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PODKRĘCAMY TEMPERATURĘ!

HOT NEWS

HALO  ARKADY

Arkady Wrocławskie coraz bardziej otwarte na rodziny
Systematycznie wdrażamy nowe funkcjonalności i udogodnienia, mające na celu ułatwienie Klientom 
poruszanie się po centrum handlowym już od samego wjazdu. Kończymy właśnie modernizację naszego 
parkingu, na chwilę obecną wyremontowaliśmy 3 poziomy. Ściany, słupy i miejsca parkingowe zostały 
pomalowane i zyskały nowy, świeży wygląd. Na każdym piętrze powstały czytelnie oznaczone, szerokie 
miejsca dla rodzin z dziećmi. Nieprzypadkowo, podobnie jak miejsca dla niepełnosprawnych, usytuowane 
zostały blisko wejść do obiektu. Wprowadzimy też dobrze widoczne znaki kierunkowe na jezdni oraz nowe 
oznakowania magazynów i kas. W najbliższym czasie zainstalujemy kasetony informujące o lokalizacji 
najbliższego wejścia, wyjazdu z parkingu czy kasy parkingowej. Jak będą wyglądać, możecie zobaczyć Pań-
stwo na zdjęciu. Odświeżone zostaną też odbojniki. 
Jesteśmy przekonani, że wprowadzane zmiany zostaną zauważone i docenione przez Klientów, którzy 
jeszcze częściej będą się decydować na odwiedzenie naszego centrum!

MARZEC:  CO W ARKADACH?

Marcowy Jarmark Produktów Regionalnych
Dzień Kobiet - Bony za paragony i specjalny odcinek videobloga 
Loteria paragonowa - wielki �nał
Videoblog „Oooch Arkady”  - sesja �lmowa
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MARCOWY JARMARK PRODUKTÓW REGIONALNYCH: 5-9.03
Zapewne zauważyli już Państwo, że po raz kolejny 
gościmy w Arkadach Wrocławskich Jarmark 
Produktów Regionalnych. W ofercie wystawców 
znajdują się wyjątkowe produkty spożywcze                   
z różnych regionów Polski i świata. Jarmarki                  
w Arkadach Wrocławskich cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem, a grono stałych bywalców                
z każdą kolejną edycją poszerza się. Postanowiliśmy 
więc, że Jarmark Produktów Regionalnych zagości 
w naszym centrum jako impreza cykliczna, odbywa-
jąca się co miesiąc, za wyjątkiem lipca i sierpnia. 

BONY Z OKAZJI DNIA KOBIET: 8.03
Kolejnym wydarzeniem, niezwykle popularnym wśród odwiedzających 
Arkady Wrocławskie, jest akcja prosprzedażowa „Bony za Paragony”. 
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 centrum handlowym. Paragony można było 
łączyć, jednak ich liczba nie mogła przekroczyć trzech. Bony zakupowe 
można zrealizować do 16 marca włącznie, w wybranych punktach han-
dlowo-usługowych zlokalizowanych na terenie Arkad Wrocławskich. 

Oprócz tego z okazji Dnia Kobiet wyemitowaliśmy kolejny odcinek 
videobloga „Oooch Arkady”, który można obejrzeć pod adresem: 
youtu.be/aPZ1ZdO0uQ8. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu powstał 
ciekawy materiał o charakterze poradnikowym, pełen wartościowych 
treści dla naszych Klientów. 

LOTERIA PARAGONOWA - WIELKI FINAŁ: 16.03

Przed nami jeszcze niecały tydzień akcji  i wielki �nał, 
który odbędzie się 16 marca o godz. 17:30. Wśród 
uczestników rozlosujemy 3 rodzinne wycieczki                
o wartości 15 tys. zł każda! Gorąco zachęcamy do 
informowania swoich Klientów o zabawie i atrakcyj-
nych nagrodach, jakie są do zdobycia. Wielka Loteria 
Arkad Wrocławskich cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem Klientów. Do 10 marca wydanych zostało 
już ponad 13 tys. kuponów, a uczestnicy naszej 
zabawy odebrali 252 nagrody.



Akcja wsparta jest intensywną kampanią reklamo-
wą w mieście – billboardy, reklama w tramwajach, 
spoty w lokalnych rozgłośniach radiowych. Dodat-
kowo od 4 marca wzmocniliśmy komunikację loterii 
w naszym obiekcie. Informacja pojawiła się m.in. na 
podświetlanych nośnikach LED, �agach w łezkach 
eventowych, wyklejkach na drzwiach wejściowych 
rozsuwanych i obrotowych, naklejkach podłogo-
wych i na szlabanach.

Videoblog „Oooch Arkady”
Walentynki - Bony za paragony
Lutowy Jarmark Produktów Regionalnych

VIDEOBLOG – SESJA FILMOWA:
Niebawem na naszym kanale pojawi się następny 
odcinek pt. „Uroda po zimie”. A już dzisiaj zaprasza-
my na kolejną sesję �lmową, podczas której będzie 
realizowane pięć materiałów „Komunia/Śluby”, „Ma-
jówka”, „Dzień dziecka”, „Lato – gdzie pojechać na 
wakacje” oraz „Lato – praktyczne porady przed urlo-
pem”. Nagrania zaplanowano  na początek kwietnia.  
Zapraszamy do subskrybowania kanału „Oooch 
Arkady”.

LUTY -  PODSUMOWANIE WYDARZEŃ:
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VIDEOBLOG „OOOCH ARKADY”:

W lutym uruchomiliśmy videoblog Arkad Wrocław-
skich na platformie YouTube. Projekt „Oooch 
Arkady” będzie składał się z 12 odcinków realizowa-
nych przez cały rok. Celem �lmów jest dodatkowa 
promocja Państwa oferty. Pierwszy walentynkowy 
odcinek pojawił się na naszym kanale i można go 
obejrzeć pod adresem: youtu.be/aPZ1ZdO0uQ8. 

WALENTYNKI W ARKADACH - BONY ZA PARAGONY: 14.02

W lutym obchodziliśmy Dzień Zakochanych. Z tej okazji mieliśmy dla naszych Klientów bony, które mogli 
wykorzystać jako prezent dla ukochanych osób. Za każde wydane 300 złotych Klient mógł odebrać bon           
o wartości 50 złotych do zrealizowania w wybranych punktach handlowo-usługowych w naszej galerii.            
Z okazji święta zakochanych Arkady Wrocławskie zostały też udekorowane czerwonymi i różowymi balo-
nami. Informacje o akcji pojawiły się na nośnikach w centrum handlowym, w mediach społecznościowych, 
aplikacji mobilnej Arkad Wrocławskich i Sky Tower oraz w OH Kinie.
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JARMARK PRODUKTÓW REGIONALNYCH: 19- 23.02

NOWI NAJEMCY 
Do najemców dołączyły dwie marki                   
z branży gastronomicznej – Gorąca Pączkarnia                   
i Słodka Kraina. W ofercie tej pierwszej 
znajdą Państwo pączki zarówno te trady-
cyjne: z kon�turą z dzikiej róży czy powi-
dłami śliwkowymi, jak i te bardziej wysu-
blimowane: z żurawiną i granatem, poma-
rańczą i chilli. Z kolei Słodka Kraina to miej-
sce, gdzie każdy, kto kocha słodycze, znaj-
dzie coś dla siebie: lizaki, cukierki, żelki, 
czekolady, praliny, batony czy owoce kan-
dyzowane. 

W dniach od 19 do 23 lutego na poziomie 0 odbył się 
Jarmark Produktów Regionalnych. Wydarzenie 
promowały citylighty w centrum miasta, spoty             
w lokalnych rozgłośniach radiowych, reklama                 
w internecie, kampania w social mediach i aplika-
cjach mobilnych Arkad Wrocławskich oraz Sky 
Tower. Informacje o akcji pojawiły się również na 
nośnikach  w centrum handlowym, spocie w OH Kino 
i stre�e food court. Kampania reklamowa tradycyj-
nie wsparta została działaniami PR w lokalnych 
mediach, których efektem było kilkanaście publikacji.
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