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OH! Kino dla Pań, czyli specjalny pokaz filmu 

„Pozycja obowiązkowa” w OH KINO w Arkadach Wrocławskich 

24 maja

Zabierz  przyjaciółkę  lub  mamę  i  spędź  miło  czas  w  OH  KINO  w  Arkadach  Wrocławskich  na

premierze "Pozycji obowiązkowej". Specjalnemu pokazowi filmu towarzyszyć będą niespodzianki

i okolicznościowe prezenty dla Pań. Seans rozpocznie się 24 maja o godzinie 19:00. 
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W czwartek 24 maja we wrocławskim OH KINO, w ramach „Kina dla Pań”, zorganizowany zostanie

specjalny pokaz filmu „Pozycja obowiązkowa”. Podczas pokazu odbędą się dodatkowe atrakcje, które z

pewnością umilą Paniom seans.  Warto skorzystać ze specjalnego seansu dla Pań i zabierać ze sobą

mamę, aby uczcić nadchodzący Dzień Matki.  -  Serdecznie zapraszamy na premierę tej znakomitej,

nieco pikantnej komedii. Naprawdę warto ją zobaczyć. Tym bardziej, że podczas premiery filmu na

Panie  czekać  będzie  wiele  niespodzianek  oraz  upominków  od  naszych  partnerów  - mów  Piotr

Główczak, Specjalista ds. marketingu OH KINO w Arkadach Wrocławskich. 

„Pozycja obowiązkowa” to komedia o grupie przyjaciółek, które po lekturze „Pięćdziesięciu twarzy

Greya” postanawiają dać miłości drugą szansę. Od tej pory ich życie dzieli się na „przed” i „po” Greyu.

Przyjaciółki szybko też przekonują się, że miłość ma znacznie więcej niż 50 twarzy. W filmie występują

m.in. : Jane Fonda, Diane Keaton, Don Johnson, Andy Garcia, Candice Bergen, Mary Steenburgen,

Alicia Silverstone, Richard Dreyfuss.

Bilety na premierę „Pozycji obowiązkowej” w OH KINO w Arkadach Wrocławskich dostępne w kasie

kina oraz na http://wroclaw.ohkino.pl/Msi/OrderTickets.aspx?event_id=19812 . Bilety w cenie: 16 zł

i 20,50 zł. 

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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