Informacja prasowa
Wrocław, 06.09.2017 r.

Wrześniowe losowanie Arkadowej Loterii Urodzinowej
9 września
9 września zapraszamy na losowanie Arkadowej Loterii Urodzinowej, które wyłoni trójkę
kolejnych laureatów. Kto tym razem „wymieni” swoje paragony na 10 000 złotych lub dwa
razy po 1000 złotych na zakupy w Centrum?

To już ostatnie chwile, aby wziąć udział w piątym etapie Arkadowej Loterii Urodzinowej.
Wystarczy zrobić zakupy za minimum 50 złotych, w terminie od 12.08.2017 r. (od godz.
11:01) do 9 września (do godz. 11:00), wypełnić loteryjny kupon i wrzucić go do urny (do
9 września, do godz. 11:30). Należy też być obecnym podczas losowania, posiadać przy sobie
dowód tożsamości oraz paragony zgłoszone na kuponie.
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- Serdecznie zapraszamy na wrześniowe losowanie w urodzinowej loterii Arkad
Wrocławskich. Kolejne trzy osoby mają szansę na wygranie cennych nagród. Tym którzy
wzięli już udział w naszej loterii, ale jeszcze nie wygrali przypominamy, że wszystkie kupony
biorące udział w poszczególnych etapach loterii wezmą również udział w finałowym
losowaniu, w którym do zdobycia jest aż 100 000 złotych oraz dwa razy po 10 000 złotych na
zakupy w naszym Centrum. Finałowe losowanie odbędzie się 25 listopada - mówi Dorota
Żmiejko, Manager ds. Marketingu Arkad Wrocławskich.
Losowanie piątego etapu Arkadowej Loterii Urodzinowej zorganizowane zostanie w samo
południe, 9 września na parterze Centrum. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwać
będzie Komisja Nadzoru Loterii.
Szczegółowy regulamin dostępny jest na www.arkadywroclawskie.pl oraz w Punkcie Obsługi
Klienta.

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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