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Kapitan Skarpeta - nowy najemca w Arkadach Wrocławskich

W  Arkadach  Wrocławskich  otwarta  została  nowa  wyspa  handlowa.  Kapitan  Skarpeta

oferuje wysokiej jakości skarpety w różnych wzorach i kolorach.

Kolorowe  skarpety  to  ostatnio  niezwykle  modny  element  naszej  garderoby.  Wychodząc

naprzeciw trendom, w Arkadach Wrocławskich powstała nowa wyspa handlowa z szeroką
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gamą skarpet na różne okazje. Gwarancją jakości tych produktów jest polska produkcja oraz

wysokogatunkowa bawełna,  z  których są wykonane. -  Wprowadźmy kolor  do  naszego życia.

Bądźmy odważni, pewni siebie nosząc kolorowe skarpetki. Tym bardziej, że w  naszej ofercie znajdą

Państwo ich duży wybór, zarówno jeżeli chodzi o wzornictwo, jak i kolorystykę - mówi Kamil

Kulik, współzałożyciel firmy Kapitan Skarpeta.

Nowa wyspa handlowa funkcjonuje na parterze Centrum. 

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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