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Wrocław, 21.12.2017 r.

Punkt rekrutacyjny szkoły Żak w CH Arkady Wrocławskie  

Arkady  Wrocławskie  to  pierwsze  w  Polsce  centrum  handlowe,  w  którym  swój  punkt

rekrutacyjny otworzyły Szkoły ŻAK - ogólnopolska sieć szkół, prowadząca w 80 miastach

szkoły  policealne,  licea  dla  dorosłych,  szkoły  medyczne,  kursy  i  szkolenia.  Lokal

o powierzchni blisko 20 mkw. mieści się na poziomie -1 Centrum. 

W Centrum Nauki i Biznesu Żak w Arkadach Wrocławskich można bezpośrednio zapisać się

do  szkoły.  Na  miejscu  wykwalifikowani  konsultanci  nie  tylko  przedstawią  szeroką  ofertę

edukacyjną  i  opowiedzą  o  każdym  kierunku,  ale  także  pomagają  w wyborze  właściwego

zawodu.  Jest  to pierwszy w kraju punkt  rekrutacyjny Szkół  ŻAK zlokalizowany w centrum

handlowym.  -  Cieszymy  się,  że  Arkady  Wrocławskie  powiększyły  swoją  ofertę  o  najemcę

związanego z edukacją. Wierzymy, że punkt rekrutacyjny Centrum Nauki i Biznesu Żak spotka
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się dużym zainteresowaniem wśród naszych Klientów - mówi Joanna Kozieł, Manager ds. do

Komercjalizacji Arkad Wrocławskich.  

Pierwsza Szkoła ŻAK powstała w 1998 roku.  Od tego czasu kilkadziesiąt  tysięcy słuchaczy

rocznie  korzysta  z  placówek  Żaka  w  całym  kraju.  Słuchacze  doceniają  przede  wszystkim

kompetentną  kadrę  dydaktyczną,  programy  nauczania  z  bogatym  pakietem  zajęć

praktycznych  oraz  przyjazny  tryb  nauczania.  -  Różnorodność  naszej  oferty  oraz  duże

doświadczenie edukacyjne to ogromna zaleta Szkół  Żak.  Każdy znajdzie tu coś dla siebie:

zarówno absolwenci szkół zawodowych i średnich, także osoby już pracujące lub takie, które

chcą  po  prostu  zmienić  zawód.  Serdecznie  zapraszamy  do  naszego  punktu  w  Arkadach

Wrocławskich - mówi Paulina Niedbała z Działu Marketingu Szkół Żak. 

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK mieści się na poziomie -1 Arkad Wrocławskich.

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 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”, 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 - oto

dane akwarium.

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