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Relokacja i powiększenie butiku YOSH Concept 

w Arkadach Wrocławskich

W Arkadach Wrocławskich kolejny  sklep zwiększa swoją  powierzchnię.  Tym razem do nowego,

większego lokalu  przeniósł  się  YOSH Concept.  Butik z  odzieżą  i  akcesoriami  dla  Pań mieści  się

obecnie na parterze Centrum i zajmuje ponad 67 mkw. powierzchni. 
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YOSH Concept funkcjonuje w Arkadach Wrocławskich od ponad roku. Oferuje modę  kierowaną do

kobiet  pewnych  siebie,  dla  których  liczy  się  jakość  materiałów,  oryginalne  kroje,  a  także  miła

atmosfera podczas zakupów.

- Powiększenie lokalu to kolejny krok na przód w naszej działalności. Dzięki tym zmianom Klientki będą

czuły się u nas jeszcze bardziej komfortowo, a my będziemy mogli powiększyć swoją ofertę o nowe,

unikatowe  marki,  które  z  pewnością  przypadną  im  do  gustu  - mówi  Joanna  Czajgucka-Terlecka,

Właścicielka YOSH Concept. 

Dodatkowo w nowym salonie YOSH Concept znajduje się „kącik mody”, w którym każda Klientka

może liczyć na profesjonalne, bezpłatne porady stylisty. Planowane są też eventy z projektantami,

których kolekcje będzie można kupić w butiku.

-  YOSH  Concept  to  kolejna  marka,  która  w  ostatnim  czasie  powiększyła  swoją  powierzchnię  w

Arkadach  Wrocławskich.  Bardzo  doceniamy  fakt,  że  nasi  Najemcy  decydują  się  na  rekolekcje,

powiększanie  lokali,  wprowadzanie  nowej  oferty  i  rozmaitych  udogodnień  z  myślą  o komforcie

Klientów.  Mamy nadzieję  na długą  i  owocną  współpracę  z  YOSH Concept  -  mówi  Joanna  Kozieł,

Manager ds. Komercjalizacji, Arkady Wrocławskie SA.

YOSH  Concept  zajmuje  obecnie  ponad  67  mkw.  powierzchni  i  mieści  się  na  parterze  Centrum.

Poprzedni  lokal  miał  44  mkw.  i  znajdował  się  na  1.  piętrze.  Jest  to  jedyny  butik  tej  marki  we

Wrocławiu.

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 morskie 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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