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LATO  W  ARKADACH

LIPIEC  –  CO W ARKADACH?

HOT NEWS
Krasnale na topie! 
Ogromną popularnością cieszyła się czerwcowa odsłona akcji „Zbieraj Krasnale”. W ciągu 2 tygodni rozda-
liśmy wszystkie maskotki przedstawiające mamę krasnal, a także ostatnie sztuki taty krasnala z pierwszej 
edycji. Łącznie za zakupy w Arkadach Wrocławskich klienci odebrali blisko 1 100 pluszaków. Przed nami jeszcze  
2 odsłony akcji, będzie się działo!

Rodzina Treflików
Videoblog – nowy odcinek i sesja filmowa
Nowi najemcy
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RODZINA TREFLIKÓW: 28.07

28 lipca Arkady Wrocławskie odwiedzą bohaterowie popularnej polskiej produkcji animowanej „Rodzina 
Treflików”. Event, który organizujemy we współpracy z Krainą Szczęścia, zapewni fantastyczną zabawę całym 
rodzinom i z pewnością przyciągnie do naszego centrum handlowego jeszcze więcej klientów. W jedyną  
w lipcu niedzielę handlową w Arkadach Wrocławskich dzieci będą mogły zrobić sobie zdjęcie ze znanymi  
z serialu postaciami: Treflinką, Treflikiem i Dużym Wujciem. Maskotki wezmą też udział w zaplanowanych 
na ten dzień licznych zabawach scenicznych, tańcach, rozwijających wyobraźnię i kreatywność warsztatach 
oraz grach i konkursach z nagrodami. W specjalne Strefie Zabaw z Rodziną Treflików będzie można zagrać  
w planszówki, klasy lub kręgle, zatańczyć zumbę czy obejrzeć odcinki IV sezonu kreskówki. Sporo radości 
zapewni też gra miejska, podczas której dzieci wraz z rodzicami będą zbierać naklejki z postaciami z bajki 
i wymieniać je na nagrody. Naklejki będzie można zdobyć w wybranych lokalach oznaczonych na mapkach 
rozdawanych klientom. Serdecznie dziękujemy wszystkim najemcom, którzy przyłączyli się do akcji. 
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VIDEOBLOG – NOWY ODCINEK I SESJA FILMOWA

W lipcu na naszym youtubowym kanale pojawi się kolejny wakacyjny odcinek videobloga. Tym razem 
podpowiemy, gdzie pojechać na wakacje i w co się spakować. Pod koniec miesiąca Arkady Wrocławskie 
ponownie odwiedzi ekipa filmowa, która będzie nagrywać materiały do kolejnych odcinków, zaplanowanych 
na wrzesień, październik i listopad. Wszystkich zainteresowanych udziałem w nagraniach zapraszamy  
do kontaktu z Jagodą Najwer: jagoda.najwer@lcc.pl.

NOWI  NAJEMCY

Od kilku dni salon 4F funkcjonuje w nowym formacie. Znajdujący się na poziomie 0 lokal o powierzchni 145 m2 
przekształcił się teraz w 4F | Outhorn i oferuje jeszcze większy asortyment odzieży i akcesoriów sportowych. 
W lipcu prace adaptacyjne w nowym lokalu rozpoczyna Action. Sieć, oferująca ponad 6 000 produktów 
codziennego użytku w atrakcyjnych cenach, zajmie powierzchnię blisko 1 100 m2. na poziomie -1 Arkad 
Wrocławskich obok supermarketu Piotr i Paweł. W tym miesiącu swój lokal o dodatkowe 140 m2 rozbudowuje 
też Toys Box. Sklep z zabawkami zajmie łącznie 400 m2 na poziomie 1 Arkad Wrocławskich. Lokal powiększa 
również Cukiernia Karpicko, która od 24 lipca funkcjonować będzie na powierzchni 129 m2. 
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RODZINA  ARKADKÓW: 7-22.06

Z przyjemnością informujemy, że druga odsłona akcji prosprzedażowej „Zbieraj Krasnale”, w której można 
zdobyć całą czteroosobową rodzinę pluszowych Arkadków zakończyła się sukcesem. W dniach 7-22 czerwca 
wydaliśmy nie tylko całą pulę maskotek mamy krasnal, ale również pluszaki, które zostały z pierwszej edycji. 
Łącznie podczas 14-dniowej akcji rozdaliśmy prawie 1 100 sztuk maskotek. Przypominamy, że warunkiem 
otrzymania zabawki było zrobienie zakupów w Arkadach Wrocławskich za kwotę min. 200 zł na maksymalnie 
3 paragonach. Pozostałych członków rodziny Arkadków będzie można zdobyć w kolejnych odsłonach naszej 
akcji, o których będziemy informować na stronie www i naszym fanpage’u na Facebooku.

CZERWIEC - PODSUMOWANIE WYDARZEŃ

Rodzina Arkadków – akcja prosprzedażowa 
Gracja Arkadek
Videoblog – nowy odcinek
Czerwcowy Jarmark Produktów Regionalnych
Nowi najemcy i relokacje
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GRACJA ARKADEK

25 czerwca rozstrzygnęliśmy facebookowy konkurs na imię dla mamy krasnal. Teraz nazywa się Gracja 
Arkadek, a jej imię zostanie wkrótce wygrawerowane na tabliczce przed figurką. Wybór nie był łatwy, ponieważ 
do konkursu na najlepsze imię dla mamy krasnal napłynęło prawie 250 zgłoszeń! Serdecznie dziękujemy: 
Bergson, Czas na Herbatę, Fashion Cafe, Klockownia, Księgarnia Autorska, Oh Kino oraz Śląsk Wrocław -  
za ufundowanie atrakcyjnych nagród dla uczestników zabawy.

VIDEOBLOG „OOOCH ARKADY”

W czerwcu na nasz kanał YouTube trafił również kolejny odcinek videobloga „Oooch Arkady”. Z okazji wakacji 
przygotowaliśmy garść „Praktycznych porad przed urlopem”. Jeśli ktoś jeszcze nie zdążył obejrzeć materiału, 
warto aby to nadrobił. Można dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy, m.in. czym kierować się przy wyborze 
okularów przeciwsłonecznych, jak chronić skórę przed słońcem oraz jakie kosmetyki spakować w podróż.
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JARMARK PRODUKTÓW REGIONALNYCH: 25-29.06

W ostatnim tygodniu czerwca w Arkadach Wrocławskich odbyła się kolejna edycja lubianego przez naszych 
klientów Jarmarku Produktów Regionalnych. W dniach 25-29 czerwca wystawcy prezentowali i zachęcali  
do zakupów pysznych produktów z różnych zakątków świata. Informacje o  Jarmarku Produktów Regionalnych 
pojawiły się w lokalnych mediach. Zapowiedzi wydarzenia mogli Państwo zobaczyć i usłyszeć także  
na nośnikach w centrum handlowym, spocie w OH Kino i strefie food court. 
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NOWI NAJEMCY I RELOKACJE

To był dobry miesiąc również pod względem komercjalizacji. 26 czerwca do grona naszych najemców dołączył 
butik Zima - Lato, oferujący tuniki i sukienki z naturalnych materiałów oraz kurtki puchowe takich marek jak: 
Madzerini, Clasna czy Savage. Lokal o powierzchni 97 mkw. znajduje się na poziomie 0.

Na przedłużenie umów zdecydował się salon KFD oraz Happy Mum. Do nowego, dużo większego lokalu  
o powierzchni 550 m2 wprowadziła się Klockownia. Natomiast Cameron Hair przeniosło się z poziomu -1 na 0, 
obok Teletorium.
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Lato w Arkadach Wrocławskich to również nowe Royal Gofry City. Gorąco witamy na pokładzie!


