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CH Arkady Wrocławskie: otwarcie nowego konceptu Monnari na
dwukrotnie większej powierzchni
Salon z odzieżą i akcesoriami dla kobiet Monnari zwiększył metraż powierzchni
najmu w CH Arkady Wrocławskie. Nowa przestrzeń modowa o powierzchni ok.
315 mkw. zlokalizowana jest na parterze obiektu. Sklep w nowym koncepcie
i z rozszerzonym asortymentem przygotował dla Klientów liczne atrakcje
i rabaty.

Bardzo cenimy sobie współpracę z marką Monnari, sklep ze swoim asortymentem idealnie
trafia w gusta klientek centrum, dla których stylowa elegancja, a jednocześnie podkreślająca
kobiecość moda jest czymś bardzo ważnym. Mamy nadzieję, że powiększenie przestrzeni
salonu jak i wzbogacona oferta, spodoba się aktywnym i nowoczesnym klientkom Arkad –
mówi Krzysztof Szargawiński, Członek Zarządu Arkady Wrocławskie SA.
Monnari to marka, która w swojej ofercie posiada modele zarówno dla kobiet w rozmiarze
S jak i plus size. Każda kolekcja projektowana jest z myślą o potrzebach naszych klientek. Celem
Monnari jest ubranie Polek, niezależnie od wieku i rozmiaru. Dzięki zwiększeniu powierzchni
salonu w Arkadach mamy możliwość zaprezentowania znacznie szerszego asortymentu ubrań,
dodatków oraz modeli z linii Bags & Shoes, wśród których swoich faworytów znajdzie każda
elegancka kobieta – mówi Renata Borkowska-Kubiak, Dyrektor Marketingu Monnari. Specjalna okazja, jaką jest nowe otwarcie, wymaga specjalnej oprawy. W związku z tym,
w weekend 29-30-tego lipca serdecznie zapraszamy wszystkie Panie do zabawy

w poszukiwanie kart prezentowych! Na terenie sklepu ukryjemy zawieszki, które można będzie
wymienić przy kasie na karty upominkowe o wartości 50 zł – dodaje.
Więcej informacji:
http://www.arkadywroclawskie.pl
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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 nowoczesne centrum rekreacyjne „Fitness Academy”.
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.

