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TO BĘDZIE DOBRY ROK!

HOT NEWS

ARKADY WROCŁAWSKIE W MEDIACH

HALO  ARKADY

Arkady Wrocławskie rozpoczęły proces dynamicznych zmian.
Budujemy nową, unikatową w skali miasta ofertę usługowo-handlowo-rozrywkową, skierowaną mocno 
w stronę rodzin. Podpisujemy umowy z nowymi najemcami, wdrażamy szereg udogodnień zachęcają-
cych rodziny do wyboru naszego centrum. 
Rozpoczęliśmy modernizację Arkad, zaczynając od 
parkingów, nowych oznaczeń, tablic nawigacyj-
nych, w następnej kolejności zajmiemy się reorga-
nizacją i odświeżeniem wnętrz. 
Za tym wszystkim idą zintegrowanie działania           
w obszarze marketingu i komunikacji centrum – 
przygotowaliśmy nowe gra�ki promujące Arkady, 
zaplanowaliśmy szereg działań reklamowych, 
rozpoczęliśmy prawdziwą ekspansję w mediach. 
Mamy nadzieję, że wszystko to ułatwi Państwu 
prowadzenie biznesu. Jesteśmy przekonani, że ten 
rok będzie dla nas wszystkich bardzo udany!

Ponad 200 publikacji o wydarzeniach i zmianach w Arkadach ukazało się we wszystkich liczących się 
mediach lokalnych, m.in. Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza Wrocław, gazetawrocławska.pl,              
wrocław.gazeta.pl, wrocław.naszemiasto.pl, tuwrocław.pl, wrocław.pl, kochamwrocław.pl,                                   
wrocław.miastodzieci.pl i wielu innych, a także prestiżowych magazynach branżowych, jak Eurobuild 
Central, Eastern Europe, Shopping Center Polska, propertynews.pl, retailnet.pl, dlahandlu.pl czy              
handelextra.pl., które wiele uwagi poświęciły nowej strategii Arkad i rozpoczętym właśnie zmianom.

Informacje o wydarzeniach w Arkadach pojawiły się w lokalnych rozgłośniach radiowych, miejskich cityli-
ghtach i billboardach, w mediach społecznościowych i na nośnikach wewnątrz galerii. 
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LUTY:  CO WYDARZY SIĘ W ARKADACH?

LOTERIA PARAGONOWA:  8.02 – 16.03
Zapewne widzieli już Państwo wielkoformatowe billboardy w mie-
ście z hasłem „Już czas na…”. Tajemnicze hasła pojawiły się również 
w rozgłośniach radiowych oraz w mediach lokalnych i społeczno-
ściowych. To zapowiedź wyjątkowej loterii paragonowej, która 
odbędzie się w dniach  od 8 lutego do 16 marca. 
Na naszych Klientów czeka prawie 400 nagród, a w tym trzy egzo-
tyczne wycieczki warte 15 tysięcy złotych każda! Aby wziąć udział         
w zabawie wystarczy zrobić zakupy za minimum 50 złotych. Wielkie 
losowanie nagród odbędzie się 16 marca. Intensywna kampania 
reklamowa loterii trwa! 

WALENTYNKI W ARKADACH - BONY ZA PARAGONY:  14.02
Z okazji święta zakochanych organizujemy dla naszych Klientów 
akcję promocyjną „Bony za paragony”. Aby wziąć w niej udział 
należy 14 lutego zrobić zakupy za minimalną kwotę 300 złotych. 
Z paragonem należy udać się do Recepcji Budynku Biurowca Arkad 
Wrocławskich, gdzie wydawane będą nagrody – bony o wartości 50 
zł, do wydania w Arkadach. Akcja promowana będzie na nośnikach 
w centrum handlowym, w mediach społecznościowych oraz w OH 
Kinie. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Niebawem 
będziemy się z Państwem kontaktować w tym temacie.

VIDEOBLOG: start w lutym

Od lutego startujemy z nowym kanałem Arkad Wro-
cławskich na YouTube! Będziemy pojawiać się                 
z kamerą na wszystkich dużych wydarzeniach               
w Centrum, a w każdej relacji znajdzie się miejsce na 
prezentacje Państwa oferty. Gorąco zachęcamy do 
włączenia się w projekt i śledzenia naszego kanału 
www.youtube.com/channel/UCn5cIa7N4pCeSzmO-
RIYVQcQ. Pierwszy walentynkowy odcinek pojawi 
się już 08.02.2019!

Loteria paragonowa
Walentynki w Arkadach Wrocławskich - Bony za paragony
Videoblog
Lutowy Jarmark Produktów Regionalnych 
Współpraca z OH Kino



Nowa linia kreatywna
Jarmark Świąteczny i spotkanie ze Świętym Mikołajem
Bony z okazji Dnia Babci i Dziadka
Rekiny z akwarium pojechały do Londynu
Ferie pełne zabawy
Styczniowy Jarmark Produktów Regionalnych
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JARMARK PRODUKTÓW REGIONALNYCH: 19-23.02

WSPÓŁPRACA Z OH KINO
Miło nam poinformować Państwa, że dzięki 
współpracy z OH Kino przed każdym sean-
sem emitowane będą informacje na temat 
wydarzeń odbywających się w Arkadach 
Wrocławskich.

GRUDZIEŃ/STYCZEŃ - PODSUMOWANIE WYDARZEŃ:

Zapraszamy na kolejny Jarmark Produktów Regionalnych – w ofercie 
szeroka gama produktów spożywczych z różnych regionów Polski i świata.
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Jarmark
produktów regionalnych



NOWA LINIA KREATYWNA

Z początkiem nowego roku wprowadziliśmy nową linię kreatywną. Na materiałach promocyjnych pojawiły 
się zauważalne zmiany, informacyjne do tej pory gra�ki zastąpiła spójna pod względem kreacji linia inspi-
rowana kolorowankami. Tegorocznym działaniom towarzyszyć będzie także nowy claim - „Otwarte na 
Rodziny”. Dzięki połączeniu rodzinnej strategii z wyraźną, kojarzącą się z zabawą linią gra�czną, chcemy 
zaistnieć w świadomości Klientów jako galeria, w której „zakupy to zabawa”. Zmianę pozytywnie oceniły 
media branżowe, co potwierdza 12 publikacji na ten temat. 

JARMARK ŚWIĄTECZNY I SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Od początku grudnia aż do Wigilii w Arkadach Wrocławskich odbywał się Jarmark Świąteczny, podczas 
którego swoje wyroby zaprezentowało kilkunastu lokalnych rękodzielników, wytwórców tradycyjnej żyw-
ności oraz producentów ozdób świątecznych. Natomiast 6 grudnia nasze centrum odwiedził Święty Miko-
łaj, zapraszając dzieci do zabaw i warsztatów. Wydarzenie promowane było w mediach lokalnych                       
i społecznościowych, łącznie ukazało się ponad 20 artykułów zachęcających do wzięcia udziału w wydarze-
niu, a samo wydarzenie odwiedziły setki dzieci.
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BONY Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

REKINY Z AKWARIUM POJECHAŁY DO LONDYNU
22 stycznia przeprowadzona została zaawansowana logistycznie akcja 
wyławiania rekinów z akwarium w Arkadach Wrocławskich. Pojechały one 
do słynnego London Aquarium, gdzie w luksusowych warunkach spędzą 
kolejne lata życia. Pozostałe ryby wraz ze skałą koralową przetransporto-
wano do Afrykarium ZOO Wrocław. Decyzja o zamknięciu akwarium 
podyktowana została troską o zdrowie jego najstarszego mieszkańca – 
12-letniego żarłacza czarnopłetwego, który urósł do takich rozmiarów, że 
potrzebuje więcej przestrzeni. Informacja została zakomunikowana                 
i dobrze przyjęta w mediach lokalnych i branżowych, co potwierdzają 
liczne pozytywne publikacje – blisko 50 artykułów. W najbliższych mie-
siącach w tym miejscu powstanie specjalna atrakcja dla rodzin z dziećmi.

W styczniu obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka.          
Z tej okazji mieliśmy dla naszych Klientów bony, 
które mogli wykorzystać jako prezenty dla najbliż-
szych. Za każde wydane 300 złotych każda osoba 
otrzymywała bon w wysokości 50 złotych, do zreali-
zowania we wszystkich punktach handlowo-usługo-
wych w naszej galerii. Informacje o akcji pojawiły się 
na nośnikach w centrum handlowym oraz                        
w mediach społecznościowych.

FERIE PEŁNE ZABAWY

W pierwszym tygodniu ferii przygotowaliśmy dla najmłodszych atrakcje wsparte solidną dawką wiedzy. 
Tematem przewodnim trwającego od 27 stycznia do 3 lutego wydarzenia były zwierzęta. Do udziału              
w wydarzeniu chętnie zapraszały lokalne media, zarówno na swoich stronach internetowych, jak i na 
Facebooku. Łącznie o wydarzeniu napisano ponad 30 razy, również frekwencja pokazała, iż Arkady cieszą 
się zainteresowanie wśród najmłodszych.
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STYCZNIOWY JARMARK PRODUKTÓW REGIONALNYCH 

Kolejna okazja dla smakoszy, aby spróbować tradycyjnych wyrobów kulinarnych pochodzących z różnych 
regionów naszego kraju i z zagranicy. Wydarzenie promowały citylighty w centrum miasta, spoty w lokal-
nych radiach oraz reklama w internecie. Kampania reklamowa tradycyjnie wsparta została działaniami 
PR w lokalnych mediach, których efektem było ponad 20 publikacji.

LUTY 2019HALO  ARKADY

NOWI NAJEMCY I PRZEDŁUŻENIA UMÓW

Teletorium - nowo otwarty punkt w swojej bogatej ofercie posiada m.in. smartfony, baterie, ładowarki 
sieciowe i samochodowe, zestawy słuchawkowe, a także inne akcesoria GSM.

Rewitalizację przechodzi salon marki Karpicko, który powiększa swój lokal o dodatkowe 69,80 mkw.                    
i łącznie zajmie powierzchnię 128,80 mkw. W styczniu umowy z Arkadami Wrocławskimi przedłużyły też: 
Vision Express, Pepco oraz Ski Team. 

Kwiaciarnia Orchidea - to rodzinna �rma 
powstała w wyniku połączenia pasji i wiedzy 
�orystycznej, opartej na szkoleniach i warszta-
tach u najlepszych polskich i zagranicznych 
�orystów.

SPECJALNE  PODZIĘKOWANIA 
DLA  KLOCKOWNI  I  KSIĘGARNI  AUTORSKIEJ!

Serdecznie dziękujemy naszym dwóm najemcom, którzy wspomogli nas podczas 

w organizacji ferii zimowych w  Arkadach Wrocławskich.

Klockownia i Księgarnia Autorska wsparła nas nagrodami rzeczowymi 

dla dzieci uczestniczących w wydarzeniu 
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