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Biuro Podróży TUI w Arkadach Wrocławskich

- po modernizacji, nowoczesne i bardziej komfortowe 

Przyjazne wnętrze z wakacyjnym klimatem w tle oraz nowoczesnym wyposażeniem - tak w skrócie

można  opisać  nowy  wystrój  Biura  Podróży  TUI  w  Arkadach  Wrocławskich.  Lokal  mieści  się  na

poziomie -1 Centrum i zajmuje ponad 31 mkw. 

W Arkadach Wrocławskich po gruntownym remoncie zostało otwarte Biuro Podróży TUI.  Teraz jest

ono  bardziej  przestronne  i  nowoczesne.  Na  Klientów  czekają  designerskie  stoliki  oraz  krzesła

zachęcające do swobodnej rozmowy, ale również elektroniczne urządzenia usprawniające obsługę. 
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Do  dyspozycji  są  m.in.  tablety  zawieszone  na  ruchomych  wysięgnikach,  na  których  sprzedawca

prezentuje  zdjęcia miejscowości,  hotelu lub inne elementy  oferty.  W lokalu znajduje się też  duży

monitor,  na  którym  wyświetlane  są  cenniki  oraz  aktualne  rabaty.  Klienci  Biura  mogą  również

podziwiać mapę świata, mającą być inspiracją do podróży oraz regał z pamiątkami przywiezionymi

z odległych  zakątków  globu.  -  Odchodzimy  od  drukowanych  plakatów  i  katalogów.  Dzięki

nowoczesnym urządzeniom możemy pokazywać więcej  i szybciej.  Zależało  nam też  na stworzeniu

przyjaznego  wnętrza  nawiązującego  do  wakacji  oraz  zmniejszeniu  dystansu  między  Klientem

a sprzedawcą -  mówi   Joanna  Szumska,  Kierownik  Biura  Podróży  TUI  w Arkadach  Wrocławskich.

Zmiana  aranżacji  i  wyposażenia  biura  TUI  w  Arkadach  Wrocławskich  to  kolejny  krok  w  procesie

przemian wszystkich lokali TUI w Polsce.

-  Biuro Podróży TUI to już kolejny Najemca Arkad Wrocławskich, który zmodernizował swój lokal.

Doceniamy wprowadzone zmiany  i  udogodnienia.  Liczymy na to,  że  przypadną do gustu  również

naszym  Klientom,  którzy  już  planują  swoje  wakacyjne  wyjazdy  –  mówi  Joanna  Kozieł,   Manager

ds. Komercjalizacji, Arkady Wrocławskie SA. 

Biuro  Podróży  TUI  mieści  się  na  poziomie  -1  Arkad  Wrocławskich  i  zajmuje  ponad  31  mkw.

powierzchni. 

Kontakt dla mediów: 

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

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

e-mail: dorota.zmiejko@lcc.pl

O CH Arkady Wrocławskie:

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

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

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

pierwsze  we  Wrocławiu  OH  KINO  będące  połączeniem  najlepszych  cech  multipleksu  z  charakterystycznymi

elementami  dawnej  kinematografii.  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.

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