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Projekt Kiecka - nowa marka odzieżowa w Arkadach Wrocławskich

Arkady Wrocławskie poszerzyły ofertę odzieżową za sprawą Projektu Kiecka, czyli nowego

sklepu z modą dla pań. Mieści się on na 1 piętrze Centrum i zajmuje  44 mkw. powierzchni. 

Arkady Wrocławskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 2-4; 53-333 Wrocław;
tel. + 48 71 776-11-11, fax. +48 71 779-77-604, e-mail: biuro@arkadywroclawskie.pl

Wysokość kapitału zakładowego: 113.700.000,00 zł;  opłacony w całości
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS 0000130042; 

NIP: PL8971676684; REGON: 932831001
www.arkadywroclawskie.pl



Projekt  Kiecka  -  to  nowa marka na  modowym  rynku wrocławskim,  która  oferuje  przede

wszystkim sezonowe sukienki w najmodniejszych fasonach i kolorach. Wśród nich znajdziemy

propozycje zarówno do pracy, jaki i na uroczysty obiad lub spotkanie towarzyskie. Obecnie

dominuje  kolekcja  letnia,  pełna  kwiatów  i  falban,  dzięki  której  każda  z  pań  poczuje  się

swobodnie i bardzo kobieco.  

- Projekt Kiecka, to kolejny sklep otwarty w tym roku w Arkadach Wrocławskich. Jest to nowy

wrocławski koncept modowy, który uatrakcyjnił naszą ofertę handlową. Nasi Klienci bardzo

chętnie zapoznają się z nowościami i korzystają z unikalnych ofert odzieżowych. Wierzymy, że

Projekt Kiecka ze swoimi oryginalnymi projektami przypadnie im do gustu - mówi Katarzyna

Dudek, Manager ds. Komercjalizacji,  Arkady Wrocławskie SA.

Projekt Kiecka znajduje się na 1 piętrze Arkad Wrocławskich i zajmuje 44 mkw. powierzchni. 

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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