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Sierpniowe losowanie Arkadowej Loterii Urodzinowej

12 sierpnia o godzinie 12:00

W najbliższą sobotę poznamy zwycięzców czwartego etapu Arkadowej Loterii Urodzinowej.

Jeden z  uczestników loterii  otrzyma 10 000 złotych,  a  dwie osoby po 1 000 złotych na

zakupy w Centrum. Losowanie rozpocznie się 12 sierpnia w samo południe.

Przed  nami  czwarte  losowanie  Arkadowej  Loterii  Urodzinowej.  Kto  tym  razem  okaże  się

szczęśliwcem?  Kto  otrzyma  10  000  złotych,  a  kto  1  000  złotych  na  zakupy  w  Arkadach

Wrocławskich?  Tego  dowiemy  się  12  sierpnia  podczas  losowania,  które  wyłoni  trójkę

laureatów. W losowaniu udział wezmą zgłoszone i prawidłowo wypełnione kupony za zakupy

na minimum 50 złotych dokonane od 8 lipca (od godz. 11:01) do 12 sierpnia (do godz. 11:00).

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



Warunkiem otrzymania nagrody jest osobista obecność podczas losowania oraz okazanie na

miejscu  dowodu  tożsamości  i  zgłoszonych  na  kuponie  paragonów.  -  Jesteśmy prawie  na

półmetku Arkadowej  Loterii  Urodzinowej. Dziewięciu szczęśliwców już  otrzymało  nagrody.

Przed  nami  jeszcze  cztery  losowania.  W  tym  także  finałowe,  które  wyłoni  zwycięzców

głównych nagród w Loterii,  czyli  100 000 złotych i  dwa razy po 10 000 złotych na zakupy

w naszym Centrum -  mówi Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu Arkad Wrocławskich.

Losowanie czwartego etapu rozpocznie się 12 sierpnia o godzinie 12:00 na parterze Arkad

Wrocławskich. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwać będzie Komisja Nadzoru Loterii.

Sierpniowe losowanie  to nie  koniec  szans  na wielkie  wygrane.  12 sierpnia rusza bowiem

kolejny,  piąty  etap  urodzinowej  loterii.  Warto  podkreślić,  że  wszystkie  kupony

z poszczególnych losowań wezmą także udział w losowaniu finałowym, które odbędzie się

25 listopada.  Laureat  nagrody  głównej  otrzyma  100  000  złotych  na  zakupy  w  Centrum.

Szczegółowy regulamin dostępny jest na www.arkadywroclawskie.pl oraz w Punkcie Obsługi

Klienta, przy którym stoi loteryjna urna. 

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 

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”  oraz  supermarket  Piotr  i

Paweł.  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.

Więcej informacji na http://www.arkadywroclawskie.pl.
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