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tam także do osób, które centra handlowe 
postrzegają jako sposób na spędzanie 
wolnego czasu. Całość efektywnych działań 
w Internecie dopełnia remarketing, czyli 
kierowanie reklam do internautów, którzy 
odwiedzili stronę kampanii - zarówno tych, 
którzy mieli styczność wcześniej z naszą 
reklamą (forma przypominania i wzmac-
niania komunikatu kampanii) oraz nowych 
użytkowników, którzy na strony docelowe 
kampanii trafili samodzielnie. Wewnątrz 
Centrum o zmianach informują plakaty, 
zawieszki oraz ekrany LED. Do wrocław-
skich mediów wysłana została także infor-
macja prasowa komunikującą planowane 
zmiany w Arkadach Wrocławskich. 

ZMIENIAMY SIĘ DLA 
CIEBIE

Rok 2017 to w Arkadach Wrocławskich 
czas zmian, które przeprowadzone zostaną 
według skrupulatnie wypracowanej strate-
gii marketingowej. 

Strategia ta wynika z wnikliwej analizy 
sytuacji naszego Centrum, oraz szcze-
gółowych badań marketingowych, które 
przeprowadziliśmy latem ubiegłego roku, 
aby przygotować się zarówno na otwar-
cie galerii Wroclavia, jak i na obchody 10 
urodzin, które są znakomitym pretekstem, 
aby Centrum uległo pozytywnym zmianom 
dla naszych klientów. Badania pozwoliły 
na przejrzyste określenie naszej głównej 
grupy docelowej i wskazanie najlep-
szych rozwiązań marketingowych. Nowa 
strategia opiera się na kolejnych krokach 
refreshingu wnętrz Arkad Wrocław-
skich, delikatnym rebrandingu, bardziej 
unowocześniającym niż zmieniającym 
logotyp, zmianie strony internetowej oraz 
na precyzyjnie dobranych działaniach 
promocyjnych, które zostały zaplanowane 
w kalendarzu marketingowym na 2017 rok.

NOWE LOGO ARKAD WROCŁAWSKICH

Nasze Centrum może się pochwalić 
nowym logo, które otwiera nowy roz-
dział w historii Arkad. Ponieważ badania 
wykazały, że nasze Centrum jest lubiane 

MARZEC – ZAPOWIEDZI: 

• „Nowe rozdanie” – zmiany na 10-lecie Arkad Wrocławskich
• Dzień Kobiet w Arkadach Wrocławskich
• „Skonsultuj z farmaceutą... Nadciśnienie tętnicze” – bezpłatne badania
• 1% – akcja na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

LUTY – RELACJE: 

• „Bilety do kina za paragony” – lutowa promocja
• „Polsko – nie zgrzytaj” – badania profilaktyczne
• 1% – akcja na rzecz Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową"

Więcej przeczytasz wewnątrz tego numeru „Halo Arkady”. Zapraszamy do lektury.

SPRAWDŹ, JAK WIELE SIĘ DZIEJE 
W ARKADACH WROCŁAWSKICH!

NOWE ROZDANIE

Modernizacja Arkad Wrocławskich, 10 uro-
dziny oraz rebranding naszego Centrum to 
moment naprawdę dużych zmian. Zanim 
nastąpią, przez cały marzec przygotowu-
jemy do nich wrocławian, realizując kam-
panię teaserową. Teaser, czyli zwiastun 
naszych urodzinowych działań marketin-
gowych, to także wprowadzenie zupełnie 
nowych rozwiązań projektowych, które 
w całej okazałości będzie można zobaczyć 
już w kwietniu. Mamy wielką nadzieję, że 
zaskoczą pozytywnie zarówno Państwa, jak 
i klientów. 

Hasło marcowej kampanii – „Nowe 
rozdanie” – podkreśla nie tylko plano-
wane zmiany. Faktycznie już od kolejnego 
miesiąca mamy do rozdania niespodzianki, 
świętując w ten sposób okrągłą 10 rocznicę 
naszego Centrum. Hasłu wtóruje jedynie 
logotyp. Dostał on jednak odświeżoną, 
nowoczesną formę, a towarzyszy mu nowy 
claim „Pozytywnie. Codziennie” – taki, 
który oddaje naszą nową strategię, o której 
szerzej piszemy dalej.

Marcowe „Nowe rozdanie” nagłaśniane 
jest w ramach kampanii reklamowej 
w zintensyfikowanej formie. Jak co miesiąc, 
nasza kampania będzie obecna na nośni-
kach outdoorowych. Z uwagi na ,,Nowe 
rozdanie” media zostały wybrane tak, żeby 
Klient mógł się zapoznać z nową kampanią 
teaserową i zainteresować się nią. Została 
zwiększona liczba nośników zarówno 
standardowych, tych o większym formacie, 
jak i citylightów. Działania internetowe dla 
Arkad Wrocławskich również są ściśle zwią-
zane z kampanią teaserową. Oprócz regio-
nalnego charakteru kampanii, dobrane też 
zostały indywidualne profile zainteresowań 
użytkowników i odpowiednio dopasowane 
tematycznie strony. Tak jak co miesiąc, dla 
Arkad zostały kupione nowe dane beha-
wioralne użytkowników, na podstawie któ-
rych docieramy do nich z reklamą o danej 
treści. Komunikację dopełniamy także 
w Social Media – na Facebook’u, gdzie 
docieramy do użytkowników za pomocą 
kierowania demograficznego, lokalizacji 
oraz zainteresowań. Ze względu na obecną 
charakterystykę Facebooka’a, docieramy 

przez wrocławian, a rozpoznawalność 
logotypu wynosi aż 80% – jego zmiana ma 
charakter ewolucyjny, nie rewolucyjny. 
Przede wszystkim uproszczony został krój 
czcionki i pozostawiony tylko jeden z trzech 
łuków ponad elementem typograficznym. 
Dominujący pozostał kolor pomarańczowy, 
który kojarzy się z kreatywnością, szczę-
ściem, entuzjazmem, lekkością i aktywno-
ścią. Grafit z kolei uwypukla kolory i łagodzi 
intensywność pomarańczu. Poza tym nowy 
znak Arkad Wrocławskich wyraźnie wpisuje 
się w funkcjonalny charakter naszego Cen-
trum. Swoją formą przypomina torbę na 
zakupy, będąc jednocześnie nowym zna-
kiem pozytywnych, codziennych doświad-
czeń, które jesteśmy w stanie zaoferować 
wszystkim klientom. 

NOWE HASŁO ARKAD WROCŁAWSKICH

Arkady Wrocławskie mają również nowy 
claim, czyli slogan reklamowy, który 
charakteryzuje i wyróżnia naszą markę 
spośród innych. „Pozytywnie. Codziennie” 
to hasło nawiązujące do pożądanego pozy-
cjonowania marki Arkady Wrocławskie. 
Mówi zarówno o pozytywnych wartościach 
dostarczanych klientom, jak i sposobie 
korzystania z oferty Centrum. Wierzymy, 
że nowy claim łatwo zapadnie w pamięć 
naszym klientom. 

NOWA STRONA INTERNETOWA

Zmiany w Arkadach Wrocławskich obejmą 
również stronę internetową Centrum. 
Będzie ona unowocześniona, bardziej czy-
telna i w pełni dostosowana, by korzystać 
z niej na urządzeniach mobilnych. Klienci 
będą mogli łatwiej wyszukać niezbędne 
informacje. Uproszczony zostanie również 
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W trakcie akcji przeprowadzono również 
profesjonalne badania statystyczne, które 
po opracowaniu opublikowane zostaną 
w pismach naukowo-dydaktycznych. Będą 
podstawą do przygotowania strategii 
pozwalającej na osiągnięcie światowych 
standardów w zakresie profilaktyki 
i leczenia zaburzeń czynnościowych układu 
stomatognatycznego. 

Inicjatorem akcji „Polsko – nie zgrzy-
taj” jest Polskie Towarzystwo Studen-
tów Stomatologii.

THOMAS – NOWY 
SKLEP W ARKADACH 
WROCŁAWSKICH

Do grona najemców Arkad Wrocławskich 
dołączył sklep z branży galanterii skórzanej 
– Thomas. Jest to marka o ugruntowanej 
pozycji w Polsce, która od kilkunastu lat 
proponuje najwyższej jakości wzornictwo 
cenione przez szeroką grupę konsumen-

tów. Sklep oferuje m.in.: portfele, etui, 
torebki, przewieszki oraz eleganckie paski. 
Przeważają w nim marki włoskie, polskie 
i francuskie, wśród nich: Albatross, Pierre 
Cardin, Harvey Miller, Emporio Valentini, 
Calvin Klein i Accardi. 

Nowy sklep Thomas mieści się na poziomie 
0 Arkad Wrocławskich. 

Towarzystwo Studentów Farmacji, które 
poprzez szereg działań edukacyjno-pro-
filaktycznych chce zwiększyć zaufanie 
społeczeństwa do zawodu farmaceuty oraz 
promować opiekę farmaceutyczną.

„Skonsultuj z farmaceutą... Nadciśnienie 
tętnicze” – zorganizowana zostanie na 
poziomie 0 naszego Centrum. 

AKCJA FUNDACJI 
„NA RATUNEK 
DZIECIOM Z CHOROBĄ 
NOWOTWOROWĄ”, 
11-12 MARCA

W marcu, po raz drugi w tym roku, przed-
stawiciele „Fundacji Na Ratunek Dzieciom 
z Chorobą Nowotworową” będą zachęcali 
gości Arkad Wrocławskich do przekazy-
wania 1% podatku na jej rzecz. Fundacja 
od 26 lat wspiera małych pacjentów 
wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którzy 
przyjeżdżają do Wrocławia na leczenie 
z całego kraju. Przez ten czas pomogli 
blisko 5000 dzieciom.

obietnicą złożoną klientom, ale i zapowie-
dzią wielkich zmian, które czekają na nich 
w tym specjalnym roku. Teaser będzie 
towarzyszył naszym klientom aż do 31 
marca i na pewno stanie się efektownym 
wprowadzeniem do wspólnego świętowa-
nia w Arkadach Wrocławskich. 

DZIEŃ KOBIET, 8 MARCA

8 marca Panie odwiedzające Arkady 
Wrocławskie otrzymają drobny upominek. 
W ten sposób chcemy pokazać, że pamię-
tamy o Dniu Kobiet i o klientkach, które 
odwiedzają nasze Centrum. Wierzymy, że 
niespodzianka ta będzie prezentem, który 
umili Paniom ten wyjątkowy dla nich dzień.

„SKONSULTUJ 
Z FARMACEUTĄ... 
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE”, 
4 MARCA

4 marca w Arkadach Wrocławskich zorgani-
zowana zostanie ogólnopolska akcja pt. 
„Skonsultuj z farmaceutą... Nadciśnienie 
tętnicze”. Jej głównym celem jest zwięk-
szenie świadomości społecznej w zakresie 
prewencji chorób cywilizacyjnych oraz 
promocja zdrowego stylu życia. Od godz. 
11:00 do godz. 17:00 wszyscy chętni będą 
mogli bezpłatnie zmierzyć poziom cukru 
we krwi, ciśnienie tętnicze oraz skład masy 
ciała. Będzie też okazja, by zapytać stu-
dentów farmacji o niepożądane działania 
leków. Organizatorem akcji prozdrowotnej 
w Arkadach Wrocławskich jest Polskie 

WARSZTATY KULINARNE 
DLA DZIECI, 13 LUTEGO

Rozpoznawanie owoców, przyrządzanie 
zdrowej sałatki oraz ulubionego deseru 
z lodami – tego między innymi uczyły się 
dzieci podczas warsztatów kulinarnych 
w lodziarnio-kawiarni Grycan. Poza tym 
w trakcie trwających 3 godziny zajęć naj-
młodsi samodzielnie przygotowywali rurki 
z kremem oraz uczestniczyli w konkursach 
z nagrodami. Warsztaty kulinarne u Gry-
cana w Arkadach Wrocławskich zorganizo-
wane zostały 13 lutego br. 

„POLSKO – NIE ZGRZYTAJ”, 
25 LUTEGO

„Polsko – nie zgrzytaj” to hasło akcji 
prozdrowotnej, która zorganizowana 
została 25 lutego w Arkadach Wrocław-
skich. Kładła ona nacisk na profilaktykę 
zaburzeń układu w stawie skroniowo-
-żuchwowym. Jej uczestnicy mogli 
skorzystać z bezpłatnych badań i porad 
z zakresu układu stomatognatycznego, 
a także liczyć na drobne upominki. 

ZAPOWIADAMY

NOWI NAJEMCY

W LUTYM 
W ARKADACH

że już po dwunastu dniach od jej rozpo-
częcia odebrana została cała, regulami-
nowa pula biletów. Przypomnijmy, aby 
otrzymać bilet do Multikina na seanse 2D 
wystarczyło zrobić zakupy w Arkadach za 
minimum 200 złotych, a paragony okazać 
w Punkcie Obsługi Klienta. Liczba biletów 
była ograniczona i wynosiła 1000 sztuk. 

Uczestnicy promocji „Bilety do kina za 
paragony” mogli jednocześnie odebrać 
Kartę BONUS Arkady Wrocławskie, która 
upoważnia do korzystania z dodatkowych 
rabatów w naszym centrum. 

STOISKO FUNDACJI 
„NA RATUNEK 
DZIECIOM Z CHOROBĄ 
NOWOTWOROWĄ”, 
11-12 LUTEGO

W ramach akcji przekazywania 1% podatku 
na rzecz organizacji pożytku publicznego 
swoje stanowisko w Arkadach Wro-
cławskich miała Fundacja „Na Ratunek 
Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. 11 
i 12 lutego wolontariusze zachęcali do 
przekazywania 1% podatku na cele sta-
tutowe fundacji, która pomaga dzieciom 
chorym na nowotwory oraz zapewnia 
wszechstronne wsparcia małym pacjentom 
Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. 
Fundacja m.in. kupuje lekarstwa, finan-
suje rehabilitację i wyjazdy na leczenie 
do zagranicznych ośrodków. Wspiera też 
badania naukowe oraz szkolenia lekarzy. 
Podczas akcji wolontariusze mieli przy 
sobie specjalne koszulki i identyfikatory 
uwiarygodniające ich działanie. 

FOT. 1. STOISKO FUNDACJI "NA RATUNEK DZIECIOM 
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"

FOT. 2. WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI

FOT. 3. „POLSKO – NIE ZGRZYTAJ” FOT. 4. THOMAS BY ALBATROSS

dostęp do wydarzeń oraz aktualnych 
promocji obowiązujących w Arkadach Wro-
cławskich. Odświeżenie naszej strony inter-
netowej jest nierozerwalnym elementem 
zmian w zakresie identyfikacji wizualnej 
Centrum, o czym przekonają się Państwo 
już w kwietniu.

REFRESHING WNĘTRZA

10 urodziny to dobry czas na zmiany we 
wnętrzu Arkad Wrocławskich. W poszcze-
gólnych etapach będą remontowane 
toalety, strefa gastronomiczna, następnie 
przedsionki windowe, a kolejnym krokiem 
będzie pasaż. 

W pierwszej kolejności w Arkadach 
Wrocławskich wyremontowane zostaną 
w całości toalety. Zyskają one nowoczesny 
wygląd, większy komfort i wygodę użytko-
wania. O kolejnych etapach refreshingu 
wnętrz będziemy Państwa informować 
w następnych numerach „Halo Arkady. 
Z życia Centrum”.

WIZUALIZACJA TOALET

TEASEROWA KAMPANIA 
MARCOWA

Przez cały marzec w Arkadach oraz w cen-
trum miasta wrocławianie mogą oglą-
dać odsłonę teaserową kampanii, która 
ruszy na całego już w kwietniu. Wtedy 
zaczynamy świętować nasze 10 urodziny, 
rozdając specjalne urodzinowe nagrody. 
Hasło na teaserze – „Nowe rozdanie” – jest 

BILETY DO KINA ZA 
PARAGONY

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się 
nasza lutowa promocja „Bilety do kina za 
paragony”. Klientom ponownie spodobała 
się nasza promocja, o czym świadczy fakt, 
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nowej strategii marketingowej. Na jakiej 
podstawie została ona wypracowana? Co 
podczas jej realizacji jest najistotniejsze 
oraz dlaczego te zmiany są takie istotne dla 
dobrego funkcjonowania centrum? O tym 
m.in. w wywiadzie miesiąca mówi Michał 
Pawlik, Partner Zarządzający w agencji 
strategiczno-kreatywnej MOOQ, która 
odpowiedzialna jest za stworzenie strategii 
marketingowej Arkad Wrocławskich. 

Ten rok w Arkadach Wrocławskich 
można nazwać rokiem zmian. Zmiany 
te przeprowadzane są według strate-
gii marketingowej. Dlaczego jest ona 
tak ważna?

Od jakiegoś czasu mamy do czynienia 
z bardzo dynamiczną sytuacją na rynku 
galerii handlowych, jak i na całym rynku 
retail. Zarówno we Wrocławiu, jak i w całej 
Polsce. 

Oprócz rosnącej w pobliżu Arkad Wro-
cławskich konkurencji, zauważamy szybko 
zmieniające się potrzeby i zachowania 
klientów. Marka Arkady Wrocławskie 
będzie się do tych zmian dostosować 
i skutecznie na nie reagować. Strategia 
marketingowa marki Arkady Wrocławskie 
jest ważna właśnie z powodu potrzeby 
dostosowania się do zmieniającej się 
rzeczywistości. 

Strategia powstała na podstawie badań 
marketingowych. Proszę coś powiedzieć 
zarówno o wynikach badań, jak i wnio-
skach z nich płynących dla strategii.

Wiedza o rynku i konsumentach zawsze 
powinna leżeć u podstaw wszystkich dzia-
łań marketingowych. To przede wszystkim 
klientom należy się przyglądać, z nimi 
rozmawiać i w ich głos dotyczący Arkad 
Wrocławskich się wsłuchiwać. Badania, 
które zrealizował Instytut Badawczy IPC 
przyniosły szczegółową wiedzą o klientach, 
ale także o tym, jak marka Arkady Wro-
cławskie jest postrzegana i co należy w niej 
poprawić lub wyróżnić.

Kilka szczegółowych wyników nas zasko-
czyło, kilka potwierdziło nasze oczekiwania. 
Wiemy teraz ,jacy klienci korzystają z Arkad 

Nowy wygląd Karty jest też elementem 
przeprowadzanych zmian w zakresie 
identyfikacji wizualnej Arkad Wrocławskich, 
o czym piszemy w pierwszej części „Halo 
Arkady. Z życia Centrum”.

Przypomnijmy, karta BONUS Arkady 
Wrocławskie to pierwsza na Dolnym 
Śląsku karta z rabatami obowiązującymi 
na terenie jednego centrum handlowego. 
Dzięki niej klienci, pracownicy naszego 
Centrum oraz biurowca w prosty sposób 
mogą korzystać z rabatów oferowanych 
przez najemców.  Krótko mówiąc taka 
karta to wygoda, oszczędność pieniędzy 
i czasu. Tym bardziej, że można ją w bar-
dzo łatwy sposób otrzymać. Wystarczy 
zrobić zakupy w Arkadach Wrocławskich 
za minimum 150 złotych, a paragony 
okazać w Punkcie Obsługi Klienta. Tam 
po wypełnieniu krótkiego formularza 
wydawana jest karta. Z kolei Państwo, 
jako nasi najemcy cały czas mogą zgłaszać 
oferowane w ramach niej rabaty. Im więcej 
takich ofert, tym Karta BONUS Arkady 
Wrocławskie będzie dla naszych Klien-
tów atrakcyjniejsza. Zgłaszać się można 
wysyłając wiadomość na adres mailowy 
pr@arkadywroclawskie.pl.

PIOTR I PAWEŁ JUŻ 
WKRÓTCE W ARKADACH 
WROCŁAWSKICH

Niebawem do grona najemców Arkad 
Wrocławskich dołączy Piotr i Paweł – znana 
polska marka spożywcza. Zaoferuje ona 
naszym Klientom pełną ofertę asortymen-
tową supermarketu. W sklepie będzie 
można kupić m.in.: sery, wędliny, owoce, 
mięsa oraz produkty garmażeryjne. 
Dostępne będą też towary Piotr i Paweł 
„Zawsze jakość” oraz zdrowe artykuły pod 
marką Piotr i Paweł „Plus”. Nie zabraknie 
też produktów z Kuchni Świata.

Po zakończeniu współpracy z siecią Deli-
katesów Alma zależało nam na sprawnej 
i szybkiej wymianie operatora spożyw-
czego. Dzięki temu nasi klienci będą mogli 
dokonywać zakupów spożywczych w skle-
pie z jeszcze bogatszą ofertą produktów 
o najwyższej jakości.

Nowy sklep Piotr i Paweł o powierzchni 
ponad 2200 mkw. mieścić się będzie na 
poziomie -1 Arkad Wrocławskich.

REKLAMA

przekładać na zwiększoną powracalność 
do Arkad Wrocławskich. Będziemy się 
skupiać przede wszystkich na trzech 
wybranych grupach celowych, z których 
każda ma trochę inne cechy. Najważniejsza 
z nich ma korzystać z Arkad Wrocławskich 
bardzo często i właśnie te częste powroty 
będziemy promować. W sferze emocjonal-
nej marki wykorzystaliśmy zaawansowaną 
wiedzę o mechanizmach marketingo-
wych i tu z kolei będziemy kładli nacisk 
na pozytywne doświadczenia wynikające 
z korzystania z Arkad Wrocławskich. 

Jeśli chodzi o horyzont czasowy strategii, to 
nie jest ona zakładana na rok, tylko na kilka 
lat do przodu. Strategia marketingowa 
Arkad Wrocławskich, jak i zresztą każda 
inna dobra strategia, powinna wybiegać 
w dalszą przyszłość i nasza takie założenie 
realizuje. 

Co innego plan marketingowy na rok 2017. 
Ten został oparty o bardzo konkretne 
rozwiązania – w tym roku planujemy m.in. 
loterię z nagrodami, zmianę logotypu 
i odświeżenie całej identyfikacji wizualnej 
oraz rewitalizację wnętrz. Tych działań jest 
zresztą dużo więcej. Towarzyszyć temu 
będzie szereg działań marketingowych 
i komunikacyjnych, które będą wykorzysty-
wać najnowsze kanały marketingowe np. 
social media. Będziemy trafiać z komunika-
cją do klientów w mediach, z których na co 
dzień korzystają.

Jakie korzyści daje trzymanie się strate-
gii marketingowej w ogóle oraz w przy-
padku Arkad Wrocławskich?

Wrocławskich, jak i z innych, konkurencyj-
nych centrów handlowych. Dzięki wyni-
kom tych badań wiemy też, jak przekonać 
naszych aktualnych klientów do częstszych 
powrotów, a klientów konkurencji przeko-
nać do odwiedzania Arkad Wrocławskich 
w ogóle. 

Wyniki badań, jak i pozostałych analiz 
marketingowych, pozwoliły także na okre-
ślenie kierunku i narzędzi marketingowych, 
z których będziemy korzystać w komunika-
cji Arkad Wrocławskich. 

Jakie są główne założenia strate-
giczne na ten rok oraz czy ma to 
wpływ na rozwiązania strategiczne 
w latach następnych?

Głównym założeniem strategicznym, 
jeśli chodzi o Arkady Wrocławskie, jest 

stworzenie spójnej marki, która byłaby 
atrakcyjna dla klientów. W codziennych 
działaniach ma się to przede wszystkim 

Strategia marketingowa to z jednej strony 
ogólny kierunek, w którym powinna iść 
marka, a z drugiej bardzo szczegółowy plan 
działań, który realizuje ten kierunek. 

Firmy, które nie trzymały się strategii 
marketingowych, albo co gorsza w ogóle 
ich nie miały bardzo często prędzej czy 
później znikają z rynku. Oczywiście stra-
tegia marketingowa musi też być na tyle 
elastyczna, żeby reagować na ewentualne 
zmiany w otoczeniu firmy. Powinna być 
jak najbliżej klientów. Najważniejszymi 
korzyściami z posiadania strategii marke-
tingowej jest to, że wiemy już, w którym 
kierunku zamierzamy podążać, wiemy jak 
reagować na działania konkurencji oraz 
wiemy, jak sprawiać, żeby Klienci wycho-
dzili z Arkad zadowoleni. Ponieważ jeden 
zadowolony klient przyprowadzi kolejnego, 
który zostanie z nami na dłużej. 

Jakie podstawowe warunki muszą być 
spełnione, by strategia skutecznie 
była realizowana?

To czy strategia marki będzie skuteczna 
zależy od tego, czy jest dobrze opraco-
wana, ale również od tego czy będzie 
dobrze realizowana. W przypadku Arkad 
Wrocławskich musimy też pamiętać o tym, 
że bardzo istotna jest kooperacja i aktyw-
ność ze strony najemców, ponieważ to oni 
mają najczęstszy kontakt z Klientami. Oni 
wpływają na to, jak marka całego Cen-
trum jest postrzegana. I to od nich zależy, 
czy klient będzie chciał do niej wracać. 
Najemcy są jednymi z największych amba-
sadorów marki.

EKSPERT RADZI

WIZUALIZACJA NOWEGO LOGO

KARTA BONUS 
ARKADY 
WROCŁAWSKIE

NOWE ROZDANIE

W związku z coraz większym zaintereso-
waniem Kartą BONUS postanowiliśmy 
odświeżyć i unowocześnić jej wizerunek. 
Nowa Karta będzie żółto-pomarańczowa, 
z widocznym nowym logo Arkad Wrocław-
skich. Odświeżona zostanie także strona 
www.bonus.arkadywroclawskie.pl. 

STRATEGIA 
MARKETINGOWA TO 
PODSTAWA

W Arkadach Wrocławskich wszystkie działa-
nia związane ze zmianą w zakresie identyfi-
kacji wizualnej, przeprojektowaniem strony 
internetowej oraz remontami są wynikiem 



KONTAKT:

ARKADY WROCŁAWSKIE SA 
DZIAŁ MARKETINGU

Dorota Żmiejko 
Manager ds. Marketingu
dorota.zmiejko@arkadywroclawskie.pl
tel. 71 738 31 44 

BRANDERA 
AGENCJA REKLAMOWA

Ewa Kalińska
Account Manager
e.kalinska@brandera.pl
tel. 663 548 778

Monika Dubec
PR Manager
pr@arkadywroclawskie.pl
tel. 728 877 055

OFERTY PRACY NA www.arkadywroclawskie.pl 
Szukasz pracownika do sklepu w Arkadach Wrocław-
skich? Prześlij zgłoszenie z dokładną informacją o wakacie 
i warunkach zatrudnienia, a my zamieścimy je na naszej 
stronie www.arkadywroclawskie.pl. Gotowe zgło-
szenia prosimy przesyłać za pośrednictwem maila 

na adres marketing@arkadywroclawskie.pl lub 
pr@arkadywroclawskie.pl. Będą one widoczne na podstronie 
„O Centrum” – w zakładce „Praca”. 
Serdecznie zachęcamy do bieżącego przesyłania poszczególnych 
ofert pracy z określeniem daty obowiązywania ogłoszenia. 

ZAREKLAMUJ SIĘ W „HALO ARKADY”
Zachęcamy do zaprezentowania swojego sklepu bądź usługi 
w newsletterze „Halo Arkady. Z życia Centrum”. Nasz magazyn co 
miesiąc dociera do wszystkich najemców w wersji elektronicznej 
i papierowej. W każdym numerze informujemy o najważniejszych 
wydarzeniach minionych tygodni oraz zapowiadamy, co istotnego 

wydarzy się w najbliższym czasie. W każdym wydaniu umiesz-
czamy maksymalnie 4 poziome banery reklamowe. O kolejności 
ich publikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Na Państwa propozycje 
czekamy do 15 dnia każdego miesiąca.
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