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RODZINY POKOCHAŁY ARKADY

CZERWIEC  –  CO W ARKADACH?

HOT NEWS
Tłumy na eventach dla rodzin
Nasza strategia, zakładająca rozwój oferty skierowanej do rodzin z dziećmi, przynosi rewelacyjne efekty! 
Eventy z okazji Dnia Mamy i Dnia Dziecka przyciągnęły do Arkad Wrocławskich blisko 4 tysiące osób! Rodzice 
doceniają, że każde organizowane przez nas wydarzenie niesie za sobą walory edukacyjne i otwarcie mówią, 
że z niecierpliwością czekają na kolejne! Szczegółowe podsumowanie Muzycznego Dnia Mamy i Kreatywnego 
Placu Budowy znajdą Państwo w dalszej części newslettera. Gorąco zachęcamy do lektury.

Rodzina Arkadków – akcja prosprzedażowa i konkurs na Facebooku
Jarmark Produktów Regionalnych
Videoblog – nowy odcinek „Praktyczne porady przed wakacjami”
Nowy najemca
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RODZINA ARKADKÓW: 7-22.06

Właśnie wystartowała druga odsłona akcji prosprzedażowej związanej z pojawieniem się w Arkadach 
Wrocławskich figurek krasnali. Tym razem do zdobycia jest maskotka przedstawiająca mamę krasnala.  
Aby otrzymać pluszaka, trzeba w dniach 7-22 czerwca zrobić zakupy w Arkadach Wrocławskich za kwotę  
min. 200 zł na maksymalnie 3 paragonach. Podobnie jak podczas pierwszej edycji, przeprowadzimy konkurs  
na Facebooku. W dniach 12-15 czerwca internauci będą zgłaszać propozycje imion dla mamy krasnal. Wierzymy, 
że konkurs będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem, co jego pierwsza edycja. Rozstrzygnięcie 
nastąpi 25 czerwca, a zwycięskie imię wygrawerujemy na tabliczce przy figurce mamy krasnal. Dziękujemy 
Państwu za ufundowanie atrakcyjnych nagród dla uczestników zabawy.

Akcja prosprzedażowa wsparta jest intensywną kampanią reklamową. Do udziału w wydarzeniu zachęcają 
billboardy, spoty radiowe oraz reklamy w internecie. W Arkadach Wrocławskich o akcji informują plakaty przy 
każdym wejściu, na holu i w windach biurowca, a także ekrany, infokioski, podświetlane nośniki backlight, 
wyklejki na ścianach przy zejściu na parkingi oraz flagi w łezkach eventowych. Reklamy wydarzenia emitowane 
są również w OH Kino, a już niebawem przy wejściu od strony dworca PKS/PKP zawiśnie duża siatka reklamowa 
z Rodziną Arkadków. 

JARMARK PRODUKTÓW REGIONALNYCH: 25-29.06

Pod koniec czerwca w Arkadach Wrocławskich odbędzie się kolejna edycja popularnego Jarmarku Produktów 
Regionalnych. 25-29 czerwca na wszystkich smakoszy będą czekać tradycyjne przysmaki z różnych zakątków 
Polski i zagranicy. 
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VIDEOBLOG „OOOCH ARKADY”
W czerwcu na naszym youtube’owym kanale będzie można obejrzeć kolejny odcinek videobloga „Oooch 
Arkady” pt. „Praktyczne porady przed wakacjami”. Tym razem sprawdzimy, jakie produkty są absolutnym 
„must have” podczas wakacyjnych wypadów. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, dzięki czemu 
będą Państwo zawsze na bieżąco z naszymi materiałami.

NOWY NAJEMCA

W czerwcu do grona naszych najemców dołączy butik Lato&Zima, oferujący tuniki  
i sukienki z naturalnych materiałów oraz kurtki puchowe takich marek jak: Madzerini, 
Clasna czy Savage. Lokal otwarty zostanie na poziomie 0 i zajmie powierzchnię 97 m2.

MAJ-CZERWIEC - PODSUMOWANIE WYDARZEŃ

Jarmark Produktów Regionalnych
Muzyczny Dzień Mamy z Narodowym Forum Muzyki
Videoblog – nowe odcinki
Dzień Dziecka – Kreatywny Plac Budowy i otwarcie Klockowni 
Nowi najemcy
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JARMARK PRODUKTÓW REGIONALNYCH: 21-25.05

W Arkadach Wrocławskich po raz kolejny gościliśmy Jarmark Produktów Regionalnych.  21 - 25 maja wrocławianie 
mogli zaopatrzyć się w najwyższej jakości polskie produkty tradycyjne, ale również w  przysmaki pochodzące  
z bardziej egzotycznych zakątków świata. O Jarmarku Produktów Regionalnych tradycyjnie informowały 
lokalne media. Zapowiedzi akcji pojawiły się również w internecie, na nośnikach w centrum handlowym, 
spocie w OH Kino i strefie food court.

MUZYCZNY DZIEŃ MAMY Z NARODOWYM FORUM MUZYKI: 26.05

26 maja wspólnie z Narodowym Forum Muzyki zorganizowaliśmy Muzyczny Dzień Mamy. Ten wyjątkowy czas 
upłynął w Arkadach Wrocławskich w niezwykle przyjemnej i rodzinnej atmosferze. Świętowały go z nami całe 
rodziny, które chętnie brały udział w proponowanych przez nas warsztatach, zabawach i tańcach. Akcja miała 
również wymiar edukacyjny. Dzieci mogły poznać instrumenty przywiezione przez muzyków oraz posłuchać 
ich brzmienia. Wydarzenie zostało uświetnione koncertem kwartetu smyczkowego, który niejednokrotnie 
porywał zebranych do tańca. Z nieukrywaną przyjemnością obserwowaliśmy wzruszenie rodziców, podczas 
gdy ich pociechy odważyły się wystąpić dla nich na scenie. Wiele radości sprawiły maluchom również maskotki 
taty krasnala, które można było wygrać w konkursach przygotowanych przez nauczycieli z Narodowego Forum 
Muzyki.
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Składamy serdeczne podziękowania dla naszych najemców za pomoc w organizacji tego dnia. Kwiaciarni 
Orchidea za przygotowanie pięknych kompozycji kwiatowych dla obsługi eventu – wianków dla pań oraz 
butonierek dla mężczyzn. Pizza Hut za ufundowanie voucherów dla osób z NMF, dla OH Kina za przekazanie 
voucherów zniżkowych, które rozdaliśmy wśród uczestników oraz dla Klockowni za darmowe wejściówki, 
które przekazywane były przybyłym dzieciom jako nagrody w konkursach.
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DZIEŃ DZIECKA – KREATYWNY PLAC BUDOWY: 01.06

Zgodnie z naszymi przewidywaniami 1 czerwca Arkady Wrocławskie wypełniły się pozytywną energią, śmiechem 
dzieci i radością rodziców. W naszym evencie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka udział wzięło blisko  
3 500 osób! Kreatywny Plac Budowy przez cały dzień był oblegany przez maluchy, które wykonując kolejne 
zadania zbierały specjalne pieczątki i odbierały nagrody w postaci voucherów do Klockowni, maskotek  
Dobrostyla Arkadka czy wakacyjnych gadżetów. Łącznie wydaliśmy ponad 700 nagród. Ogromnym 
zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się również zajęcia ruchowo-taneczne i kreatywne warsztaty, 
podczas których dzieci własnoręcznie tworzyły zabawki. 

Nasz event bardzo mocno wybił się spośród innych wydarzeń organizowanych w tym dniu we Wrocławiu. 
Kreatywny Plac Budowy w Arkadach Wrocławskich polecany był przez lokalne media i znalazł się we wszystkich 
zestawieniach najbardziej wartościowych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Do Arkad Wrocławskich zapraszały 
m.in.: Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza, Nasze Miasto, tuwroclaw.pl, kochamwroclaw.pl, wroclaw.pl  
czy miastodzieci.pl 
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Tego dnia do nowego większego lokalu przeniosła się Klockownia, która z tej okazji zaproponowała najmłodszym 
godzinę darmowej zabawy. Z takiej możliwości skorzystało ponad 500 dzieci i 1000 rodziców, którzy bawili się 
razem z maluchami. 
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Aż dwa odcinki videobloga „Oooch Arkady” pojawiły się w maju na naszym youtube’owym kanale.  
W materiale pt. „Eleganckie Stylizacje” podpowiedzieliśmy, w co ubrać się na spotkanie rodzinne, a co założyć 
na przyjęcie komunijne. Natomiast w materiale z okazji Dnia Dziecka zaprezentowaliśmy pomysły na prezenty  
dla naszych pociech oraz przedstawiliśmy propozycje na spędzenie tego czasu w Arkadach Wrocławskich. 
Gorąco zachęcamy do subskrybowania naszego kanału „Oooch Arkady”. 

PRZEDŁUŻENIA UMÓW

Z przyjemnością informujemy, że w maju na przedłużenie umów z Arkadami Wrocławskim zdecydowały się salon 
Orsay oraz Happymum. Z kolei drogeria Rossmann podpisała umowę o dodatkową powierzchnię magazynową.
1 czerwca do nowego, dużo większego lokalu o powierzchni 550 mkw. przeniosła się Klockownia. W cieszącym 
się popularnością Rodzinnym Centrum Edukacji i Rozrywki znajdziemy teraz aż osiem stref zabaw z ponad 
milionem klocków. Nowością jest Strefa Żurawia (z prawdziwym stalowym dźwigiem), Demolka (z ogromnymi 
miękkimi klockami do budowania i burzenia ścian) oraz Hocki-Klocki. Ponadto w lokalu dostępne są trzy 
salki dydaktyczno-urodzinowe i kawiarnia, oddzielająca strefy maluszków od przestrzeni dla większych 
budowniczych, z której opiekunowie mogą obserwować dzieci podczas zabawy.


