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WAKACJE OD NAGRÓD?
NIE W LOTERII ARKAD!
Ze względu na najpiękniejszą pogodę
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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

w ciągu roku oraz okres urlopów wakacje
to dla naszych klientów czas szczególny.
Tym bardziej miło nam przypomnieć,
że właśnie w tym czasie w Arkadach
Wrocławskich odbędą się aż dwa losowania nagród w loterii urodzinowej.

WAKACYJNA KREACJA
Lipcowo-sierpniowa kreacja Arkad Wrocławskich to ubrana stosownie do pory
roku modelka oraz delikatny, modny
w tym sezonie róż. Hasło „Wakacje od

* za zakupy dokonane do godziny 11:00

nagród? Nie w loterii Arkad!” w przewrotny
sposób informuje o naszej urodzinowej
loterii. Całości – podobnie jak we wcze-

SPRAWDŹ, JAK WIELE SIĘ DZIEJE
W ARKADACH WROCŁAWSKICH!

śniejszych miesiącach – towarzyszy dedy-

KAMPANIA REKLAMOWA

kowany znaczek urodzinowy w postaci

Działania reklamowe Arkad Wrocławskich

tortu ze świeczkami. Kreacja jest żywa

w lipcu i sierpniu będą kontynuowane

i wyrazista, wyróżnia ją nowoczesność.

na nośnikach zewnętrznych, ale także

Zależało nam również, by oddać na niej

w radiu oraz Internecie. Kampania outdo-

radość ze świętowanego jubileuszu.

orowa widoczna będzie na billboardach
w miejscach o dużym
natężeniu ruchu, aby
zbudować jak największy zasięg kampanii.
Towarzyszyć jej będzie

ZAPOWIADAMY
LIPIEC
LIPCOWE LOSOWANIE
ARKADOWEJ LOTERII
URODZINOWEJ, 8 LIPCA

spot radiowy emito-

LIPIEC/SIERPIEŃ – ZAPOWIEDZI:
• Kampania „Wakacje od nagród? Nie w loterii Arkad!”
• Wakacyjne losowania Arkadowej Loterii Urodzinowej
• Kontynuacja remontu wnętrz Arkad Wrocławskich
• Wystawa prac dyplomowych ALA
CZERWIEC – RELACJE:
• Czerwcowa kampania reklamowa – podsumowanie
• Dzień Dziecka w Arkadach Wrocławskich
• „Fitness na Dachu”
• Zakończenie remontu toalet na poziomie 1
• Drugie losowanie Arkadowej Loterii Urodzinowej
Więcej przeczytasz wewnątrz tego numeru „Halo Arkady”. Zapraszamy do lektury.

wany w najlepszych pod

8 lipca odbędzie się losowanie trzeciego

kątem zasięgu lokal-

etapu Arkadowej Loterii Urodzinowej.

nych stacjach radio-

Tuż po godz. 12:00 poznamy trójkę

wych. Kampania będzie

laureatów, która odbierze karty przed-

też prowadzona na

płacone na zakupy w naszym Centrum.

stronach internetowych

Jedna osoba otrzyma 10 000 złotych,

oraz na Facebooku.

pozostała dwójka po 1000 złotych.

Różnorodność działań

W lipcowym losowaniu udział wezmą zgło-

online, obejmujących

szone i prawidłowo wypełnione kupony

m.in. pakiety tema-

za zakupy dokonane w Arkadach Wro-

tyczne i targetowanie

cławskich od 10 czerwca (od godz. 11:01)

behawioralne, pozwoli

do 8 lipca (do godz. 11:00). Aby otrzymać

na dotarcie zarówno

nagrodę wymagana jest osobista obecność

do nowych użytkowni-

podczas losowania oraz posiadanie przy

ków, jak i tych, którzy

sobie dowodu tożsamości i zgłoszonych

już wcześniej mieli

paragonów. Dodatkowo kupony zgłoszone

styczność z reklamą

w poszczególnych etapach naszej loterii

Arkad Wrocławskich.

wezmą także udział w losowaniu nagrody
głównej, czyli 100 000 złotych. Wielki
finał Urodzinowej Loterii Arkad Wrocławskich odbędzie się 25 listopada 2017 r.
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RUSZA CZWARTY
ETAP LOTERII,
8 LIPCA - 12 SIERPNIA
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strefy restauracyjnej, co wraz z rozszerzeniem oferty gastronomicznej znacznie
poprawi komfort użytkowania foodcourtu.
Prace remontowe prowadzone będą
w godzinach zamknięcia Centrum, mimo
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SIERPIEŃ
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W CZERWCU
W ARKADACH
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etapach Arkadowej Loterii Urodzinowej.

W Dzień Dziecka zorganizowali Pań-

Taką reklamę można było oglądać także

stwo specjalną promocję, w której

wewnątrz wrocławskich tramwajów.

można było kupić jedną gałkę lodów za

Towarzyszyły jej spoty w lokalnych radio-

złotówkę. Zainteresowanie było duże?

stacjach. Z kolei w Internecie czerwcowa

Od 8 lipca do 12 sierpnia trwać będzie

to prosimy o wyrozumiałość w przy-

kampania reklamowa prowadzona była

Tak. Jak co roku klientów było bardzo

czwarty etap Arkadowej Loterii Urodzi-

padku jakichkolwiek niedogodności.

na różnorodnych stronach, pakietach

dużo, ale spodziewaliśmy się tego, więc

w social mediach. Poza tym, tradycyjnie

byliśmy bardzo dobrze przygotowani.

nowej. To oznacza, że do 12 sierpnia
(do godz. 11:30) osoby chcące uczest-

O kolejnych etapach prac będziemy

niczyć w sierpniowym losowaniu, mogą

informować Państwa w kolejnych nume-

wrzucać kupony do urny. W tym etapie

rach „Halo Arkady. Z życia Centrum”.

loterii liczą się paragony wystawione
w terminie od 8 lipca (od godz. 11:01)
do 12 sierpnia (do godz. 11:00). Zgłoszone kupony oprócz losowania sierpniowego, wezmą udział także w finałowym losowaniu 25 listopada 2017 r.
Bardzo prosimy Państwa o informowanie

WYSTAWA PRAC
DYPLOMOWYCH
W ARKADACH
WROCŁAWSKICH

SIERPNIOWE LOSOWANIE
ARKADOWEJ LOTERII
URODZINOWEJ,
12 SIERPNIA

PODSUMOWANIE
CZERWCOWEJ KAMPANII

12 sierpnia na parterze Arkad Wrocław-

wszystkim na nośnikach zewnętrznych,

oglądać wystawę prac Konrada Smulika

w Arkadach Wrocławskich od 8 lipca

zent na Dzień Dziecka?

rozdawały klientom ulotki zachęcające do

Można powiedzieć, że jest to pre-

udziału w kolejnych etapach losowań.

zent na Dzień Dziecka od naszej
firmy – gałka za 1 zł w Dzień Dziecka,

DZIEŃ DZIECKA
W ARKADACH
WROCŁAWSKICH,
1 CZERWCA

udział wezmą zgłoszone i prawidłowo

skich loterii, zachęcanie ich do udziału

ekranach LED dotyczące loterii. Kampa-

Wrocławskich prowadzona była przede

Urodzinowej. W sierpniowym losowaniu
wypełnione kupony za zakupy dokonane

To był taki dodatkowy pre-

W czerwcu kampania reklamowa Arkad

losowanie w ramach Arkadowej Loterii

Na poziomie -1 Arkad Wrocławskich można

plakaty, zawieszki oraz informacje na
nię wspierały również hostessy, które

skich odbędzie się kolejne, już czwarte

klientów o trwającej w Arkadach Wrocław-

wewnątrz Centrum, można było zobaczyć

to już taka nasza tradycja.
Jakie smaki najchętniej wybierają klienci w tym sezonie?
Ciężko powiedzieć, bo wiadomo – każdy
lubi co innego, ale moim zdaniem w te

w niej oraz informowanie o terminach

(od godz. 11:01) do 12 sierpnia (do

poszczególnych losowań. W przypadku

godz. 11:00). Główna nagroda miesiąca

1 czerwca w Arkadach Wrocławskich na

upalne dni największym powodzeniem

bardziej szczegółowych pytań Klientów

to 10 000 złotych, dwie pozostałe to

najmłodszych czekały miłe niespodzianki.

cieszą się smaki naszych sorbetów, takie

prosimy o kierowanie zainteresowa-

1000 złotych na zakupy w naszym Cen-

Można było między innymi bezpłatnie

jak sorbet z truskawek, sorbet z cytryn,

nych do Punktu Obsługi Klienta, przy

trum. Zgodnie z regulaminem, aby otrzy-

pomalować buźkę, zamieniając się w ulu-

a przede wszystkim sorbet z mango.

którym znajduje się też loteryjna urna.

mać nagrodę należy być obecnym w trak-

bionego bohatera bajek oraz wziąć udział

Pewnie dlatego, że są one orzeźwia-

cie losowania, posiadać przy sobie dowód

w balonowych zabawach. Dodatkowo po

jące, czyli idealne na letnie dni.

tożsamości oraz zgłoszone paragony.

Centrum spacerowała kolorowa maskotka

Dodatkowo kupony zgłoszone do

rozdająca słodycze. Atrakcje z okazji Dnia

czwartego etapu loterii biorą także

Dziecka zorganizowane zostały w Arka-

udział w losowaniu nagrody głównej,

dach Wrocławskich 1 czerwca w godz.

REMONT WNĘTRZ
ARKAD WROCŁAWSKICH

czyli 100 000 złotych. Kto ją otrzyma?
W Arkadach Wrocławskich trwa remont
toalet na poziomie 0. Podobnie jak
łazienki na poziomie 1 zyskają one świeży

Tego dowiemy się podczas wielFOT. 1. WYSTAWA DYPLOMOWA ALA

i nowoczesny wygląd. W dalszej kolejności
prace obejmą łazienki na -1. W między-

i Agnieszki Wołkowicz – tegorocznych

czasie przystąpimy do prac mających za

absolwentów Społecznego Liceum Sztuk

zadanie powiększenie i zmodernizowanie

Plastycznych Autorskich Liceów Artystycz-

kiego finału, 25 listopada 2017 r.

PIĄTY ETAP LOTERII,
12 SIERPNIA - 9 WRZEŚNIA

FOT. 2. KAMPANIA REKLAMOWA ARKAD WROCŁAWSKICH

12:00-18:00. Partnerem wydarzenia była
lodziarnio-kawiarnia Grycan, która w tym

„FITNESS NA DACHU”
ARKAD WROCŁAWSKICH,
3 CZERWCA

w radiu i Internecie. Dzięki temu w najbar-

dniu zorganizowała dla wszystkich słodką

dziej uczęszczanych miejscach Wrocławia

promocję, o której opowiada Jowita

3 czerwca, po raz trzeci, na poziomie +6

można było zobaczyć billboardy i citylighty

Krawczyńska, kierowniczka lodziarni

parkingu Arkad Wrocławskich zorganizo-

zachęcające do udziału w kolejnych

Grycan w Arkadach Wrocławskich.

wany został „Fitness na Dachu”. Otwarty

nych ALA we Wrocławiu.
Są to zdjęcia prezentu-

Do 9 września trwać będzie piąty etap

jące prace dyplomowe

urodzinowej loterii Arkad Wrocławskich.

w ramach specjalności

Wezmą w nim udział kupony za zakupy

charakteryzacja i styli-

dokonane od 12 sierpnia (od godz. 11:01)

zacja. Wystawiane będą

do 9 września (do godz. 11:00). Przypo-

one do 31 lipca 2017 r.

mnijmy: w losowaniu wezmą udział prawidłowo wypełnione kupony, które do lote-

Wystawa ta jest kontynu-

ryjnej urny trafią w ostatnim dniu piątego

acją działań, w ramach

etapu do godz. 11:30. Wszystkie kupony

których nasze Centrum pro-

z tego okresu wchodzą do losowania fina-

muje twórczość lokalnych

łowego, na które zapraszamy 25 listopada.

artystów oraz studentów.
WIZ. 1. STREFA GASTRONOMICZNA

FOT. 3. DZIEŃ DZIECKA W ARKADACH WROCŁAWSKICH

FOT. 4. DZIEŃ DZIECKA W ARKADACH WROCŁAWSKICH
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Obecnie remontowane są toalety na
poziomie 0. Następnie odnowione zostaną
pomieszczenia na poziomie -1. W dalszej
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NOWI NAJEMCY

kolejności refreshing przejdą: strefa gastronomiczna, przedsionki windowe i pasaż,
o czym, jak już pisaliśmy, będziemy Państwa informować na bieżąco w kolejnych
numerach „Halo Arkady. Z życia Centrum”.

LOSOWANIE DRUGIEGO
ETAPU ARKADOWEJ
LOTERII URODZINOWEJ

HALO ARKADY. Z ŻYCIA CENTRUM
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się w folkowe gadżety także w Arkadach

jednak poszerzamy ofertę o produkty

Wrocławskich. O trwającej modzie na to,

artystów ludowych z innych regionów

co „ludowe”, opowiada Marta Wróbel ze

Polski jak Podhale, Kaszuby czy Opole.

sklepu Folkstar w Arkadach Wrocławskich.

EXPRESS ORIENTAL
W ARKADACH
WROCŁAWSKICH

Co wyróżnia Folkstar od innych
Jaki asortyment można kupić

tego typu sklepów?

u Państwa w sklepie?
Przede wszystkim świeżość! Chcemy
Folkstar to polska marka oferująca

odczarować opinię, że sztuka ludowa to

niebanalne prezenty, oryginalne gadżety,

skansen. To nie prawda. Sztuka ludowa

W Arkadach Wrocławskich pojawiła się

najpiękniejsze pamiątki z Polski oraz

jest kolorowa, wesoła i nadal żywa, dlatego

nowa marka gastronomiczna serwująca

modne dodatki. Najważniejsze, że każdy

podchodzimy do niej nowocześnie i lekko.

dania kuchni azjatyckiej i tureckiej. Express

klient znajdzie coś dla siebie – od bre-

W sklepach Folkstar klienci czują się jak

Oriental to restauracja stworzona z miłości

w modnym

do smaków Azji. Czerpie inspiracje z kuchni

butiku, a w tle

10 czerwca zakończył się drugi etap

orientalnej. W swojej ofercie posiada

słyszą nowo-

Arkadowej Loterii Urodzinowej. W tym

również świeże koktajle oraz lekkie sałaty.

czesne fol-

dniu o godz. 12:00 odbyło się oficjalne

Dodatkowo w Express Oriental klient

kowe aranżacje.

trening rozpoczął się od lubianej przez

losowanie, które wyłoniło kolejnych

ma także możliwość skomponowania

wszystkich ZUMBY i STRONG BY ZUMBY.

trzech laureatów. Tym razem los

własnego zestawu obiadowego na bazie

Czy można

Potem odbyły się zajęcia w ramach

uśmiechnął się do pana Grzegorza,

wybranego przez siebie makaronu oraz

powiedzieć, że

BODY WORKOUT i CROSS TRAINING.

pani Iwanny oraz pani Jolanty.

dodatków. Express Oriental mieści się na

obecnie nadal

pierwszym piętrze Arkad Wrocławskich

panuje moda

i zajmuje powierzchnię ok. 65 mkw.

na przedmioty

FOT. 5. FITNESS NA DACHU ARKAD WROCŁAWSKICH

Zróżnicowane ćwiczenia, odpowiednio
dobrana muzyka, wspaniała pogoda,

Przypomnijmy: w czerwcowym losowa-

a przede wszystkim wyjątkowa atmos-

niu udział wzięły zgłoszone i prawidłowo

inspiro-

fera sprawiły, że ćwiczenia cieszyły się

wypełnione kupony za zakupy dokonane

wane moty-

dużym zainteresowaniem. Dodatkowo

w Arkadach Wrocławskich od 13 maja

wami ludo-

na miejscu można było skorzystać

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

z bezpłatnych porad trenerów dotyczą-

11:00). Niezbędnym warunkiem, aby

cych utrzymania kondycji fizycznej oraz

otrzymać nagrodę, była osobista obec-

wykonać pomiar składu masy ciała.

ność podczas losowania oraz posiadanie

loczka z Łowiczanką czy Ślązaczką, kubka

Inspiracje sztuką ludową widzimy wszę-

przy sobie dowodu tożsamości i zgłoszo-

lub filiżanki, przez lampy do sypialni

dzie: w muzyce, architekturze, wyposaże-

Organizatorem „Fitnessu na Dachu” był

nych paragonów. Nagrodami w loso-

i poduszki do salonu - wszystko w ludo-

niu wnętrz, a ostatnio przede wszystkim

klub Fitness Academy Arkady Wrocław-

waniu było 10 000 złotych (dla jednej

wym wydaniu. Sporą część asortymentu

w modzie. Jak każdy trend i ten na pro-

skie. Patronat medialny nad wydarze-

osoby) oraz 1000 złotych (dla dwóch

tworzy tradycyjne rękodzieło ludowe:

dukty inspirowane folkiem kiedyś minie.

niem objął portal sportowywroclaw.pl.

osób) na zakupy w naszym Centrum.

wycinanki łowickie, haftowane chusty

Jestem jednak przekonana, że uznanie dla

ludowe, góralskie szkatułki, rzeźby ludowe

tradycyjnej sztuki ludowej pozostanie.

wymi?
FOT. 9. FOLKSTAR

Jak najbardziej.

FOT. 6. NOWE TOALETY NA POZIOMIE 1
FOT. 8. EXPRESS ORIENTAL

REMONT TOALET
NA POZIOMIE 1

EKSPERT RADZI

Zakończyły się prace remontowe toalet na poziomie 1. Pomieszczenia te są

oraz wiele innych. W sklepie Folkstar jest
również tradycyjny fajans z Włocławka

Które z nich cieszą się najwięk-

oraz torby znanej polskiej marki Goshico.

szym zainteresowaniem?

Większość z nich wykonana jest

Bezkonkurencyjnie produkty z motywem

przez polskich twórców, prawda?

łowickim. Jesienią i zimą są to głównie
ceramika i akcesoria do domu. Obecnie

teraz bardziej przestronne i nowoczesne.

Tak. Wszystkie produkty oznaczone

absolutnym hitem są akcesoria modowe:

Zmieniła się nie tylko ich kolorystyka, ale

naszą drugą marką Rzeczludowa są

saszetki na biodro, stroje na fitness,

ręcznie wykonywane przez polskich

koszulki z kolorowymi nadrukami oraz fol-

rzemieślników z zachowaniem trady-

kowe zegarki i okulary przeciwsłoneczne.

NA LUDOWO

także cały wystrój, co z pewnością wpłynie
na jakość ich użytkowania. W łazienkach
zastosowano systemy samospłukujące

Przedmioty inspirowane motywami

cyjnych metod ich wytwarzania. Od

Jednak produktami, po które klienci sięgają

oraz baterie zintegrowane z suszarką.

ludowymi wciąż cieszą się niesłabnącym

początku istnienia firmy współpracu-

najczęściej są podkładki pod kubek,

Jest też osobna umywalka dla dzieci.

zainteresowaniem. Teraz miłośnicy tego

jemy z lokalnymi twórcami ludowymi,

magnesy oraz breloczki ozdobione moty-

Natomiast w podwieszanym suficie

typu dodatków mają okazję zaopatrzyć

zamieszkującymi okolice Łowicza. Ciągle

wami ludowymi z wielu regionów Polski.

zamontowano oświetlenie ledowe.
FOT. 7. LOSOWANIE DRUGIEGO ETAPU ARKADOWEJ LOTERII URODZINOWEJ
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sposób korzystać z licznych
rabatów. Karta to oszczędność
nie tylko pieniędzy, ale i czasu.
Dodatkowym atutem jest też

KARTA Z RABATAMI

łatwość jej zdobycia – wystarczy
zrobić zakupy w Arkadach Wrocławskich za min. 150 złotych,

Coraz większym zainteresowaniem

a paragony okazać w Punkcie

cieszy się Karta BONUS Arkady Wro-

Obsługi Klienta. Tam po wypeł-

cławskie. Klienci i pracownicy naszego

nieniu krótkiego formularza

Centrum docenili jej wyjątkową atrak-

wydawana jest karta, z której

cyjność oraz łatwość uzyskania.

od razu można skorzystać.

Przypomnijmy – Karta BONUS Arkady

Szanowni Najemcy, zachęcamy Was do

niejsza. Tym samym jeszcze więcej

Wrocławskie to pierwsza w regionie karta

aktywnego korzystania z karty, a także

osób będzie chciało z niej korzystać,

z rabatami obowiązującymi na terenie

zgłaszania rabatów stałych oraz czaso-

robiąc zakupy w Państwa sklepach.

jednego centrum handlowego. Dzięki niej

wych (na okres wakacji). Im więcej takich

Rabaty w ramach naszej karty można

nie tylko klienci, ale i pracownicy naszego

ofert zaproponujemy naszym klientom,

cały czas zgłaszać, wysyłając mail na

Centrum oraz biurowca mogą w prosty

tym Karta BONUS Arkady Wrocławskie

adres pr@arkadywroclawskie.pl.

będzie atrakcyj-

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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