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KREACJA
Radość związana z naszymi
urodzinami

W kwietniu wystartowała Arkadowa

i nagrody, które

Loteria Urodzinowa, w maju – losujemy

rozdajemy, aż

pierwsze nagrody miesiąca! Dlatego

do losowania

przez cały maj przypominamy się naszym

nagrody głów-

klientom hasłem „Wciąż świętujemy

nej w listopa-

i losujemy”. Tak, 10. urodziny to powód

dzie, zdomi-

do dumy i zaangażowania w loterię jak

nowały naszą

największej liczby klientów. To właśnie

majową kre-

robimy na wiosennych kreacjach.

ację. Jesteśmy
konsekwentni

SPRAWDŹ, JAK WIELE SIĘ DZIEJE
W ARKADACH WROCŁAWSKICH!
MAJ – ZAPOWIEDZI:
• Pierwsze losowanie Arkadowej Loterii Urodzinowej
• Stoisko Dr Irena Eris – bezpłatne porady kosmetyczne
• Nowa strona www
KWIECIEŃ – RELACJE:
• Podsumowanie kwietniowej kampanii
• „Zdrowie pod Kontrolą” – bezpłatne badania
• Ruszyła Arkadowa Loteria Urodzinowa
• Premiera Światowego Hymnu Książki
• 1% na PACZKĘ

I ETAP
II ETAP
III ETAP

CZAS TRWANIA

DATA LOSOWANIA

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

13.05.2017 godz. 12:00

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

10.06.2017 godz. 12:00

10.06.2017 (od godz. 11:01)

8.07.2017 godz. 12:00

IV ETAP
V ETAP

12.08.2017 godz. 12:00

12.08.2017 (od godz. 11:01)

9.09.2017 godz. 12:00

22.04.2017 (od godz. 11:01)

1 x 10 000 zł

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

14.10.2017 godz. 12:00

- 14.10.2017 (do godz. 11:30*)

VII ETAP
- FINAŁ

1 x 10 000 zł

2 x 1000 zł

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

9.09.2017 (od godz. 11:01)

1 x 10 000 zł

2 x 1000 zł

- 9.09.2017 (do godz. 11:30*)

VI ETAP

NAGRODY
2 x 1000 zł

- 8.07.2017 (do godz. 11:30*)

1 x 10 000 zł
2 x 1000 zł

25.11.2017 godz. 12:00

- 25.11.2017 (do godz. 11:30*)

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

ATRAKCYJNOŚĆ LOTERII

i również w tym miesiącu stosujemy zupeł-

działania prowadzone będą również

Arkadowa Loteria Urodzinowa jest

nie nowe rozwiązania projektowe: inten-

w Internecie na bannerach reklamowych

atrakcyjna nie tylko dla jej uczestników,

sywne kolory, mocno zaznaczony tekst,

oraz na Facebooku. Wewnątrz Arkad

ale także dla Państwa, jako Najemców.

łatwe do zapamiętania hasła oraz lifestyle-

o loterii i majowym losowaniu nagród

I to podwójnie. Po pierwsze, aby wziąć

’owe zdjęcia. Kreacja jest żywa i wyrazista,

informują plakaty, zawieszki i ekrany LED.

w niej udział należy dokonać zakupów

wyróżnia ją nowoczesność. Zależało nam

w Państwa sklepach. Po drugie, wszyscy

również, by oddać na niej radość z nad-

NOWA STRONA WWW

laureaci otrzymają nagrody w formie

chodzących zmian i obchodzonych urodzin

Miło nam poinformować, że Arkady Wro-

kart przedpłaconych - do wykorzystania

stąd roześmiana, wiosennie ubrana

cławskie mają nową stronę internetową.

wyłącznie na terenie naszego Centrum.

modelka. Towarzyszy jej nowy logotyp

Stworzona została zgodnie z najnowszymi

A to z pewnością przełoży się na większe

z prezentowanym już claimem „Pozytyw-

trendami w projektowaniu oraz w ścisłym

obroty. Dlatego będziemy wdzięczni za

nie. Codziennie”. Dodatkowy element to

związku z aktualną identyfikacją wizualną

aktywny udział i pomoc w promocji. W tym

pieczątka urodzinowa w formie tortu.

Centrum. Jednym z jej głównych atutów

o informowanie wszystkich klientów

jest możliwość szybkiego i prostego

o Urodzinowej Loterii Arkad Wrocławskich,

KAMPANIA REKLAMOWA

znajdowania podstawowych informa-

terminach poszczególnych losowań oraz

W maju działania reklamowe Arkad

cji tj.: godzin otwarcia, listy sklepów

nagrodach. Także o kierowanie ich do

Wrocławskich będą widoczne na nośni-

i punktów usługowych, promocji, itp.

Punktu Obsługi Klienta, gdzie wydawane

kach zewnętrznych – billboardach oraz

Poza tym dzięki temu, że adres dostępny

są kupony promocyjne. Taka współ-

citylightach zlokalizowanych na głównych

jest dla wielu różnych urządzeń (m.in.

praca z pewnością zaowocuje większą

szlakach komunikacyjnych oraz w centrum

tabletów, smartfonów, komputerów)

liczbą uczestników loterii. Z Państwa

miasta. Kontynuowana będzie kampania

możemy dotrzeć do jeszcze większej liczby

pomocą osiągniemy wspólny sukces.

we wrocławskich tramwajach, by dotrzeć

użytkowników, czyli naszych potencjal-

do jak największej liczby odbiorców.

nych klientów. Liczymy, że odnowiona

Dodatkowo, aby nagłośnić loterię uro-

strona www.arkadywroclawskie.pl

dzinową, wykorzystane zostaną wyso-

spełni Państwa oczekiwania, stanie

kojakościowe nośniki mobilne gwaran-

się też częstym adresem wyszuki-

tujące „mocne uderzenie” przed samym

wanym przez dolnoślązaków.

losowaniem. Specjalnie zaprojektowany
samochód typu Mobil będzie poruszał

Więcej o naszej stronie przeczytacie Pań-

się po największych ulicach Wrocławia,

stwo w dalszej części „Z Życia Centrum”.

a po zmroku zostanie jasno oświetlony, tak aby reklama była dobrze
widoczna przez całą dobę. Majowej
kampanii towarzyszyć będzie także
spot radiowy emitowany

Więcej przeczytasz wewnątrz tego numeru „Halo Arkady”. Zapraszamy do lektury.
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w najlepszych pod
kątem zasięgu
lokalnych
rozgłośniach.
Jak co miesiąc
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ZAPOWIADAMY
PIERWSZE LOSOWANIE
LOTERII URODZINOWEJ,
13 MAJA

BEZPŁATNE PORADY
KOSMETYCZNE,
24 KWIETNIA - 11 MAJA

MAJ 2017

i w prosty sposób znaleźć najbardziej
interesujące go informacje, m.in.: godziny
otwarcia Centrum, listę sklepów i punktów usługowych, promocje, nowości
lub aktualne wydarzenia. Dodatkowo

Od 23 kwietnia do 11 maja klienci

jej minimalistyczny styl pozwala maksy-

naszego Centrum mogą korzystać

malnie wyróżnić zarówno wydarzenia

z bezpłatnych konsultacji ekspertów

odbywające się w Centrum, jak i oferty

marki Dr Irena Eris. Przy specjalnym

najemców, na które klient będzie trafiał

13 maja odbędzie się pierwsze losowanie

stoisku (poziom 0) udzielane są nie tylko

na każdym etapie swojej wędrówki po

w ramach Arkadowej Loterii Urodzinowej.

fachowe porady kosmetyczne, ale także

www.arkadywroclawskie.pl. Szablon

Tego dnia poznamy laureatów I etapu

wykonywane są badania skóry, a chęt-

oparto o duży slider z bieżącą kre-

loterii. Jeden ze szczęśliwców otrzyma

nym paniom robiony dzienny make-up.

10 000 złotych, dwie inne osoby po 1000

MAJ 2017

W KWIETNIU
W ARKADACH
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kampanii odsłonowej i na Facebooku) –

godz. 10:00 do godz. 18:00. Inicjatorem

zobaczyć dedykowane reklamy. Poza tym

akcji był IFMSA Poland Międzynarodowe

do mediów lokalnych wysłana została

Stowarzyszenie Studentów Medycyny.

informacja prasowa promująca naszą
loterię. Wewnątrz Centrum informowały
o niej plakaty, zawieszki i ekrany LED.

ARKADOWA LOTERIA
URODZINOWA,
22 KWIETNIA

PODSUMOWANIE
KWIETNIOWEJ KAMPANII

ZDROWIE POD KONTROLĄ,
1 KWIETNIA

acją i działaniami jej towarzyszącymi

Kwiecień to miesiąc, w którym było

Dużym zainteresowaniem cieszyła się

tego dnia nasi klienci mogą wrzucać

oraz kafelki z ofertami sklepów.

nas mocno widać. A mieliśmy do tego

wiosenna odsłona prozdrowotnej akcji

kupony do urny ustawionej przy Punkcie

22 kwietnia oficjalnie ruszyła Arkadowa
Loteria Urodzinowa. To oznacza, że od

złotych na zakupy w Arkadach Wrocław-

„Zdrowie pod Kontrolą”

Obsługi Klienta – stając się w ten sposób

skich (w formie kart przedpłaconych).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania

w Arkadach Wrocławskich.

uczestnikami loterii. Przypomnijmy, aby

Oficjalne losowanie odbędzie się w samo

się z naszą nową stroną internetową,

Wiele osób skorzystało z okazji

wziąć udział w urodzinowej loterii, należy

południe na poziomie 0 naszego Cen-

a przy okazji do przesyłania materia-

i bezpłatnie wykonało podsta-

podczas jednego z etapów loterii doko-

trum. Nad prawidłowym jego przebiegiem

łów promocyjnych na adres mailowy

wowe badania medyczne oraz

nać zakupów w Arkadach Wrocławskich,

czuwać będzie Komisja Nadzoru Loterii.

pr@arkadywroclawskie.pl. Reklamy

skonsultowało się ze specjali-

na łączną kwotę co najmniej 50 złotych,

zostaną bezpłatnie umieszczone (w

stami. Na miejscu można było

a następnie zgłosić paragony w Punk-

zależności od ich treści) w zakładkach:

m.in.: zmierzyć poziom cukru

cie Obsługi Klienta, gdzie wydawane są

Jednocześnie

FOT. 1. STOISKO DR IRENA ERIS

tego dnia

Akcja organizowana jest we współ-

„PROMOCJE”, „NOWOŚCI”, „WYDARZENIA”.

we krwi i cholesterolu, zbadać

kupony. Główna nagroda w loterii to

ruszy II etap

pracy z perfumerią Douglas znajdu-

W tym wypadku materiały powinny być

skład masy ciała oraz odbyć

100 000 złotych plus dwie nagrody po

loterii. Do

jącą się w Arkadach Wrocławskich,

przygotowane w formacie .jpg o szerokość

badanie spirometryczne. Można

10 000 złotych. Dodatkowo, co miesiąc,

specjalnej

w której również można liczyć na pro-

790 px. Z chęcią bezpłatnie umieścimy

było także wykonać przegląd

będą losowane kwoty 10 000 złotych

urny będzie

fesjonalną pomoc w doborze kosme-

także wizytówkę lokalu. Wystarczy, że na

stomatologiczny oraz dowie-

(dla 1 osoby) i 1000 złotych (dla 2 osób)

można wrzu-

tyków, zgodnie z zaleceniami udzie-

podany adres mailowy prześlą Państwo

cać kupony

lanymi przy stoisku Dr Irena Eris.

logotyp (format dowolny), zdjęcie profi-

za zakupy
dokonane od
13 maja (od
godz.11:01)

WIZ. 1. URNA NA KUPONY LOTERYJNE

do 10 czerwca (do godz. 11:00). Przypomnijmy, aby wziąć w niej udział,

NOWA STRONA
INTERNETOWA ARKAD
WROCŁAWSKICH

należy dokonać zakupów w Arkadach Wrocławskich podczas jednego

Arkady Wrocławskie mają nową stronę

z etapów loterii na łączną kwotę co

internetową. Strona stworzona została

najmniej 50 złotych, a następnie

tak, aby każdy jej użytkownik mógł szybko

FOT. 2. KWIETNIOWA KAMPANIA

dzieć się, jak prawidłowo dbać o higienę

jako nagrody dodatkowe. Wszystkie

wyjątkową okazję. 22 kwietnia ruszyli-

jamy ustnej, a także wykonać samobadanie

nagrody wydane zostaną w postaci kart

lowe (szerokość: 790 px i format: .jpg),

śmy bowiem z naszą urodzinową lote-

piersi. Specjalistycznych porad udzielał też

przedpłaconych, które będzie można

opis sklepu oraz słowa klucze. Istnieje

rią, w której łączna pula nagród wynosi

dietetyk. Z kolei Fundacja DKMS prowa-

wykorzystać na zakupy w Arkadach

także możliwość umieszczenia logotypu

192 000 złotych. Poza nośnikami stan-

dziła zapisy do Bazy Dawców Komórek

Wrocławskich. Cała loteria składa się

na www.bonus.arkadywroclawskie.pl.

dardowymi – billboardami, tablicami 6x3

Macierzystych. W ramach akcji degustację

z 7 etapów. W pierwszym losowaniu

Tu jednak należy przystąpić do programu

i citylightami – nasze reklamy można

zdrowych soków i koktajli przeprowadził

wezmą udział kupony za zakupy doko-

rabatowej karty BONUS Arkady Wro-

było zobaczyć we wrocławskich tram-

TOP SHOP podczas pokazu Nutri Bullet.

nane od 22.04.2017 r. do 13.05.2017 r.

cławskie. W tym wypadku obowiązuje

wajach (codziennie jednym tramwajem

wymiar 260x150 px w formacie .jpg.

podróżuje ponad 2 000 osób), z kolei

„Zdrowie pod Kontrolą” w Arkadach

13.05.2017 r.). Z kolei wielki finał urodzino-

w lokalnych radiostacjach usłyszeć spot

Wrocławskich zorganizowane zostało

wej loterii odbędzie się 25 listopada 2017 r.

reklamowy, a w Internecie (podczas

1 kwietnia na poziomie 0 Centrum od

Wtedy spośród wszystkich zgłoszonych

Zapraszamy na www.arkadywroclawskie.pl.

do godz. 11:00 (losowanie odbędzie się

zgłosić paragony w Punkcie Obsługi
Klienta, gdzie wydawane są kupony.
Cała loteria składa się z 7 etapów. Ostatnie, finałowe losowanie odbędzie się 25
listopada 2017 r. Wtedy spośród wszystkich uczestników, wylosowany zostanie
zwycięzca głównej nagrody, który otrzyma
100 000 złotych na zakupy w Arkadach
Wrocławskich oraz 2 osoby po 10 000 zł.
Pełny regulamin loterii dostępny jest
na www.arkadywroclawskie.pl
oraz w Punkcie Obsługi Klienta.
WWW.ARKADYWROCLAWSKIE.PL

FOT. 3. ZDROWIE POD KONTROLĄ

FOT. 4. ARKADOWA LOTERIA URODZINOWA
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„Szlachetna Paczka” to ogólnopolski
projekt, którego celem jest niesienie
pomocy materialnej osobom ubo-

HALO ARKADY. Z ŻYCIA CENTRUM

EKSPERT RADZI

gim i w trudnej sytuacji rodzinnej.

NOWI NAJEMCY
FOT. 5. PREMIERA ŚWIATOWEGO HYMNU KSIĄŻKI UNESCO

FOT. 6. PREMIERA ŚWIATOWEGO HYMNU KSIĄŻKI UNESCO

kuponów wylosowany zostanie zwy-

2016. Sam utwór powstał do słów wiersza

cięzca głównej nagrody. Otrzyma on

Tadeusza Różewicza pt. „Włosek poety”,

100 000 złotych do wykorzystania na

do którego muzykę napisał Jan Kanty

zakupy w Arkadach Wrocławskich.

Pawluśkiewicz. Dodatkowo premierze

1% NA PACZKĘ,
22 KWIETNIA

Światowego Hymnu Książki towarzyszyły

WAX CENTER
W ARKADACH
WROCŁAWSKICH

7

który byłby wyspecjalizowany w depilacji
woskiem i miał w ofercie tylko i wyłącznie
ten zabieg. Na rynku ciężko było znaleźć
miejsce, w którym można było profesjo-

WAX CENTER
– WYSPECJALIZOWANY
SALON KOSMETYCZNY

nalnie wykonać, np. depilację bikini. Za
granicą tego typu miejsca świetnie już prosperowały, dlatego wpadłam na pomysł,
aby ten koncept przenieść na polski rynek.
Klientki nam zaufały, co pozwoliło nam się
rozwinąć i otworzyć kolejny salon, właśnie

Arkady Wrocław-

w Arkadach Wro-

skie są pierwszym

cławskich.

centrum handlowym, w którym

Jakie dokładnie

otwarto salon

usługi Państwo

kosmetyczny

świadczycie?

specjalizujący
W Arkadach Wrocławskich otwarto

się w depilacji

Wykonujemy

Wax Center – salon wyspecjalizowany

woskiem. Wax

jeden zabieg

Więcej informacji o warunkach losowania

liczne atrakcje, w tym: wspólne czytanie

22 kwietnia w Arkadach Wrocławskich

w depilacji woskiem. Jest to najczęściej

Center działa na

kosmetyczny

oraz szczegółowy regulamin loterii można

wierszy i bajek, robienie ilustracji do tek-

wolontariusze Szlachetnej Paczki bezpłat-

wybierana profesjonalna metoda depilacji

poziomie -1 od

– depilację

znaleźć na www.arkadywroclawskie.pl

stów, zdobienie i projektowanie zakładek,

nie rozliczali PIT-y w zamian za przekazanie

ciała na świecie. Tak wąska specjalizacja

początku kwietnia.

woskiem. Polega

oraz świetnie wyszkolony i doświad-

oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

PREMIERA ŚWIATOWEGO
HYMNU KSIĄŻKI
UNESCO, 22 KWIETNIA

tworzenie krótkich rymowanek oraz malo-

1% podatku na najbardziej potrzebują-

Jego właści-

on na wyrwaniu

wanie buziek. Dużym zainteresowaniem

cych. Chętnych nie brakowało. Wiele osób

cielka, Ewelina

włosków wraz

cieszyły się też konkursy z nagrodami, do

z niezbędnymi dokumentami czekało,

Lewandowska,

z cebulkami za

których zgłaszało się wielu chętnych.

by przeszkoleni wolontariusze pomogli

opowiada nam,

pomocą wosku

rozliczyć się z fiskusem. A wystarczyło mieć

skąd pomysł na

do depilacji, co

Całe wydarzenie zorganizowane zostało

przy sobie PIT-y potwierdzające dochody

taki biznes i czym

daje efekt bardzo

pod patronatem Europejskiej Stolicy

osiągnięte w roku 2016. Dodatkowo

jej salon wyróż-

gładkiej skóry

Kultury i Światowej Stolicy Książki UNE-

jeżeli podało się także dane o przy-

nia się pośród

przez okres od 2-5

22 kwietnia Arkady Wrocławskie stały

SCO Wrocław 2016. Patronat medialny

chodzie za rok 2015 r., już na miejscu

innych w mieście.

się sceną, na której odbyła się premiera

nad wydarzeniem objęli: Radio RAM,

wypełniony PIT był wysłany do urzędu za

Światowego Hymnu Książki UNESCO.

Gazeta Wrocławska, naszemiasto.pl oraz

pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

W jego odśpiewaniu wzięły udział chóry,

tuWroclaw.com. W tym miejscu chcieliby-

uczniowie oraz miłośnicy książek, którzy

śmy serdecznie podziękować wszystkim

Akcja „1% NA PACZKĘ” odbyła się

w ten sposób włączyli się w zakończenie

współorganizatorom, partnerom i spon-

22 kwietnia na poziomie 0 Arkad Wro-

czony zespół daje klientom gwarancję

rocznej kadencji Wrocławia jako Świa-

sorom, szczególnie księgarni Matras oraz

cławskich od godz. 11:00 do godz. 17:00.

najwyższej jakości usług. Wax Center

towej Stolicy Książki UNESCO Wrocław

Kinderplanecie za aktywny udział w akcji.

FOT. 9. WAX CENTER

FOT. 8. 1% NA PACZKĘ

tygodni. Klientki
mają do wyboru

Wax Center to nowy salon w Arka-

dwa rodzaje wosku: klasyczną depilację

dach Wrocławskich specjalizujący się

paskową woskiem miękkim oraz inno-

wyłącznie w depilacji woskiem. Skąd

wacyjną depilację bezpaskową woskiem

pomysł na tego typu działalność?

twardym. Ta druga metoda przeznaczona
jest do depilacji miejsc bardziej wrażliwych

działa na poziomie -1 Centrum i zaj-

Pierwszy salon otworzyliśmy 4 lata temu.

na ból i jest najczęściej wybierana, kiedy

muje lokal o powierzchni ok. 35 mkw.

We Wrocławiu nie istniał do tej pory salon,

klientki odwiedzają salon po raz pierwszy.

REKLAMA

FOT. 7. PREMIERA ŚWIATOWEGO HYMNU KSIĄŻKI UNESCO

FOT. 10. E. LEWANDOWSKA – WŁAŚCICIELKA WAX CENTER
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Co wyróżnia Wasz salon od innych

Na co przede wszystkim sta-

pracowniczek, które u nas trwają minimum

salonów kosmetycznych?

wia Pani jako właścicielka

miesiąc. Klientki muszą mieć pewność,

salonu kosmetycznego?

że w każdym z naszych salonów, każda

Postawiliśmy na konkretną specjalizację.

kosmetyczka wykona zabieg w taki

Dzięki temu świetnie znamy się na tym

Najważniejsza jest profesjonalna obsługa

sam, profesjonalny sposób. Depilacja

co robimy, a klientki nam ufają. Wypra-

klienta i świetnie wyszkolony personel.

woskiem to zabieg, który nie należy do

cowałyśmy własną, sprawdzoną metodę

Zabieg depilacji woskiem wbrew pozo-

przyjemnych, klientki często boją się go

depilacji: depilujemy tylko szpatułkami, co

rom nie jest łatwy, w szkołach kosme-

wykonać po raz pierwszy, dlatego ich

jest bardziej higieniczne niż anachroniczna

tycznych się go nie uczy, a znalezienie

zaufanie jest dla nas najważniejsze.

metoda depilacji rolką, używamy innowa-

kosmetyczki potrafiącej dobrze wykony-

cyjnych wosków, a zabiegi wykonujemy

wać tego typu zabiegi graniczy z cudem.

szybko, sprawnie i możliwie bezboleśnie.

Dlatego najważniejsze są szkolenia

ZAREKLAMUJ SIĘ W „HALO ARKADY”
Zachęcamy do zaprezentowania swojego sklepu bądź usługi

istotnego wydarzy się w najbliższym czasie. W każdym wyda-

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

niu umieszczamy maksymalnie 4 poziome banery reklamowe.

miesiąc dociera do wszystkich najemców w wersji elektronicznej

O kolejności ich publikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Na

i papierowej. W każdym numerze informujemy o najważniej-

Państwa propozycje czekamy do 15 dnia każdego miesiąca.

szych wydarzeniach minionych tygodni oraz zapowiadamy, co
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