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Wrocław,  07.05.2018 r.

Majowa promocja paragonowa w Arkadach Wrocławskich

W maju Arkady Wrocławskie przygotowały dla  swoich Klientów kolejną promocję paragonową,

w której za zakupy za min. 500 złotych można odebrać  bon o wartości 50 złotych na dalsze zakupy

w wybranych sklepach odzieżowych i obuwniczych. Bony realizować można od 2 do 30 maja. Liczba

bonów jest ograniczona.

Majowa  promocja  paragonowa  w  Arkadach  Wrocławskich  to  doskonała  okazja,  by  zmienić  bądź

uzupełnić  swoją garderobę.  Uczestnicząc w promocji  można mianowicie odebrać bony o wartości
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50 złotych do wykorzystania w wybranych sklepach odzieżowych i obuwniczych w Centrum, tj: Grey

Wolf, Quiosque, Ottaviano, Alles, Penti, salonie Kornecki, Intershoe, LH Market, Happy Mum oraz Yosh

Concept.  Klient decyduje, w którym z wymienionych sklepów zrealizuje bon.

-  Liczymy,  że  upominek  do  zakupów  zrobionych  w  Arkadach  Wrocławskich  spodoba  się  naszym

Klientom.  Tym bardziej,  że  w promocji  bierze  udział  sporo  sklepów,  dlatego zakładamy,  że  każdy

znajdzie w nich coś dla siebie. Dodatkowo teraz nie trzeba się spieszyć robiąc zakupy w Arkadach

Wrocławskich, bo pierwsze 2 godziny parkowania są bezpłatne  - mówi Dorota Żmiejko, Manager ds.

Marketingu Arkad Wrocławskich. 

By otrzymać bon należy od 2 do 30 maja 2018 r. zrobić w Arkadach Wrocławskich zakupy za minimum

500 złotych, a paragony okazać w Punkcie Obsługi Klienta, gdzie są wydawane promocyjne bony. Pula

bonów jest ograniczona i wynosi 300 sztuk. Promocja trwa do 30 maja lub do wyczerpania bonów.

Regulamin promocji  „Wiosenne bony za  paragony” dostępny  jest  w Punkcie  Obsługi  Klienta  i  na

stronie www.arkadywroclawskie.pl .

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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