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WITAJ MAJ !
HOT NEWS

Prace modernizacyjne nie zwalniają tempa

Z pewnością zauważyli Państwo zmiany zachodzące w naszym centrum handlowym. W kwietniu ukończyliśmy malowanie wnętrz Arkad Wrocławskich. Obecnie jesteśmy też w trakcie wymiany oświetlenia pasażu
na poziomie -1. W ciągu najbliższych miesięcy wymienione zostanie oświetlenie w całym centrum handlowym. Jak będzie wyglądało, mogą zobaczyć Państwo na poniższej wizualizacji.

MAJ – CO W ARKADACH?
Dzień Dawcy Szpiku z #EkipaKFC
Spotkanie z Fundacją WWF
Jarmark Produktów Regionalnych
Muzyczny Dzień Mamy z NFM
Dzień Dziecka – Kreatywny Plac Budowy
Nagłośnienie wydarzeń dla dzieci
Videoblog – nowe odcinki
Nowe możliwości reklamowe
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DZIEŃ DAWCY SZPIKU Z #EKIPAKFC: 18-19.05

W Polce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu pacjentów jedyną
szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. W dniach 18-19 maja na
poziomie 1, w okolicy strefy foodcourt, pojawią się stoiska Fundacji DKMS. Wolontariusze w godzinach od
10:00 do 17:00 będą udzielać szczegółowych informacji dotyczących rejestracji dawców szpiku. Podczas akcji
wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców
komórek macierzystych.

SPOTKANIE Z FUNDACJĄ WWF: 20-25.05

W tym miesiącu zapraszamy również na spotkanie z WWF Polska,
które odbędzie się w dniach 20-25 maja. Wszyscy będziemy
mogli dowiedzieć się, co – jako konsumenci – możemy zrobić dla
środowiska naturalnego i zagrożonych gatunków.

JARMARK PRODUKTÓW REGIONALNYCH: 21-25.05

Powraca Jarmark Produktów Regionalnych, który w kwietniu na 2 tygodnie ustąpił miejsca Kiermaszowi
Wielkanocnemu. 21 - 25 maja do Arkad Wrocławskich zawitają wystawcy sprzedający tradycyjne, ekologiczne
i regionalne przysmaki, takie jak sery, chleby na zakwasie, wędliny i miody. W ofercie znajdzie się szeroka
gama produktów spożywczych nie tylko z wielu regionów Polski, ale również z różnych zakątków świata.
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MUZYCZNY DZIEŃ MAMY Z NARODOWYM FORUM MUZYKI: 26.05

Doskonale wiemy, że muzyka jest niezwykle ważna w rozwoju dziecka, dlatego tegoroczny Dzień Mamy
będzie wyjątkowo rozśpiewany. Nawiązaliśmy współpracę z Narodowym Forum Muzyki, z którym wspólnie
zorganizujemy Muzyczny Dzień Mamy. W niedzielę handlową, 26 maja, w godzinach 12:00 - 18:00 zaplanowaliśmy w naszym centrum trzy 2-godzinne panele dla rodzin z dziećmi. Z okazji święta wszystkich mam
w Arkadach Wrocławskich odbędzie się wspólne śpiewanie, na najmłodszych czekać będą zabawy integracyjne,
liczne konkursy oraz warsztaty robienia instrumentów z eko odpadów. Oprócz tego wystąpi kwartet muzyków.
W tym dniu będziemy rozdawali również śpiewniki powstałe w ramach kampanii społecznej „Pośpiewaj mi
mamo, pośpiewaj mi tato”. Gorąco zachęcamy do muzykowania i świętowania w Arkadach Wrocławskich.

DZIEŃ DZIECKA – KREATYWNY PLAC BUDOWY: 1.06

Jesteśmy przekonani, że 1 czerwca nasze centrum wypełni się radosnym
śmiechem dzieci, które poczują namiastkę nadchodzących wakacji.
Z okazji Dnia Dziecka w Arkadach Wrocławskich powstanie Kreatywny
Plac Budowy. Najmłodsi będą mogli przejść przez ogromny tunel z kół
ratunkowych, pokonać makaronowy tor przeszkód oraz skonstruować
najróżniejsze budowle z gigantycznych piankowych klocków. W trakcie
wydarzenia dzieciaki wezmą udział również w kreatywnych warsztatach
plastycznych, podczas których własnoręcznie wykonają zabawki
z basenowych makaronów. Co godzinę odbywać będą się konkursy
z możliwością wygrania voucherów do Klockowni oraz wakacyjnych
gadżetów. Event połączony będzie z otwarciem nowego, dużo większego
lokalu Klockowni. 1 czerwca Rodzinne Centrum Edukacji i Rozrywki
przenosi się na poziom 1, gdzie na powierzchni 550 m2 funkcjonować
będzie aż osiem stref, w których znajdzie się ponad milion klocków.
Z okazji Dnia Dziecka nowa Klockownia zaprasza każdego malucha
na bezpłatną godzinę fantastycznej zabawy!
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NAGŁOŚNIENIE WYDARZEŃ DLA DZIECI

Wydarzenia dla dzieci będą promowane na billboardach, w lokalnych rozgłośniach radiowych i reklamie
prasowej. Zostaną też wsparte działaniami PR we wrocławskich mediach. Zaproszenia na Muzyczny Dzień
Mamy oraz Dzień Dziecka w Arkadach Wrocławskich zostaną wysłane do szkół i przedszkoli. Reklamy pojawią
się też na nośnikach w centrum handlowym (flagi i podświetlane backlighty), w mediach społecznościowych,
aplikacji mobilnej Arkad Wrocławskich i Sky Tower oraz w OH Kinie.

VIDEOBLOG „OOOCH ARKADY”

W maju na naszym youtube’owym kanale pojawiają się aż 2 odcinki videobloga „Oooch Arkady”. W najbliższym
poruszymy wątek komunii i ślubów, przyjrzymy się odzieży wizytowej, obuwiu, dodatkom dla całej rodziny oraz
obecnym trendom w modzie. Z kolei w odcinku z okazji Dnia Dziecka przybliżymy temat rodzinnego spędzania
czasu i pokażemy ciekawe prezenty dla najmłodszych z okazji ich święta. Zachęcamy do subskrybowania
naszego kanału, dzięki czemu będą Państwo dostawać powiadomienia o nowych filmach.
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NOWE MOŻLIWOŚCI REKLAMOWE

Wprowadziliśmy kolejne zmiany w Arkadach Wrocławskich. W miejsce dotychczasowych nośników
reklamowych pojawiły się nowoczesne, duże i podświetlane backlighty. Znajdują się one w najlepszych
lokalizacjach na terenie obiektu. Dostępnych jest w sumie 7 powierzchni reklamowanych o wymiarach 3m x 2m
(6m2) oraz 3m x 1,75m (5,25m2). W sprawie wynajmów backlightów zapraszamy do kontaktu z Anną CzwartosAugustyniak: anna.czwartos@lcc.pl.

KWIECIEŃ - PODSUMOWANIE WYDARZEŃ
Rodzina Arkadków
Dobrostyl Arkadek
Kiermasz Wielkanocny
Videoblog „Oooch Arkady”
Nowi najemcy
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RODZINA ARKADKÓW
W kwietniu do Arkad Wrocławskich wprowadziła się czteroosobowa Rodzina Arkadków. Z tej okazji
w poniedziałek, 8 kwietnia, zorganizowaliśmy parapetówkę dla dzieci. Przez cały dzień animatorzy przebrani
za skrzaty częstowali „łasuchowymi specjałami”, malowali dzieciom buzie. Nie zabrakło wspólnej gimnastyki,
zabaw tanecznych oraz warsztatów.

W tym miesiącu zakończyliśmy też pierwszą odsłonę akcji prosprzedażowej, w której można zdobyć całą
czteroosobową rodzinę pluszowych Arkadków. W dniach 8-20 kwietnia wydaliśmy blisko 500 pluszaków
przedstawiających tatę krasnala. Aby otrzymać maskotkę wystarczyło w czasie trwania akcji zrobić zakupy
w Arkadach Wrocławskich za minimum 300 zł na maksymalnie 3 paragonach. Maskotki 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.

www.arkadywroclawskie.pl

6

HALO ARKADY

MAJ 2019

Dodatkowo przygotowaliśmy dla klientów specjalne „Mapy Poszukiwaczy Krasnali”. Podążając śladami
małych stópek, można było trafić na naklejki przedstawiające rodzinę Arkadków i zdobyć atrakcyjne rabaty
w wybranych lokalach. Korzystając z okazji chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym
najemcom: Alles, Autorska, Bergson, BoBoQ, Czas na Herbatę, Gatta, Granda i Banda, KFC, Klockownia, Kraina
Szczęścia, Meta, Mihiderka, Natur House, OH Kino, Orchidea, Orsay, Ski Team, Toys Box, Vision Express, Yosh
Concept.

Kampania związana z pojawieniem się Rodziny Arkadków wsparta została działaniami PR w lokalnych mediach,
dzięki którym ukazało się 25 publikacji w prasie, na portalach i w mediach społecznościowych. Powstał też
zabawny spot, który mogli Państwo usłyszeć w lokalnych rozgłośniach radiowych. Reklamy widoczne były
również na billboardach i we wrocławskich tramwajach. Ponadto informacja ukazała się w naszym obiekcie podświetlane tablice, wyklejki witryn, flagi w łezkach eventowych, plakaty.
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DOBROSTYL ARKADEK

26 kwietnia został rozstrzygnięty facebookowy konkurs na imię dla taty
krasnala! Wygrał - Dobrostyl Akadek. Tabliczka z imieniem pojawi się przed
figurką nowego mieszkańca Arkad. Wybór nie był łatwy, w naszym konkursie
wzięło udział aż 230 osób! Chcemy szczególnie podziękować: BoBoQ, KappAhl,
KFC, OH Kino, Pizza Hut oraz Vision Express za włączenie się w zabawę
i ufundowanie nagród. Wybór imion pozostałych członków rodziny krasnali
również oddamy w ręce naszych fanów! Warto więc na bieżąco śledzić profil
Arkady Wrocławskie na Facebooku i wypatrywać kolejnych edycji konkursu!

KIERMASZ WIELKANOCNY: 8-19.04

Wiele osób rozpoczęło przygotowania do Świąt
ze sporym wyprzedzeniem. Dzięki temu udało się uniknąć
niepotrzebnych nerwów i stresu. Zdecydowanie warto
było odwiedzić Kiermasz Wielkanocny, który specjalnie
z myślą o naszych klientach rozpoczął się już 8 kwietnia
i trwał aż do Wielkiego Piątku. Przez blisko 2 tygodnie
świąteczne stoiska w Arkadach cieszyły się niesłabnącym
zainteresowaniem.
Wydarzenie promowały citylighty w centrum miasta, spoty w lokalnych rozgłośniach radiowych oraz reklama
w internecie. Informacje o akcji pojawiły się również na nośnikach w centrum handlowym, spocie w OH Kino
i strefie food court. Kampania reklamowa tradycyjnie wsparta została działaniami PR w lokalnych mediach,
których efektem było kilkanaście publikacji w prasie i na portalach.

VIDEOBLOG „OOOCH ARKADY”

Piękna pogoda zachęca do aktywnego spędzenia tegorocznej majówki
na łonie natury. Pod koniec kwietnia na naszym kanale na Youtube
pojawił się nowy odcinek videobloga „Oooch Arkady” pt. Wiwat maj! Tym
razem nasz ekspert podpowiada, jaki sprzęt turystyczny sprawdzi się najlepiej
podczas długich wypraw. Zdradza też kilka ciekawych patentów i pomysłów.
Gorąco zachęcamy do subskrybowania naszego kanału „Oooch Arkady”.

NOWI NAJEMCY

W kwietniu podpisaliśmy umowę z międzynarodowym dyskontem niespożywczym Action. Sieć Action zajmie
powierzchnię blisko 1 100 m2 na poziomie -1 Arkad Wrocławskich obok supermarketu Piotr i Paweł. Dyskont
Action, oferujący ponad 6 000 produktów codziennego użytku w atrakcyjnych cenach, będzie doskonałym
uzupełnieniem tenant-mix Arkad Wrocławskich, dającym klientom możliwość skorzystania z jeszcze szerszej
propozycji handlowej. Dyskont zostanie otwarty w drugiej połowie 2019 roku i będzie to jedna z pierwszych
placówek tej sieci we Wrocławiu.
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