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Wielki finał Arkadowej Loterii Urodzinowej

25 listopada

Zbliża  się  wielki  finał  Arkadowej  Loterii  Urodzinowej.  Kto  zdobędzie  główną  nagrodę

100 000 złotych, a kto 10 000 złotych? Tego dowiemy się 25 listopada podczas oficjalnego

losowania w Centrum.

W najbliższą sobotę jeden z klientów Arkad Wrocławskich otrzyma 100 000 złotych na zakupy

w Centrum. Taka jest bowiem główna wygrana w arkadowej loterii zorganizowanej z okazji

10. urodzin obiektu. Pozostałe dwie osoby uczestniczące w loterii dostaną po 10 000 złotych.

O tym, kto to będzie, zadecyduje losowanie - Jest nam niezmiernie miło, że Arkadowa Loteria
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Urodzinowa cieszy się dużym zainteresowaniem. Dlatego wierzymy, że na ten dzień czeka

wielu Klientów Arkad Wrocławskich, którzy nie tylko przez ostatnie tygodnie, ale miesiące

uczestniczyli  w  naszej  loterii.  Prosimy,  aby  osobiście  być  obecnym  podczas  sobotniego

losowania  i  mieć  przy  sobie  dowód  tożsamości  oraz  zgłoszone  paragony.  To  jedne  z

warunków otrzymania nagrody. A jest o co walczyć. 25 listopada główny laureat otrzyma 100

000 złotych - mówi Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu Arkad Wrocławskich. 

Nad  prawidłowym  przebiegiem  losowania  czuwać  będzie  Komisja  Nadzoru  Loterii.

Przypominamy, że aby wziąć udział w finałowym losowaniu należy zrobić zakupy w Arkadach

Wrocławskich na łączną kwotę 50 złotych w terminie 14 października (od godz. 11:01) do 25

listopada (do godz. 11:00),  wypełnić kupon i wrzucić go do urny. Co ważne, w finałowym

losowaniu wezmą udział także wszystkie kupony zgłoszone w poszczególnych miesięcznych

losowaniach. W sumie podczas wszystkich 7 etapów loterii rozdane zostaną 192 000 złotych

na zakupy w Centrum. 

Finałowe losowanie Arkadowej Loterii  Urodzinowej rozpocznie się 25 listopada o godzinie

12:00. 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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