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TWÓJ SZCZĘŚLIWY
LOS W ARKADACH
To już kolejny miesiąc z Arkadową Loterią
Urodzinową! Przed nami drugie losowanie,
a za moment – trzeci etap jubileuszowego
świętowania. Podobnie jak w poprzednich etapach posiadacze paragonów
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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

wymienionych na kupony mają szansę
wygrać nagrody miesiąca w wysokości 10 000 złotych i 2 x 1000 złotych do
wydania w Arkadach Wrocławskich.

CZERWCOWA KREACJA

* za zakupy dokonane do godziny 11:00

W czerwcu pozostajemy w klimacie
urodzinowego świętowania i losowania

KAMPANIA REKLAMOWA

większa, co bezpośrednio przełoży się

nagród pieniężnych. Każdy może liczyć

Działania promocyjne Arkad Wrocław-

na większe obroty. Poza tym nagrody

na szczęśliwy los w Arkadach, dosłownie

skich w czerwcu będą kontynuowane

pieniężne, które wygrywają klienci wydane

i w przenośni. Stąd hasło wiodące w tym

na nośnikach zewnętrznych, w radiu

zostaną także w Arkadach Wrocławskich,

miesiącu „Twój szczęśliwy los w Arkadach”.

oraz Internecie. Kampania outdoorowa

co stanowi dodatkowy atut naszej loterii.

Szczęście i pogodę ducha podkreślają

widoczna będzie na billboardach, a główny

jasne, pastelowe kolory oraz radosna

nacisk zostanie położony na citylighty
rozmieszczone zarówno na wiatach przystankowych jak i nośnikach wolnostojących

SPRAWDŹ, JAK WIELE SIĘ DZIEJE
W ARKADACH WROCŁAWSKICH!

w miejscach chętnie uczęszczanych przez
pieszych. Kampania będzie dalej aktywna
wewnątrz wrocławskich tramwajów, co
pozwoli na systematyczne budowanie
zasięgu działań. Towarzyszyć jej będzie
spot radiowy w najlepszych pod kątem
zasięgu lokalnych stacjach radiowych.
W Internecie działania prowadzone będą

CZERWIEC – ZAPOWIEDZI:
• Dzień Dziecka w Arkadach Wrocławskich
• „Fitness na Dachu”
• Drugie losowanie Arkadowej Loterii Urodzinowej

• Majowa kampania reklamowa – podsumowanie
• Pierwsze losowanie Arkadowej Loterii Urodzinowej
• Start drugiego etapu Arkadowej Loterii Urodzinowej
Więcej przeczytasz wewnątrz tego numeru „Halo Arkady”. Zapraszamy do lektury.

DZIEŃ DZIECKA
W ARKADACH
WROCŁAWSKICH,
1 CZERWCA

na różnorodnych stronach i pakietach

1 czerwca w Arkadach Wrocławskich

tematycznych oraz w social media. Dodat-

na najmłodszych czekać będą miłe

kowo po Centrum chodzić będą hostessy,
które będą rozdawać ulotki i zachęcać do
udziału w Arkadowej Loterii Urodzinowej.

INFORMOWANIE KLIENTÓW

MAJ – RELACJE:

ZAPOWIADAMY

Szanowni Państwo, będziemy wdzięczni
za aktywny udział i pomoc w promocji
Urodzinowej Loterii Arkad Wrocławmodelka w letniej odsłonie. Również w tym

skich, w tym za informowanie o jej

miesiącu konsekwentnie stosujemy nowe

warunkach oraz terminach poszczegól-

rozwiązania projektowe: ostre aple na

nych losowań. W razie szczegółowych

tekst, łatwe do zapamiętania hasło oraz

pytań prosimy o kierowanie klientów

lifestyle’owe zdjęcie. Kreację wyróżnia

do Punktu Obsługi Klienta, przy któ-

nowoczesność. Podobnie jak w poprzed-

rym ustawiona jest loteryjna urna.

nich miesiącach jej integralną częścią jest
znaczek z urodzinowym tortem. W ten

Wierzymy, że dzięki naszej współpracy

właśnie sposób przygotowujemy naszych

liczba uczestników Urodzinowej Lote-

klientów do kolejnego losowania nagród.

rii Arkad Wrocławskich będzie jeszcze
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niespodzianki. W tym wyjątkowym dla nich

12:00 i potrwa do godz. 16:00. Liczba

11:00. Nad jego prawidłowym przebiegiem

dniu będzie można bezpłatnie pomalo-

miejsc jest ograniczona i wynosi 450 osób.

czuwać będzie Komisja Nadzoru Loterii.

wać buzię, zamieniając się w wybranego
bohatera bajek. Dodatkowo po Centrum
będzie spacerować kolorowa maskotka
rozdająca słodycze. Atrakcje z okazji Dnia
Dziecka zorganizowane zostaną w Arkadach Wrocławskich w godz. 12:00-18:00.

LOSOWANIE DRUGIEGO
ETAPU LOTERII,
10 CZERWCA

Partnerem wydarzenia jest Grycan.
10 czerwca o godz. 12:00 odbędzie

FITNESS NA DACHU
ARKAD WROCŁAWSKICH,
3 CZERWCA

się drugie losowanie w ramach Arkadowej Loterii Urodzinowej. Wtedy
poznamy 3 kolejnych laureatów. Jeden

Szczegółowy regulamin Urodzinowej
Loterii Arkad Wrocławskich dostępny

CZERWIEC 2017

W MAJU
W ARKADACH

HALO ARKADY. Z ŻYCIA CENTRUM

zaprojektowany samochód typu Mobil,

przedstawiciela Centrum Handlowego

który zachęcał do udziału w naszej loterii.

Arkady Wrocławskie, przedstawiciela

Tradycyjnie też działania reklamowe

Organizatora (Motivation Direct) oraz

prowadzono wewnątrz Arkad Wrocław-

prawnika posiadającego świadectwo

skich (plakaty, zawieszki, ekrany LED).

zawodowe upoważniające do nadzoru nad

jest w Punkcie Obsługi Klienta oraz
na www.arkadywroclawskie.pl.

KONTYNUACJA PRAC
REMONTOWYCH
W ARKADACH
WROCŁAWSKICH
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prawidłowością urządzania loterii promo-

PODSUMOWANIE
MAJOWEJ KAMPANII
W majowej kampanii informowaliśmy
przede wszystkim o Urodzinowej Loterii

PIERWSZE LOSOWANIE
URODZINOWEJ LOTERII
ARKAD WROCŁAWSKICH,
13 MAJA

cyjnych wydane przez Ministra Finansów.

Po losowaniu rozmawialiśmy z główną
laureatką majowego losowania Agnieszką
Jurczak-Chudzik. Opowiada w nim,
w jaki sposób dowiedziała się o loterii

Arkad Wrocławskich i pierwszym losowa-

13 maja odbyło się losowanie 1. etapu

oraz o swoich wymarzonych zakupach w Arkadach Wrocławskich.

niu, które odbyło się 13 maja. Działania

Arkadowej Loterii Urodzinowej. Zwycięz-

Niebawem w Arkadach Wrocławskich

reklamowe widoczne były na nośnikach

cami zostali pani Agnieszka, która otrzy-

3 czerwca na dachu Arkad Wrocławskich

rozpocznie się remont toalet na poziomie

zewnętrznych, billboardach i citylightach

mała 10 000 złotych oraz pani Alicja i pan

zorganizowany zostanie Fitness na Dachu,

-1, następnie na parterze. Po zakończeniu

Robert, którym

się Pani o Urodzinowej Lote-

czyli otwarte zajęcia dla miłośników

tych prac pomieszczenia nabiorą nowej

wręczono karty

rii Arkad Wrocławskich?

fitnessu. Czterogodzinny trening pro-

jakości i świeżości. Zmieni się nie tylko ich

przedpłacone

kolorystyka, ale także cały wystrój. I to nie

o wartości 1000

O loterii dowiedziałam się podczas

będzie koniec zmian w naszym Centrum.

złotych na zakupy

zakupów w Arkadach Wrocławskich.

W dalszej kolejności bowiem odświe-

w Arkadach Wro-

Zwróciłam uwagę na informacje wewnątrz

żeniu ulegnie strefa gastronomiczna,

cławskich. Laureaci

Centrum oraz hostessy, które informowały

przedsionki windowe i pasaż. Liczymy,

naszej Loterii nie

i zachęcały klientów do udziału w niej.

że zmiany wprowadzające nowy klimat

kryli radości, ale

w Arkadach Wrocławskich, spotkają się

także zaskoczenia,

Od razu zdecydowała się Pani,

z pozytywnym odbiorem wśród klientów,

że to właśnie ich

że weźmie w niej udział?

a tym samym pobyt u nas będzie kojarzył
FOT. 1. ARKADOWA LOTERIA URODZINOWA

FOT. 2. KAMPANIA REKLAMOWA ARKAD WROCŁAWSKICH

się wyłącznie z miłymi chwilami i udanymi

W jaki sposób dowiedziała

kupony wylosowano. Pani Agnieszka przyznała nawet

Nie zastanawiałam się długo. Kupon

zakupami. Za koncepcję przebudowy

umieszczonych na głównych szlakach

na scenie, że już wie na co w Arkadach

wypełniłam i wrzuciłam w dzień losowa-

z nich otrzyma 10 000 złotych, kolejne

wnętrza Arkad Wrocławskich i projekt

komunikacyjnych i w centrum Wrocła-

Wrocławskich wyda wygrane pieniądze.

nia. Pomogły mi w tym panie z Punktu

dwie osoby po 1000 złotych na zakupy

wykonawczy odpowiedzialna jest ARS

wia. Prowadzona była też kampania

w naszym Centrum. W losowaniu tym

Retail Group. O poszczególnych etapach

we wrocławskich tramwajach, lokal-

Nad prawidłowym przebiegiem majowego

wątpliwości, czy zostać na losowaniu,

wezmą udział kupony za zakupy dokonane

prac remontowych będziemy Państwa

nych radiostacjach oraz w Internecie.

losowania czuwała Komisja Nadzoru

jednak ostatecznie stwierdziłam, że nie

w Arkadach Wrocławskich od 13 maja

informować na bieżąco w kolejnych wyda-

Dodatkowo po mieście jeździł specjalnie

Loterii, składająca się z trojga członków:

mogę przegapić takiej szansy. Było warto!

od godz. 11:01 do 10 czerwca do godz.

niach „Halo Arkady. Z życia Centrum”.

Obsługi Klienta. Przyznam, że miałam

wadzony będzie przez profesjonalnych
instruktorów Fitness Academy Arkady
Wrocławskie. Rozpocznie się on od lubianej przez wszystkich ZUMBY i STRONG
BY ZUMBY. Potem odbędzie się trening
w ramach BODY WORKOUT i CROSS
TRAINING. W trakcie imprezy będzie
można także skorzystać z porad trenerów
dotyczących utrzymania kondycji fizycznej oraz wykonać pomiar składu ciała.
Zapisy na Fitness na Dachu prowadzone
są w siedzibie organizatora imprezy, czyli
w Fitness Academy Arkady Wrocławskie.
Sportowa sobota rozpocznie się o godz.
WIZ. 1. PROJEKT TOALET W ARKADACH WROCŁAWSKICH

FOT. 3. LAUREACI PIERWSZEGO LOSOWANIA URODZINOWEJ LOTERII

FOT. 4. PIERWSZE LOSOWANIE URODZINOWEJ LOTERII
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Czy liczyła Pani na nagrodę?
Absolutnie nie spodziewałam się tego.
Pierwszy raz wygrałam tak wartościową
nagrodę, jaką jest karta o wartości
10 000 zł na zakupy w Arkadach Wrocławskich. Kiedy usłyszałam swoje imię
i nazwisko, moją pierwszą reakcją było
niedowierzanie, później przyszła ogromna
radość. Jak widać, warto było wziąć udział
w loterii. Zachęcam, by pomóc swojemu
szczęściu i spełnić swoje marzenia.

FOT. 6. YOSH CONCEPT

FOT. 7. FOLKSTAR

Czy ma Pani coś, co zawsze chciała Pani
kupić w Arkadach Wrocławskich?
Arkady Wrocławskie odwiedzam za każdym

NOWI NAJEMCY EKSPERT RADZI

FOT. 5. ARKADOWA LOTERIA URODZINOWA

razem, gdy robię zakupy w okolicy. Co do

wyrazistych wzorów i nie do końca było
mi po drodze z sieciówkowymi trendami. Chyba każdy z moich znajomych

pragnień zakupowych, to oczywiście, jak

Od 13 maja klienci Centrum mogą wrzucać

jest w Punkcie Obsługi Klienta oraz

każda kobieta mam parę przedmiotów,

kupony, które wezmą udział w czerwco-

na www.arkadywroclawskie.pl.

o których od dawna marzę, jednak zawsze

wym losowaniu. Aby wziąć w nim udział

pragmatyzm brał górę i ostatecznie zakup

należy zrobić zakupy za min. 50 złotych

wymarzonych rzeczy odkładałam na

i do 10 czerwca wrzucić kupon do urny

później. Od paru lat obiecywałam sobie

ustawionej przy Punkcie Obsługi Klienta.

zakup pewnego zegarka. Teraz, dzięki

W drugim miesięcznym losowaniu wezmą

wygranej w loterii, na pewno kupię go

udział kupony za zakupy dokonane

w jednym ze sklepów z biżuterią znajdują-

w Arkadach Wrocławskich od 13 maja od

Dobiega końca remont toalet na pozio-

nowoczesny butik z odzieżą i akcesoriami

cych się w Arkadach Wrocławskich. Poza

godz. 11:01 do 10 czerwca do godz. 11:00.

mie 1, czego efektem będzie całkowita

dla kobiet YOSH Concept. Nazwa YOSH

zmiana ich wystroju. Nowa kolorystyka

Concept jest nawiązaniem do osobistego

W Arkadach Wrocławskich otwarto nowy

również rozpoczęłam studia projektowania

tym właśnie rozpoczynam urządzanie

REMONT TOALET
NA POZIOMIE 1

z liceum pamięta moje dziwaczne modowe

YOSH CONCEPT – NOWY
SKLEP W ARKADACH
WROCŁAWSKICH
W Arkadach Wrocławskich otwarty został

NOWA MARKA
W ARKADACH
WROCŁAWSKICH
INSPIROWANA
JAPOŃSKĄ KULTURĄ

eksperymenty. Jednak nigdy nie odważyłam się pomyśleć, by poświęcić się temu
zawodowo. Na początku chciałam mieć
„poważny” zawód i solidne wykształcenie.
Jednak po latach pracy i przekroczeniu
„magicznej trzydziestki” naszła mnie refleksja, by odpuścić i spróbować żyć po swojemu. Odkurzyłam swoją starą maszynę
i znów zaczęłam szyć. W międzyczasie

nowego mieszkania i na to zamierzam

Losowanie odbędzie się 10 czerwca

oraz nowoczesne wyposażenie spra-

brandu YOSCHIMOTO, który swoje inspi-

sklep z eleganckimi ubraniami dla Pań

w warszawskiej Międzynarodowej Szkole

przeznaczyć większą część wygranej kwoty.

w samo południe. Wtedy poznamy 3

wią, że pomieszczenia te będą bardziej

racje czerpie z obecnej kultury Japonii.

- YOSH Concept. Czym różni się on od

Kostiumografii i Projektowania Ubioru,

laureatów, którzy otrzymają karty przed-

komfortowe i przyjazne klientom.

Asortyment sklepu to przede wszystkim

innych butików i czym

START DRUGIEGO ETAPU
LOTERII, 13 MAJA

płacone na zakupy w Centrum. Zgodnie

eleganckie ubrania na co dzień, wyróżnia-

przyciąga klientów? O tym

z regulaminem kupony zgłoszone do

Po zakończeniu obecnego etapu

jące się oryginalnymi wzorami, dobrej jako-

w wywiadzie miesiąca

drugiego etapu loterii wezmą także udział

remont obejmie toalety na poziomie

ści materiałami i niepowtarzalnym krojem.

mówi Joanna Czajgucka,

w losowaniu głównym 25 listopada 2017 r.

-1 i 0 naszego Centrum. O czym, jak

Butik o powierzchni ok. 45 mkw. zlokalizo-

właścicielka sklepu.

już pisaliśmy będziemy informować

wany jest na I piętrze Arkad Wrocławskich.

W Arkadach Wrocławskich trwa drugi

Szczegółowy regulamin Urodzinowej

Państwa na bieżąco w kolejnych wyda-

etap Arkadowej Loterii Urodzinowej.

Loterii Arkad Wrocławskich dostępny

niach „Halo Arkady. Z życia Centrum”.

REKLAMA

YOSH Concept w Arka-

FOLKSTAR – NOWY
SKLEP W ARKADACH
WROCŁAWSKICH

dach Wrocławskich
to pierwszy we Wrocławiu butik z marką
YOSCHIMOTO?
Tak. YOSH Concept to

Pod koniec maja w Arkadach Wrocław-

butik, który od A do

skich otwarty został sklep z szerokim

Z powstał według mojej

asortymentem inspirowanym motywami

koncepcji i w którym moje rzeczy inspiro-

gdzie w dalszym ciągu rozwijam swoje

ludowymi. Folkstar to rękodzieła pol-

wane kimonami i stylem Japonii dosko-

umiejętności w tej dziedzinie. Jednak nie

skich twórców ludowych, dodatki i stroje

nale się odnajdują. YOSCHIMOTO to od

chcę się ograniczać wyłącznie do własnej

ludowe, jak i folkowe gadżety o nowo-

niedawna moja marka odzieżowa, ale

marki, uwielbiam stylizować, doradzać

czesnym designie. Nowa przestrzeń

geneza jej powstania wzięła się z bloga,

klientkom w kwestii dobierania odpo-

o powierzchni ok. 85 mkw. zlokalizowana

który zresztą do dziś funkcjonuje. Zawsze

wiednich fasonów i kolorów, sprawia mi

jest na poziomie 0 naszego Centrum.

lubiłam wyróżniać się kolorami i mieszanką

ogromną satysfakcję, gdy widzę efekty

FOT. 8. JOANNA CZAJGUCKA – WŁAŚCICIELKA YOSH CONCEPT
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swojej pracy i mogę udowodnić, że nie

np. malowanych ręcznie butów w papugi

w języku japońskim. A Concept ozna-

trzeba wydawać astronomicznych kwot,

i ultrakobiecych, taliowanych sukienek

cza oczywiście butik urządzony według

by wyglądać i czuć się świetnie. YOSH

znajdują się też minimalistyczne formy.

własnej, autorskiej koncepcji.

jakby zaproszenie do mojego świata – na

Większą część naszego asortymentu sta-

Czym wyróżnia się Pani

ścianach wiszą moje projekty, w rogu stoi

nowią polskie marki oraz rzeczy polskich

butik spośród innych?

zabytkowa maszyna do szycia w pięknej,

projektantów i artystów, promujemy

drewnianej szafce, sprawna i gotowa do

polską modę i przede wszystkim doce-

Już na pierwszy rzut oka widać, że wyróż-

użycia! Wystrój sklepu to swojego rodzaju

niamy, że te rzeczy zostały uszyte w Polsce.

niamy się asortymentem. Pełno u nas

Concept traktuję bardzo osobiście, to

kolorów i ciekawych printów! Wyróżnia

wizualizacja moich marzeń i planów,
chcę w ten sposób przekazać klientkom,

Skąd pochodzi nazwa

nas też indywidualne podejście do każdej

że marzenia są po to, by je spełniać!

sklepu YOSH Concept?

klientki – poznajemy jej gust i doradzamy,

Na jaki asortyment Państwo stawiają?

Nazwa YOSH Concept to jednocze-

lepiej. Można u nas również zamówić

sne nawiązanie do nazwy mojej marki

kompleksową usługę metamorfozy lub

Stawiamy na wyrazistość! W asortymen-

YOSCHIMOTO, jak i samego słowa Yosh.

przegląd garderoby – nie jesteśmy fankami

cie znajdują się rzeczy o niebanalnych

Jest to angielski neologizm o bardzo

ciągłego podążania za trendami, więc

krojach, uszyte z ciekawych materiałów,

szerokim, ekspresyjnym znaczeniu,

nie wyrzucamy do kosza całej zawarto-

takie, w których możemy poczuć się

używany zarówno jako okrzyk radości,

ści szaf naszych klientek. Staramy się

wyjątkowo i kobieco! Nie oznacza to wcale,

jak również wyraża życzenie wszystkiego

skompletować jak najwięcej gotowych

że króluje tu pstrokatość – doceniamy

najlepszego, miłości i serdeczności.

zestawów, odradzamy jedynie rzeczy, które

pomysł i design, w związku z tym obok

Jest to również popularny przedrostek

nie są odpowiednie dla figury klientki.

w czym według nas wyglądałaby naj-
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