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WIOSNĘ WITAMY Z PRZYTUPEM

KWIECIEŃ  –  CO W ARKADACH?

HOT NEWS
Krasnale wprowadziły się do Arkad!
Jesteśmy na finiszu malowania i modernizacji wnętrz naszego obiektu. Wszystkie udogodnienia wprowadzamy 
po to, aby Arkady Wrocławskie były jeszcze bardziej „otwarte na rodziny”. Wśród odwiedzających nasze cen-
trum handlowe szczególną uwagę zwraca rodzina… krasnali. Gromadka Arkadków zamieszkała u nas 4 kwietnia 
i robi prawdziwą furorę. A to dopiero początek. Przygotowaliśmy bowiem mnóstwo działań, mających na celu 
zainteresowanie naszymi krasnalami mieszkańców Wrocławia i turystów. Zachęcamy do lektury newslettera!

Rodzina Arkadków
Kiermasz Wielkanocny
Shopping Center Forum Exhibition & Awards
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RODZINA ARKADKÓW – ZBIERZ WSZYSTKIE KRASNALE

8 kwietnia rusza akcja prosprzedażowa związana z pojawieniem się  
w Arkadach Wrocławskich figurek krasnali. Wydarzenie będzie 
realizowane w czterech 2-tygodniowych cyklach (kwiecień, czerwiec, 
wrzesień, listopad). Pierwsza odsłona akcji potrwa do 20 kwietnia. W tym 
czasie za każde wydane 300 złotych na terenie naszego obiektu klienci 
będą mogli zdobyć maskotkę taty krasnala. W kolejnych odsłonach 
będzie można otrzymać mamę krasnala, córkę i syna. Mechanizm akcji 
ma wzbudzić chęć posiadania całej pluszowej Rodziny Arkadków i tym 
samym skłonić do regularnych zakupów w naszym centrum handlowym.

Dodatkowo w czasie trwania akcji prosprzedażowej na terenie  
i przed wejściami do Arkad Wrocławskich pojawią się ślady małych 
stópek, a hostessy będą rozdawały „Mapy Poszukiwaczy Krasnali”. 
Dzięki tym wskazówkom będzie można odszukać rodzinę Arkadków  
i zdobyć atrakcyjne rabaty w sklepach biorących udział w akcji. Z kolei 
w poniedziałek 8 kwietnia zorganizujemy parapetówkę powitalną  
dla naszej rodziny krasnali. Będzie to event skierowany do najmłodszych, 
z animacjami, malowaniem buziek, kolorowymi balonikami i bezpłatnymi 
przekąskami dla dzieci.
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Jak mogli już Państwo zauważyć o Rodzinie Arkadków zrobiło się głośno nie tylko w naszym obiekcie 
(podświetlane tablice, wyklejki witryn, flagi w łezkach eventowych, plakaty), ale również w mieście. 
Reklamy widoczne są na billboardach i we wrocławskich tramwajach. Spoty zachęcające do wzięcia 
udziału w akcji usłyszeć można w lokalnych rozgłośniach radiowych, a o Rodzinie Arkadków, dzięki 
działaniom PR, piszą lokalne media. Dodatkowo akcja wsparta została konkursem, który ruszy  
15 kwietnia na facebooku Arkad Wrocławskich. Internauci wymyślą imię dla taty krasnala, które zostanie 
wygrawerowane na tabliczce i umieszczone przy figurce. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 26 kwietnia,  
do wygrania jest wiele atrakcyjnych ufundowanych przez Państwa nagród. 

KIERMASZ WIELKANOCNY:  8-19.04

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w Arkadach 
Wrocławskich odbędzie się wyjątkowa, świąteczna edycja 
popularnego Jarmarku Produktów Regionalnych. Tym razem potrwa 
on, aż 2 tygodnie! W ofercie wystawców znajdą się zdrowe i tradycyjne 
produkty spożywcze, które z pewnością pomogą w przygotowaniu 
wyjątkowych, wielkanocnych potraw. Swojskie wędliny, ekologiczne 
pieczywo i aromatyczne przyprawy, to tylko niektóre specjały, 
które można będzie znaleźć na stoiskach. Nie zabraknie również 
wystawców oferujących świąteczne ozdoby, palmy, koszyki oraz 
rozmaite drobiazgi, które idealnie sprawdzą się jako prezent dla 
najbliższych. Miłośnicy orientalnych smaków, szukający urozmaicenia 
na świątecznych stołach z pewnością ucieszą się ze stoisk oferujących 
produkty z Turcji i Azerbejdżanu.

SHOPPING CENTER FORUM EXHIBITION & AWARDS

9 kwietnia w Warszawie odbędzie się SCF Exhibition & Awards -  
największe wydarzenie branży retail. W wiosennej edycji weźmie 
udział ponad 1500 uczestników, a wśród nich przedstawiciele ponad 
450 sieci handlowych. Już po raz siódmy zostaną wręczone statuetki 
dla najlepszych najemców centrów handlowych. 
Niezmiernie cieszymy się, że jesteśmy jednym z głównych partnerów 
tego wydarzenia. 
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 Marcowy Jarmark Produktów Regionalnych
 Dzień Kobiet - Bony za paragony i specjalny odcinek videobloga 
 Loteria paragonowa - wielki finał
 Videoblog „Oooch Arkady”
 Nowi najemcy

MARCOWY JARMARK PRODUKTÓW REGIONALNYCH:  5-9.03

W marcu ponownie gościliśmy cieszący się niesłabnącą popularnością Jarmark Produktów Regionalnych, 
oferujący najlepszej jakości produkty spożywcze z Polski i ze świata. Informacje o wydarzeniu pojawiły się 
na nośnikach w centrum handlowym, spotach w OH Kino oraz strefie food court. Reklamy jarmarku mogli 
Państwo spotkać również na citylightach w centrum miasta, usłyszeć w lokalnych rozgłośniach radiowych 
oraz zobaczyć w internecie. Kampania promocyjna została wsparta działaniami PR w lokalnych mediach, 
dzięki temu udało nam się uzyskać kilkanaście publikacji. 

BONY  Z  OKAZJI  DNIA  KOBIET: 8.03

Wydarzeniem niezwykle popularnym wśród odwiedzających Arkady Wrocławskie, jest akcja prosprzedażowa 
„Bony za Paragony”. W marcu przygotowaliśmy dla naszych Klientów kolejną edycję zabawy, tym razem 
związaną z Dniem Kobiet. Każdy, kto 8 marca zrobił zakupy za kwotę min. 300 zł, mógł odebrać bon o wartości 
50 zł do wykorzystania na kolejne zakupy, w wybranych punktach handlowo-usługowych zlokalizowanych 
na terenie Arkad Wrocławskich.
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LOTERIA  PARAGONOWA - WIELKI  FINAŁ: 16.03

Za nami wielki finał loterii paragonowej, który odbył się 16 marca. Wydarzenie cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem wśród naszych klientów. Przypominamy, że loteria trwała od 8 lutego. W ciągu  
5 tygodni trwania akcji wydano blisko 20 tys. losów loteryjnych. Wśród uczestników rozlosowaliśmy trzech 
szczęśliwych zwycięzców, którzy wygrali rodzinne wycieczki o wartości 15 tys. zł każda. Rozdaliśmy także 
blisko 400 innych nagród o łącznej wartości 80 tys. złotych. 
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VIDEOBLOG

Na naszym kanale YouTube pojawił się kolejny odcinek pt. „Jak wrócić do formy po zimie”. Tym razem 
podjęliśmy wątek dbania o swoje zdrowie, dbając o ciało, formę i równowagę. Po raz kolejny, dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu powstał ciekawy materiał o charakterze poradnikowym, pełen inspirujących treści dla naszych 
Klientów. Serdecznie zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. 

NOWI  NAJEMCY 

W tym miesiącu ofertę handlową Arkad Wrocławskich zasiliły dwa concept store’y, a supermarket  
Piotr i Paweł zoptymalizował swoją powierzchnię i zostaje w Arkadach Wrocławskich. 

Kraina Szczęścia to sklep z designerskimi ubraniami i akcesoriami dla dzieci oraz pobudzającymi kreatywność 
zabawkami polskich producentów. Lokal posiada specjalnie zaprojektowaną przestrzeń warsztatową dla dzieci 
pod nazwą Kraina Treflików. Nawiązuje ona do popularnego serialu dla najmłodszych „Rodzina Treflików” 
produkcji Studia Trefl. W strefie warsztatowej odbywać będą się kreatywne zajęcia dla dzieci przygotowane 
przez wykwalifikowanych animatorów.
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Przygoda, czas wolny i casual – to słowa, które idealnie opisują kolejnego najemcę.  Granda i Banda to marka, 
która  w swojej ofercie posiada m.in. odzież outdoorową, bieliznę damską i męską, gadżety, akcesoria, gry 
planszowe rowery i deskorolki.

Supermarket Piotr i Paweł niezmiennie pozostaje operatorem spożywczym Arkad Wrocławskich.  
Metraż sklepu zostanie zoptymalizowany do około 1700 m2. Zwolnioną powierzchnię zajmie kolejny duży 
najemca. Będzie nim międzynarodowy dyskont niespożywczy, oferujący ponad 6000 produktów codziennego 
użytku. 

To nie koniec zmian! Niebawem kolejny najemca otworzy swój lokal w miejscu, które dotychczas zajmował 
Deichmann.
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