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LH Market otwarty w Arkadach Wrocławskich 
 

W CH Arkady Wrocławskie rozpoczął działalność nowy, doskonale zaopatrzony

sklep – LH Market. Na prawie 1000 mkw. powierzchni klienci odnajdą bogaty

asortyment  produktów  od  modnej  odzieży  po  akcesoria  i dodatki.  Sklep

zlokalizowany jest na 1 piętrze Centrum. 

Sklepy LH Market podbiły już serca mieszkańców Krakowa oraz Warszawy i trudno się temu

dziwić. Marka oferuje modę damską, męską i dziecięcą w niezwykle konkurencyjnych cenach.

Można tam znaleźć stylową bieliznę, buty oraz torebki. To jednak nie koniec – do LH  Market

śmiało mogą skierować swoje kroki wszyscy poszukujący plecaka, biżuterii, kosmetyków lub

perfum. Koncept sklepu zakłada zaspokojenie dużej liczby potrzeb w jednym miejscu, dlatego

bez problemu można tu również znaleźć tekstylia potrzebne w każdym domu, takie jak koce,

firany czy pościel. 

-  Wybierając  LH  Market  na nowego najemcę chcieliśmy zaoferować Klientom duży  sklep

z bardzo różnorodnym asortymentem dostępnym w bardzo przystępnych cenach. Tak określo-

ne unikalne cechy sklepu to pewność, że każdy Klient będzie mógł tu znaleźć coś dla siebie -

mówi Joanna Kozieł, Specjalista ds. Komercjalizacji, LC Corp SA.  

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.

Kontakt dla mediów: 

Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu, Arkady Wrocławskie SA, tel. 71 79 77 603,

e-mail: dorota.zmiejko@lcc.pl

Monika Dubec, tel. 728 877 055, e-mail: monika@brandera.pl 
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