MAGAZYN DLA NAJEMCÓW CH ARKADY WROCŁAWSKIE

KWIECIEŃ 2017

HALO ARKADY
Z ŻYCIA CENTRUM

LOTERIA URODZINOWA
www.arkadywroclawskie.pl
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HALO ARKADY. Z ŻYCIA CENTRUM

KWIECIEŃ 2017

KWIECIEŃ 2017

STARTUJEMY
Z LOTERIĄ URODZINOWĄ!
Szanowni Państwo, z okazji 10. urodzin naszego Centrum ogłaszamy
wielką urodzinową loterię w Arkadach

HALO ARKADY. Z ŻYCIA CENTRUM

LOTERIA PODZIELONA JEST NA 7 ETAPÓW
CZAS TRWANIA

DATA LOSOWANIA

NAGRODY

I ETAP

22.04.2017 (od godz. 9:00)
- 13.05.2017 (do godz. 11:30*)

13.05.2017 godz. 12:00

1 x 10 000 zł
2 x 1000 zł

II ETAP

13.05.2017 (od godz. 11:01)
- 10.06.2017 (do godz. 11:30*)

10.06.2017 godz. 12:00

1 x 10 000 zł
2 x 1000 zł

III ETAP

10.06.2017 (od godz. 11:01)
- 8.07.2017 (do godz. 11:30*)

8.07.2017 godz. 12:00

1 x 10 000 zł
2 x 1000 zł

IV ETAP

8.07.2017 (od godz. 11:01)
- 12.08.2017 (do godz. 11:30*)

12.08.2017 godz. 12:00

1 x 10 000 zł
2 x 1000 zł

V ETAP

12.08.2017 (od godz. 11:01)
- 9.09.2017 (do godz. 11:30*)

9.09.2017 godz. 12:00

1 x 10 000 zł
2 x 1000 zł

VI ETAP

9.09.2017 (od godz. 11:01)
- 14.10.2017 (do godz. 11:30*)

14.10.2017 godz. 12:00

1 x 10 000 zł
2 x 1000 zł

VII ETAP
- FINAŁ

22.04.2017 (od godz. 11:01)
- 25.11.2017 (do godz. 11:30*)

25.11.2017 godz. 12:00

1 x 100 000 zł
1 x 10 000 zł
2 x 1000 zł

Wrocławskich. Łączna suma nagród
to 192 000 ZŁOTYCH, które będziemy
rozlosowywać w comiesięcznych losowaniach aż do 25 listopada 2017 roku.

ZASADY I NAGRODY W LOTERII
Główna nagroda w naszej loterii to 100 000
złotych na zakupy w naszym Centrum plus
dwie nagrody po 10 000 złotych. Dodatkowo, co miesiąc, będziemy losować kwoty
10 000 złotych (dla 1 osoby) i 1 000 złotych
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(dla 2 osób) jako nagrody dodatkowe
– również do wykorzystania na zakupy

* za zakupy dokonane do godziny 11:00

w Arkadach Wrocławskich. Nagrody
pieniężne będą przekazywane w formie
kart przedpłaconych do wykorzystania we

SPRAWDŹ, JAK WIELE SIĘ DZIEJE
W ARKADACH WROCŁAWSKICH!

wszystkich sklepach i lokalach działających

Obsługi Klienta wyda kupon upoważnia-

Kupony z wszystkich etapów biorą udział

w Arkadach Wrocławskich. Karty są ważne

jący do wzięcia udziału w losowaniach

w losowaniu nagrody głównej. Pierwszy

do końca 2018 roku. Liczymy na to, że

nagród. Uczestnik loterii powinien

etap naszej urodzinowej loterii startuje

taka forma nagród przypadnie do gustu

czytelnie i zgodnie z wymogami wypeł-

22 kwietnia 2017 r., wtedy to przy Punkcie

zarówno naszym Klientom, jak i Państwu.

nić kupon loteryjny i wrzucić go do urny

Obsługi Klienta Arkad Wrocławskich stanie

stojącej przy Punkcie Obsługi Klienta.

urna, do której będzie można wrzucać

Aby wziąć udział w loterii, wystarczy
podczas przynajmniej jednego z etapów

KWIECIEŃ – ZAPOWIEDZI:
• Arkadowa loteria urodzinowa
• Nowa strona www
• „Zdrowie pod Kontrolą” – bezpłatne badania
• Światowy Hymn Książki
• 1% na PACZKĘ

kupony biorące udział w losowaniach.

COMIESIĘCZNE LOSOWANIA

loterii dokonać zakupów na łączną kwotę

Zgodnie z regulaminem pierwsze losowanie zorganizowane zostanie 13.05.2017 r.

co najmniej 50 złotych, a następnie zgłosić

Wszystkie losowania odbywać się będą na

paragony w Punkcie Obsługi Klienta.

poziomie „0” Arkad Wrocławskich i nadzo-

Wierzymy, że loteria, w której łącznie

Po ich weryfikacji pracownik Punktu

rować je będzie Komisja Nadzoru Loterii.

rozdamy 192 tysiące złotych, będzie
cieszyła się dużym zainteresowaniem
wśród klientów. Nagrody rozdawane będą
w formie karty przedpłaconej, którą wykorzystać będzie można wyłącznie podczas
zakupów w Arkadach Wrocławskich.

MARZEC – RELACJE:
• Podsumowanie kampanii marcowej
• Dzień Kobiet w Arkadach Wrocławskich
• „Skonsultuj z farmaceutą... Nadciśnienie tętnicze” – bezpłatne badania
• 1% – akcja na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”
• 1% na PACZKĘ
Więcej przeczytasz wewnątrz tego numeru „Halo Arkady”. Zapraszamy do lektury.

Więcej o urodzinowej loterii Arkad
Wrocławskich oraz szczegółowy
regulamin znajdą Państwo na
www.arkadywroclawskie.pl.
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zasięgu radiostacje. Z kolei wewnątrz

Nowe logo widnieje już nad wejściami do

Arkad Wrocławskich o urodzinowej loterii

Centrum, trwają prace montażowe ozna-

10. urodziny Arkad oraz zapowiadane już

Szczególna okazja wymaga szczególnej

informują plakaty, zawieszki i ekrany LED.

kowania na dachu. Wewnątrz wymienione

zmiany w naszym Centrum skłaniają nas

kampanii reklamowej, dlatego w kwietniu

Poza tym kampania jest też prowadzona

zostały też tabliczki i naklejki informacyjne.

ku bardziej zdecydowanym, nowoczesnym

we Wrocławiu będzie nas mocno widać.

w Internecie – na kampanii odsłonowej

rozwiązaniom projektowym. Skupiliśmy się

Poza nośnikami standardowymi: billbo-

GDN oraz na Facebooku. Dodatkowo

Przypomnijmy, zmiana logo Arkad Wro-

na poszukiwaniu takich, które najpełniej

ardami, tablicami 6x3 oraz citylightami,

do mediów lokalnych i branżowych

cławskich ma charakter ewolucyjny, nie

wyrażą zmianę, a na poziomie kreatywnym

nasze reklamy zobaczyć będzie można

wysłana zostanie informacja prasowa

rewolucyjny. Swoją formą przypomina

– oddadzą moc czekających nas emocji

we wrocławskich tramwajach. Wierzymy,

informująca o loterii, w której w sumie

torbę na zakupy, stając się tym samym

losowania nagród. Ostre, ruchome belki

że liczba pasażerów wrocławskiego MPK,

rozdane zostaną 192 tysiące złotych.

znakiem pozytywnych doświadczeń

z hasłami, wyraziste kolory, lifestyle’owe

do których trafi nasz przekaz, przełoży się

zdjęcia oraz mocno wybijające się słowa-

na liczbę uczestników loterii oraz pozy-

-klucze – to wszystko wyróżnia prezen-

tywny wizerunek naszego Centrum. Tym

towaną linię. Kreacja jest żywa, wyrazi-

bardziej, że codziennie jednym tramwajem

sta, nowoczesna, widać na niej radość

podróżuje we Wrocławiu ponad 2000

Wraz ze zmianami wokół naszego obiektu

dzi jego intensywność. Taka ewolucyjna

z nadchodzących zmian i obchodzonych

osób. W tym ważnym miesiącu zwiększona

nie mogło zabraknąć zmian w komuni-

zmiana wynika z przeprowadzonych wcze-

urodzin. Całości towarzyszy nowe logo

została liczba nośników outdoorowych.

kacji internetowej Centrum. Nawiązując

śniej badań, które wykazały, że nasze Cen-

z prezentowanym już hasłem „Pozytywnie.

Kampanii towarzyszyć będzie także spot

do współczesnych trendów, zaprojek-

trum jest lubiane przez wrocławian, a roz-

Codziennie”. Dodatkowym elementem

radiowy w lokalnych rozgłośniach. Z uwagi

towaliśmy nową stronę internetową. Jej

poznawalność logotypu wynosi aż 80%.

jest pieczątka urodzinowa w formie tortu.

na cel kampanii, czyli poinformowanie

minimalistyczny styl pozwala maksymalnie

Nowa linia kreatywna będzie kontynu-

o loterii jak największej ilości odbiorców,

wyróżnić bieżące działania Arkad Wro-

Poza tym układ strony został zaprojek-

owana w najbliższych miesiącach.

działania te obejmą najlepsze pod kątem

cławskich oraz oferty najemców, na które

towany tak, aby każdy jej użytkownik

klient będzie trafiał na wszystkich etapach

mógł szybko i w prosty sposób znaleźć

10 urodziny Arkad Wrocławskich to

swojej wędrówki po nowej stronie.

najbardziej interesujące go informa-

doskonały czas nie tylko na wprowadze-

cje, m.in.: godziny otwarcia, najem-

nie nowego logo i hasła reklamowego

Również zastosowane rozwiązania

ców, promocje, nowości lub aktualne

ale także na modernizację wnętrza. Na

graficzne wychodzą naprzeciw najnow-

wydarzenia. Dzięki tym zmianom

początek odnowione zostaną toalety na

szym trendom w projektowaniu. Stronę

strona www.arkadywroclawskie.pl jest

poziomie 1. Zyskają one nowoczesny

oparto o duży slider z bieżącą kreacją

lepiej pozycjonowana w wyszukiwarkach,

wygląd, większy komfort i wygodę użyt-

i działaniami jej towarzyszącymi oraz

co stanowi jej dodatkowy atut. Natomiast

kowania. Będą też w nowych kolorach:

kafelki z wszystkimi ofertami najemców.

sam projekt strony został stworzony

zielonym i niebieskim. Po ich remoncie

Slider każdorazowo wprowadza klientów

w ścisłym związku z nową identyfika-

modernizację przejdą toalety na pozio-

w atmosferę kreacji danego miesiąca,

cją wizualną Arkad Wrocławskich.

mach 0 i -1. Potem strefa gastrono-

w naszym Centrum. Dominującym kolo-

NOWA STRONA INTERNETOWA
ARKAD WROCŁAWSKICH

rem pozostaje pomarańczowy, kojarzący
się z kreatywnością oraz entuzjazmem,
a uzupełnia go kolor grafitowy, który łago-

PIERWSZY ETAP PRAC REMONTOWYCH

a układ kafelkowy pozwala wyświetlać

miczna, przedsionki windowe, a na końcu

wiele ofert najemców w tym samym czasie.

Liczymy, że nowa strona internetowa

pasaż. O każdym z etapów tych prac

Dodatkowo taki układ nie wymaga już od

naszego Centrum przypadnie Państwu

będziemy Państwa informować na bieżąco

najemców projektowania grafik w specjal-

i klientom do gustu, a przez unowo-

w kolejnych numerach „Halo Arkady”.

nym formacie, jak było dotychczas. Nie ma

cześniony wygląd oraz łatwość poru-

znaczenia, czy grafika będzie w pionowym

szania się i znajdowania informacji

czy poziomym układzie, również większość

będzie częstym adresem odwiedzanym

grafik z innych mediów (np. z Facebooka)

w Internecie. Premiera już w kwietniu.

dopasuje się bez dodatkowych ingerencji.

REBRANDING ARKAD WROCŁAWSKICH
Nowa strona www.arkadywroclawskie.pl
stworzona jest w oparciu o najnowsze

Jak pisaliśmy w poprzednim numerze,

technologie i zaprojektowana w technice

rok 2017 w Arkadach Wrocławskich to

Responsive Web Design, co oznacza, że

czas zmian, które przeprowadzane są

jej układ dostosowuje się automatycznie

według skrupulatnie opracowanej strategii

do rozdzielczości różnych ekranów. Dzięki

marketingowej. W pierwszej kolejności

temu, że adres ten dostępny jest z wielu

zmienione zostało logo oraz wprowadzono

różnych urządzeń (m.in. smartfonów,

nowy slogan nawiązujący do pozytywnych

tabletów i komputerów), możemy dotrzeć

emocji i wartości cenionych przez klientów.

do jeszcze większej liczby klientów.

WIZ. 1. PROJEKT TOALET W ARKADACH WROCŁAWSKICH
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10:00 do 18:00. Jej inicjatorem jest IFMSA

stać będzie do 25 listopada 2017 r. Tego

Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie

właśnie dnia odbędzie się finał, w czasie

Studentów Medycyny Oddział Wrocław.

którego spośród wszystkich zgłoszonych

KWIECIEŃ 2017

HALO ARKADY. Z ŻYCIA CENTRUM

W MARCU
W ARKADACH

w loterii kuponów zostanie wylosowany

ZDROWIE POD KONTROLĄ,
1 KWIETNIA

ROZPOCZĘCIE
URODZINOWEJ LOTERII,
22 KWIETNIA
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zwycięzca głównej nagrody. Otrzyma
on 100 tysięcy złotych do wykorzystania
na zakupy w Arkadach Wrocławskich.

MARCOWA KAMPANIA
ARKAD WROCŁAWSKICH
– PODSUMOWANIE

1 kwietnia w Arkadach Wrocławskich po
raz kolejny odbędzie się „Zdrowie pod Kon-

22 kwietnia startuje nasza loteria

trolą”. To oznacza, że w tym dniu wszyscy

urodzinowa, w której do wygrania są

chętni będą mogli skorzystać z bezpłatnych

w sumie 192 tysiące złotych. W tym

Przez cały marzec przygotowywaliśmy

badań i konsultacji medycznych. Będzie

dniu przy Punkcie Obsługi Klienta sta-

wrocławian do zmian w naszym Cen-

można m.in.: zmierzyć pomiar cukru we

nie urna, do której klienci Centrum

trum, realizując kampanię teaserową.

krwi i cholesterolu, zbadać skład masy

wrzucać będą kupony konkursowe.

Jej hasło „Nowe rozdanie” nagłaśniane

ciała oraz odbyć badanie spirometryczne.

było w zintensyfikowanej formie w całym

To także okazja, by na miejscu wykonać

Przypomnijmy: aby wziąć udział w loterii,

mieście. W kampanii zwiększona została

przegląd stomatologiczny oraz dowiedzieć

należy dokonać zakupów podczas jednego

liczba nośników reklamowych zarówno

się, jak prawidłowo dbać o higienę jamy

z etapów promocji na łączną kwotę co

ustnej. Poza tym, w ramach akcji, porad

najmniej 50 złotych, a następnie zgłosić

wierszy, robienie ilustracji do tekstów,

udzieli dietetyk, a w zakresie prawidłowego

paragony w Punkcie Obsługi Klienta, gdzie

zdobienie i projektowanie zakładek oraz

przyjmowania leków magister farmacji.

wydawane będą kupony upoważniające

tworzenie krótkich rymowanek. Nie

Z kolei Fundacja DKMS prowadzić będzie

do wzięcia udziału w losowaniach nagród

zabraknie też konkursów z atrakcyjnymi

zapisy do Bazy Dawców Komórek Macie-

pieniężnych. Nagrody wydane zostaną

nagrodami, w których uczestniczyć będą

W Arkadach Wrocławskich wolontariu-

Centrum o zmianach informowały plakaty,

rzystych. Dodatkowo w ramach „Zdro-

w postaci kart przedpłaconych, które zwy-

mogli wszyscy chętni. Całe wydarzenie

sze Szlachetnej Paczki po raz drugi będą

zawieszki oraz ekrany LED. Do wrocław-

wia pod Kontrolą” funkcjonować będzie

cięzcy będą mogli wykorzystać wyłącznie

rozpocznie się 22 kwietnia na poziomie 0

bezpłatnie rozliczać PIT-y w zamian za

skich mediów wysłana została informacja

Szpital Pluszowego Misia, gdzie najmłodsi

w sklepach na terenie naszego Centrum.

Więcej o warunkach losowań oraz regula-

Arkad Wrocławskich o godz. 11:00 i potrwa

przekazanie 1% podatku na najbardziej

prasowa zapowiadająca 10. urodziny Arkad

zyskają szansę, by oswoić się z widokiem

Loteria składać się będzie z siedmiu

min loterii na www.arkadywroclawskie.pl.

do godz. 16:00. Odśpiewanie Hymnu

potrzebujących. Warunkiem jest posiada-

Wrocławskich oraz planowane zmiany

„białego fartucha”. Natomiast degustację

etapów trwających jeden miesiąc – każdy

Książki odbędzie się w samo południe.

nie przy sobie PIT-ów potwierdzających

wizerunkowe oraz odświeżenie wnętrza.

zdrowych soków i koktajli przeprowadzi

z nich będzie zakończony losowaniem

TOP SHOP podczas pokazu Nutri Bullet.

w formie eventu. Losowania odbywać się
będą na poziomie 0 Arkad Wrocławskich,

Prozdrowotna akcja „Zdrowia pod Kon-

a nadzór nad nimi przejmie Komisja

trolą” w Arkadach Wrocławskich odbędzie

Nadzoru Loterii, która dbać będzie o ich

się na poziomie 0 Centrum w godzinach od

prawidłowy przebieg. Promocyjna urna

WIZ. 2. PROJEKT URNY NA KUPONY LOTERYJNE

ŚWIATOWY HYMN
KSIĄŻKI W ARKADACH
WROCŁAWSKICH,
22 KWIETNIA

standardowych (o większym formacie), jak

1% NA PACZKĘ,
22 KWIETNIA

i citylightów. Dzięki temu nasza informacja
dotarła do większej liczby odbiorców. Poza
tym kampania prowadzona była także
w radiu i Internecie. Natomiast wewnątrz

osiągnięte w 2016 roku dochody. Akcja
Akcja organizowana jest w ramach

„1% NA PACZKĘ” zorganizowana zosta-

Marcowa kampania reklamowa Arkad Wro-

Europejskiej Stolicy Kultury i Świa-

nie 22 kwietnia na poziomie 0 Centrum

cławskich została zrealizowana zgodnie

towej Stolicy Książki UNESCO.

w godzinach od 11:00 do 17:00.

z założonym planem marketingowym.

22 kwietnia w Arkadach Wrocławskich
rozbrzmi Światowy Hymn Książki. Oficjalnie w ten sposób Wrocław pożegna
się z tytułem Światowej Stolicy Książki
UNESCO. Utwór powstał do słów wiersza
Tadeusza Różewicza pt. „Włosek poety”,
do której muzykę napisał Jan Kanty
Pawluśkiewicz. Do odśpiewania Światowego Hymnu Książki w naszym Centrum
zaproszeni zostali uczniowie i nauczyciele
wrocławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wydarzeniu temu towarzyszyć będą także liczne literackie atrakcje
( i nie tylko), w tym: wspólne czytanie

FOT. 1. KAMPANIA REKLAMOWA ARKAD WROCŁAWSKICH
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1% NA PACZKĘ, 25 MARCA
25 marca osoby odwiedzające Arkady

HALO ARKADY. Z ŻYCIA CENTRUM

jednoślad przeszedł gruntowny przegląd

który otwarty został 31 marca o godz.

oraz konserwację. Wszystko dla bez-

08:00 w Arkadach Wrocławskich. Znana

pieczeństwa użytkowników rowerów.

polska marka oferuje naszym klientom

Wrocławskie mogły bezpłatnie rozliczyć

pełen asortyment supermarketu. Można

swój PIT. Pomagali w tym wolontariusze

Wrocławski Rower Miejski został urucho-

w nim kupić m.in.: wędliny, owoce, sery,

Szlachetnej Paczki w zamian za prze-

miony w 2011 r. jako pierwszy w pełni

produkty garmażeryjne, a także towary

kazanie 1% podatku dla najbardziej

profesjonalny, samoobsługowy system

Piotr i Paweł „Zawsze jakość” oraz zdrowe

potrzebujących. Wystarczyło mieć przy

roweru publicznego w Polsce. Od tego

artykuły pod marką Piotr i Paweł „Plus”.

sobie PIT-y potwierdzające dochody za

czasu, w ciągu sześciu sezonów, 137

rok 2016. Akcja „1% NA PACZKĘ” zorga-

593 zarejestrowanych użytkowników

Nowy supermarket ma powierzch-

nizowana została na poziomie 0 Cen-

skorzystało z niego 2 461 746 razy.

nię 2 200 mkw. i mieści się na pozio-

trum w godzinach od 11:00 do 17:00.
FOT. 2. „SKONSULTUJ Z FARMACEUTĄ...”

FOT. 4. AKCJA FUNDACJI „NA RATUNEK
DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ”

chorób cywilizacyjnych oraz promocję
zdrowego stylu życia. Jej inicjatorem
było Polskie Towarzystwo Studentów
Farmacji, które poprzez szereg działań edukacyjno-profilaktycznych chce
zwiększyć zaufanie społeczeństwa do

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

mie -1, w miejscu, które wcześniej
zajmowały delikatesy Alma.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt,
którego celem jest niesienie pomocy

„SKONSULTUJ
Z FARMACEUTĄ...
NADCIŚNIENIE
TĘTNICZE”, 4 MARCA
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materialnej osobom ubogim, chorym
oraz w trudnej sytuacji rodzinnej.

NOWI NAJEMCY

STACJA WROCŁAWSKIEGO
ROWERU MIEJSKIEGO

OTWARCIE SKLEPU
PIOTR I PAWEŁ

Z początkiem marca ruszył ponownie

Piotr i Paweł to nowy market spożywczy,

ARKADY WROCŁAWSKIE
PRZEDŁUŻAJĄ
WSPÓŁPRACĘ
Z MARKĄ BENETTON
Centrum Handlowe Arkady Wrocław-

Dużym zainteresowaniem cieszyła się

zawodu farmaceuty oraz promować

akcja prozdrowotna „Skonsultuj z farma-

opiekę farmaceutyczną. Akcja prozdro-

ceutą... Nadciśnienie tętnicze” w Arkadach

wotna odbyła się 4 marca na poziomie -1

11 i 12 marca w Arkadach Wrocławskich

system wypożyczalni Wrocławskiego

parterze Centrum i zajmuje

Wrocławskich. W jej ramach wszyscy

Centrum w godzinach od 11:00 do 17:00.

można było spotkać wolontariuszy Fun-

Roweru Miejskiego. To oznacza,

powierzchnie ok.170 mkw. Marka

chętni mogli bezpłatnie wykonać pomiar

dacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą

że miłośnicy jednośladów mają do

United Colors of Benetton należy

cukru we krwi, ciśnienia tętniczego

Nowotworową”. Przez dwa dni zachęcali

dyspozycji w sumie 760 rowerów

do Grupy Benetton obecnej w 120

oni do przekazywania 1% podatku na

i 76 stacji, w tym przy Arkadach

krajach. Grupa z silnym, włoskim

jej rzecz. Fundacja „Na Ratunek Dzie-

Wrocławskich. Stacja przy naszym

charakterem od lat tworzy wysokiej

oraz analizę składu masy ciała. Była też

DZIEŃ KOBIET, 8 MARCA

okazja, by zapytać magistra farmacji

skie przedłużyło umowę najmu z marką
Benetton. Sklep ulokowany jest na

o niepożądane działania leków oraz

Z okazji Dnia Kobiet Arkady Wrocław-

ciom z Chorobą Nowotworową” już od

Centrum cieszy się sporym zain-

jakości kolekcje cenione na całym

skorzystać z degustacji zdrowych, owo-

skie przygotowały dla Pań miłą niespo-

26 lat pomaga dzieciom chorym na raka

teresowaniem, o czym świadczy

świecie. Salon obecny jest w Arka-

cowych koktajli z salonem Top Shop.

dziankę. 8. marca tulipana otrzymała

oraz zapewnia wsparcie małym pacjen-

duża liczba wypożyczeń. Wierzymy,

dach Wrocławskich od samego

każda klientka, która odwiedziła nasze

tom wrocławskiej Kliniki Transplantacji

że w tym roku będzie podobnie.

początku, czyli od 2007 roku

Akcja „Skonsultuj z farmaceutą... Nadci-

Centrum. Upominek ten był bardzo pozy-

Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecię-

Sezon Wrocławskiego Roweru

i wciąż, dzięki różnorodności swej

śnienie tętnicze” miała na celu zwiększe-

tywnie odebrany, czego dowodem były

cej. W sumie pomogła już 5000 dzieci.

Miejskiego potrwa do 30 listopada

oferty, przyciąga rzesze Klientów.

nie świadomości w zakresie prewencji

uśmiechnięte twarze obdarowanych Pań.

FOT. 3. DZIEŃ KOBIET

FOT. 5. 1% NA PACZKĘ

2017 r. Przed jego otwarciem każdy

FOT. 6. STACJA WROCŁAWSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO

FOT. 7. BENETTON
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sprawiedliwą formę promocji, trafiają do

w centrach i oferuje klientom dodatkowe

i jedna o wartości 10 000 złotych. Loso-

Nad przebiegiem każdego losowania

Loteria zapewnia przed wszystkim

bardzo szerokiej grupy odbiorców i gwa-

profity związane zakupami. Jest to również

wanie finałowe, w którym udział wezmą

czuwać będzie właśnie Komisja Nadzoru

zwiększony ruch klientów Arkad Wro-

rantują duże zaangażowanie klientów.

atrakcyjna forma zabawy dla wszyst-

wszystkie zgłoszone podczas trwania pro-

Loterii, składająca się z trzech członków:

cławskich oraz pozytywnie wpłynie na

Powszechność, łatwość wygranej oraz

kich klientów bez zbędnych formalności

mocji kupony, odbędzie się 25 listopada br.

przedstawiciela Centrum Handlowego

ich lojalność oraz budowanie marki.

nagrody główne o znacznej wartości to

i wysiłku. Dobrze dobrana nagroda oraz

Arkady Wrocławskie, przedstawiciela

Poza tym w loterii do wygrania są karty

klucz do sukcesu akcji – często większego

jej komunikacja gwarantują, że Centrum

Każde losowanie zostanie przeprowa-

Organizatora (Motivation Direct) oraz

przedpłacone, które od dawna są najbar-

niż wyprzedaże i sezonowe obniżki cen.

na dłużej pozostaje w świadomości

dzone publicznie w Arkadach Wrocław-

prawnika posiadającego świadectwo

dziej pożądanymi nagrodami w loteriach

Wszystkie zalety loterii promocyjnej spra-

klientów. Loteria to również doskonała

skich, metodą ręcznego wyjmowania

zawodowe upoważniające do nadzoru

i konkursach. Dzięki temu najemcy

W tym miesiącu ruszamy z loterią uro-

wiają, że odbiorcy zdecydowanie chętniej

okazja, aby przypomnieć się potencjal-

kuponów z przeźroczystego pojemnika,

nad prawidłowością urządzania loterii

Centrum mają też gwarancję, że cała pula

dzinową. Uczestnicząc w niej klienci

uczestniczą w loteriach promocyjnych, co

nym klientom i ponownie zachęcić ich do

do którego kupony trafią wprost z urny

promocyjnych wydane przez Ministra

nagród, czyli 192 tysiące złotych, wydana

Arkad Wrocławskich będą mogli wygrać

z kolei zapewnia większy efekt promocyjny

wizyty i zapoznania się ofertą najemców.

na oczach widzów, przez osoby wybrane

Finansów z kancelarii Sawczuk & Partnerzy.

zostanie wyłącznie w Arkadach Wrocław-

nagrody pieniężne w formie karty

i sprzedażowy dla centrów handlowych.

przedpłaconych. Jakie są największe

Loterie są dla nich doskonałym narzędziem

Warunkiem uczestnictwa w naszej

atuty loterii i dlaczego są one tak bar-

reklamowania produktów, podnoszenia

loterii będzie dokonanie zaku-

Kto będzie czuwał nad prawidłowo-

w Arkadach Wrocławskich loterii mogą

dzo popularne? O tym Michał Pawlik,

poziomu sprzedaży, nawiązywania pozy-

pów na łączną kwotę co najmniej

ścią przeprowadzanych losowań?

liczyć najemcy naszego Centrum?

Partner Zarządzający w agencji strate-

tywnych relacji z klientami i partnerami

50 złotych i zgłoszenie paragonów

giczno-kreatywnej MOOQ, która jest

handlowymi. To też dobry sposób pozyski-

w Punkcie Obsługi Klienta. A jak będą

odpowiedzialna za stworzenie strategii

wania i wzmacniania lojalności klientów.

wyglądały losowania nagród mie-

LOTERIA FORMĄ PROMOCJI
CENTRÓW HANDLOWYCH

przez Komisję Nadzoru Loterii.

skich, a więc również w ich sklepach.
Na jakie korzyści z przeprowadzonej

REKLAMA

sięcznych oraz nagrody głównej?

marketingowej Arkad Wrocławskich.
Jaki konkretnie wpływ na wizerunek
Loterie to coraz bardziej popu-

i odbiór przez potencjalnych klientów

Cała loteria została podzielona na siedem

larna forma konkursów organi-

Arkad Wrocławskich ma przeprowadze-

etapów miesięcznych, z których każdy

zowanych przez centra handlowe

nie takiej loterii w naszym Centrum?

będzie zakończony losowaniem. W każ-

oraz różne firmy. Dlaczego?
Loterie są uznawane za najbardziej

dym losowaniu do wygrania będą karty
Loteria promocyjna jest narzędziem,

przedpłacone do wykorzystania na zakupy

które podnosi atrakcyjność zakupów

w Centrum – dwie o wartości 1000 złotych

REKLAMA

OFERTY PRACY NA www.arkadywroclawskie.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ W „HALO ARKADY”

Szukasz pracownika do sklepu w Arkadach Wrocław-

na adres marketing@arkadywroclawskie.pl lub

Zachęcamy do zaprezentowania swojego sklepu bądź usługi

istotnego wydarzy się w najbliższym czasie. W każdym wyda-

skich? Prześlij zgłoszenie z dokładną informacją o wakacie

pr@arkadywroclawskie.pl. Będą one widoczne na

w newsletterze „Halo Arkady. Z życia Centrum”. Nasz magazyn co

niu umieszczamy maksymalnie 4 poziome banery reklamowe.

i warunkach zatrudnienia, a my zamieścimy je na naszej

podstronie „O Centrum” – w zakładce „Praca”.

miesiąc dociera do wszystkich najemców w wersji elektronicznej

O kolejności ich publikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Na

stronie www.arkadywroclawskie.pl. Gotowe zgło-

Serdecznie zachęcamy do bieżącego przesyłania poszczególnych

i papierowej. W każdym numerze informujemy o najważniej-

Państwa propozycje czekamy do 15 dnia każdego miesiąca.

szenia prosimy przesyłać za pośrednictwem maila

ofert pracy z określeniem daty obowiązywania ogłoszenia.

szych wydarzeniach minionych tygodni oraz zapowiadamy, co
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ARKADY WROCŁAWSKIE SA
DZIAŁ MARKETINGU

BRANDERA
AGENCJA REKLAMOWA

Dorota Żmiejko

Ewa Kalińska

Manager ds. Marketingu

Account Manager

dorota.zmiejko@arkadywroclawskie.pl

e.kalinska@brandera.pl

tel. 71 738 31 44

tel. 663 548 778
Monika Dubec
PR Manager
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