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Lipcowe promocje paragonowe w Arkadach Wrocławskich

Śpiwór  na  wakacyjne  wyjazdy  oraz  bilet  do  OH  KINO  -  to  upominki,  które  można  zdobyć,

uczestnicząc w lipcowych promocjach paragonowych Arkad Wrocławskich. Zrób zakupy w Centrum

i odbierz prezent. Liczba śpiworów i biletów do kina jest ograniczona. 

W  lipcu  dla  swoich  Klientów  Arkady  Wrocławskie  przygotowały  dwie  promocje  paragonowe,

w których do zdobycia śpiwór marki Bergson oraz bilety do OH KINO. Aby otrzymać śpiwór, należy od

1 do 31 lipca zrobić w Centrum zakupy za minimum 500 złotych, a paragony okazać w Punkcie Obsługi

Klienta,  gdzie  wydawane  są  kupony.  Śpiwory  za  okazaniem  odebranego  kuponu  będzie  można
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odebrać w salonie Bergson na 1. piętrze Centrum. Natomiast, by zdobyć bilet do OH KINO wystarczy

zrobić w Arkadach Wrocławskich zakupy za minimum 100 złotych w okresie od 1 do 31 lipca, a w

Punkcie Obsługi Klienta okazać paragony. Tam po ich pozytywnej weryfikacji wydawane będą bilety,

które należy wykorzystać do 10 września br. 

-  Lipcowe  promocje  paragonowe  Arkad  Wrocławskich  ściśle  nawiązują  do  wakacji  i  urlopowego

relaksu. Mamy nadzieję, że zarówno bilety do kina, jak i śpiwory, będą idealnym upominkiem, który

uatrakcyjni letni wypoczynek naszym Klientom. Gorąco zapraszamy do udziału w naszych promocjach

- mówi Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu, Arkady Wrocławskie SA.

W  obu  przypadkach  liczba  upominków  jest  ograniczona.  W  lipcu  rozdanych  zostanie  80  sztuk

śpiworów i 400 sztuk biletów do OH KINO. Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest w Punkcie

Obsługi Klienta Arkad Wrocławskich oraz na www.arkadywroclawskie.pl. 

W sierpniowych promocjach paragonowych Arkad Wrocławskich do zdobycia będą plecak Bergson i

ponownie bilet do OH KINO. 

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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