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Bezpłatne konsultacje kosmetyczne ekspertów 

marki Dr Irena Eris w Arkadach Wrocławskich

23 kwietnia - 11 maja

Badanie skóry, indywidualne porady oraz profesjonalny makijaż - z tego wszystkiego będzie

można skorzystać w Arkadach Wrocławskich. Wystarczy odwiedzić  stoisko marki Dr Irena

Eris od 23 kwietnia do 11 maja. 

Od niedzieli 23 kwietnia na poziomie 0 w Arkadach Wrocławskich, będzie można spotkać się z

konsultantkami marki Dr Irena Eris. Do 11 maja wszystkim zainteresowanym, udzielane będą

bezpłatne  i  fachowe  porady  kosmetyczne.  Konsultacje  prowadzone  będą  m.in.  z zakresu

Arkady Wrocławskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 2-4; 53-333 Wrocław;
tel. + 48 71 776-11-11, fax. +48 71 779-77-604, e-mail: biuro@arkadywroclawskie.pl

Wysokość kapitału zakładowego: 113.700.000,00 zł;  opłacony w całości
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS 0000130042; 

NIP: PL8971676684; REGON: 932831001
www.arkadywroclawskie.pl



pielęgnacji  skóry  oraz  doboru  odpowiednich  kosmetyków.  -  Wiosna,  to  idealny  czas,  by

zadbać  o  swoją  cerę,  a  także  skusić  się  np.  na  zmianę  makijażu.  Dlatego  serdecznie

zapraszamy na nasze stoisko, gdzie poza profesjonalną diagnozą skóry, można będzie także

wykonać kompletny make-up.  – mówi  Anna Pirus, Szef Trade Marketingu z Dr Irena Eris. 

- Mamy nadzieję, że nasi klienci chętnie skorzystają z porad kosmetycznych na wiosnę i dzięki

nim zrobią trafione zakupy.  Serdecznie  i  wiosennie zapraszamy do Arkad Wrocławskich –

dodaje Dorota Żmiejko, Menager ds. Marketingu Arkad Wrocławskich SA. 

Akcja organizowana jest  we współpracy z  perfumerią Douglas  znajdującą się  w Arkadach

Wrocławskich,  w której  również będzie  można liczyć  na profesjonalną  pomoc w doborze

kosmetyków,  zgodnie  z  zaleceniami  udzielanymi  przy  stoisku  Dr  Ireny  Eris.  Serdecznie

zapraszamy.

Kontakt dla mediów: 

Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu, Arkady Wrocławskie SA, tel. 71 79 77 603,

e-mail: dorota.zmiejko@lcc.pl

Monika Dubec, tel. 728 877 055, e-mail: monika@brandera.pl 

O CH Arkady Wrocławskie:

CH Arkady Wrocławskie zlokalizowane jest w ścisłym centrum Wrocławia. Na 3 poziomach galerii znajduje się

110 sklepów i punktów usługowych. Do dyspozycji klientów przygotowanych jest 1 100 miejsc parkingowych.

W Centrum znajduje się też supermarket Piotr i Paweł oraz nowoczesne centrum rekreacyjne „Fitness Academy”

i  10-salowe kino Multikino.  Największą  atrakcją Centrum jest  ogromne akwarium z rekinem i egzotycznymi

rybami:  12  metrów  wysokości,  8,5  metra  długości,  3.5  metra  szerokości  oraz  waga  200  ton  -  oto  dane

akwarium.

Więcej informacji na http://www.arkadywroclawskie.pl.
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