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TAVASZI
KUPONNAPOK
Amennyiben március
5–9-éig a tavaszi ruhatár
legújabb darabjainak
beszerzésekor használják
az ÁRKÁD elektronikus
kuponokat, ismét sok
pénzt takaríthatnak meg.
2. oldal

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

NÕNAP

UTAZÁSI BÖRZE

Ki ne vágyna rá, hogy
virágokkal rohamozzák
meg? Ezen a napon a Star
Warsból ismert
rohamosztagosok is egy
szál virágra cserélik
fegyverüket, hogy
köszöntsék a hölgyeket!
3. oldal

Március 22–23-áig hazánk
szépséges tájaival,
gasztronómiájával,
hagyományaival, valamint
öt kontinens számos
országának látnivalójával,
kultúrájával
ismerkedhetnek meg.
3. oldal

Lépj be a képregények világába!
Tisztelt
Olvasó!
Köszöntöm Önöket 2014-ben elsõ ízben megjelenõ újságunk hasábjairól. Örömömre szolgál,
hogy az idei esztendõ kezdetét
esküvõi kiállításunkkal sikerült
érdekessé tennünk az Önök számára. Továbbra is törekszünk
arra, hogy minden szezonban
valami izgalmasat, újat fedezhessenek fel nálunk. Február végén induló képregény-kiállításunkat közkedvelt online kuponnapjaink követik majd. Márciusban utazási börzét rendezünk,
hogy könnyedén megismerhessék és kiválaszthassák hosszú
hétvégi vagy nyaralási úti céljaikat. S bár már most is gyakorta
ragyogó napsütésre ébredünk,
vélhetõleg várhatók még hideg
napok. Jó döntés tehát, ha nem
csak az új tavaszi kollekciók
csábításának engedünk, és
igyekszünk a szezonális akciókat kihasználva néhány minõségi meleg holmit is megvásárolni.
Jó szolgálatot tesznek még március-áprilisban is. Bízzunk azonban abban, hogy mire itt a húsvét, és Répafalva helyes kis lakói
beköltöznek bevásárlóközpontunkba, az idei tavaszi trendek
legszebb darabjaiban üdvözölhetjük majd a tapsifüleseket.
Frissítsék fel gardróbjukat, köszöntsék velünk a tavaszt!

ÁRKÁD Szeged,
megközelíthetõség
Helyi tömegközlekedéssel
Mars tér: 11, 13, 13A, 21, 60,
60Y, 70 busz
5, 9, 19 troli
Mars tér (Mikszáth u.):
71, 71A, 74, 74A busz
Kálvária sugárút:
36, 36Y busz, 3, 3F villamos
Távolsági buszjáratokkal

6724 Szeged, Londoni krt. 3.

Bevásárlóutcáinkon mellszobrok és ismert képregényfigurák
jelennek meg életnagyságban!
Itt lesz a Star Wars 501-es légiójának hazai helyõrsége is – ki
ne ismerné fel a Lucasfilm által
hitelesített figurákat –, és még

nek be falaink közé. Szuperhõsrajzokat láthatnak majd a Marvel és a DC leghíresebb grafikusaitól. Eredeti, több mint 50
éves Korcsmáros Pál-rajzokat
csodálhatnak meg az elmaradhatatlan Rejtõ Jenõ-alakokkal.

sok színes program teszi izgalmassá a rendezvény heteit. Interaktív programok sorát szerveztük kicsiknek és nagyoknak, emellett lehetõséget nyújtunk óriásképregények elkészítésére is. Comic Jam Live, ani-

mációsfilm-készítés, rajzpályázat, a képregényekkel kapcsolatos elõadások és vetítések, interaktív társasjátékok.
Kihagyhatatlan képregénykiállítás 11 napon át!
Részletek a 3. oldalon

PROGRAMAJÁNLÓ

2014.

VIZSOLYI DÁNIEL
bevásárlóközpont-igazgató
ÁRKÁD Szeged
Bevásárlóközpont

Izgalmas és látványos programmal köszönthetik a tavaszt
mindazok, akik ellátogatnak az
ÁRKÁD-ba. Március 9-éig a
képregények fantasztikus és
egyedi, szinte minden korosztály által ismert hõsei költöz-

NYITVA TARTÁS
Bevásárlóközpont és parkoló
Hétfõ–szombat 6:15–22:00
Vasárnap .........7:45–20:00

február 27.-március 9.
Képregény kiállítás
március 8. NÔNAP
..........

LEGYÉL TE IS
ÁRKÁD SZEGEDRAJONGÓ!

április 4-19. JÖN! JÖN!
Húsvét – Répafalva lakói
...........

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
Üzletek
Hétfõ–szombat 9:00–20:00
Vasárnap........ 10:00–18:00

Március 15-én zárva

Spar
Hétfõ–szombat 7:00–21:00
Vasárnap..........8:00–18:00

Április 20–21-én zárva
Media Markt, Deichmann
Hétfõ–szombat 9:00–20:00
Vasárnap..........9:00–18:00

Keresd az ÁRKÁD Szegedet
a Facebookon!
Csatlakozz rajongóinkhoz,
hogy minden fontos
információt megoszthassunk
egymással.
Minden, ami aktuális, minden,
ami érdekes, minden, ami
ÁRKÁD Szeged!
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Tavaszi kuponnapok az ÁRKÁD-ban
Március 5. és 9. között
Március 5-én megkezdõdnek az immár hagyománynak számító, közkedvelt kuponnapjaink.
Az e-kupon-akciók sikerét mi sem mutatja jobban,
mint a számok. Tavalyi tavaszi akciónk során vásárlóink közel 9000 kupont használtak fel, õsszel
pedig a beváltások száma meghaladta a tízezret.
Ez évi elsõ akciónkra lapzártánkig közel 60 shopunk jelezte részvételi szándékát. Üzleteikben
Önök minimum 20%-os, de egyes helyeken akár
40%-os kedvezménnyel is vásárolhatnak! A szezon trendi darabjainak beszerzése elõtt érdemes
áttanulmányozniuk az akciót nyújtók listáját a
www.arkadszeged.hu weboldalon.
RÖVID ÚTMUTATÓ AZ E-KUPONOK HASZNÁLATÁHOZ:
1. Klikk a www.arkadszeged.hu weboldalra.
2. Klikk a Tavaszi kuponna-

pok felületre.
3. Kupon kiválasztása és katt
a nyomtatóikonra.
4. Amennyiben több kupont
szeretne egyszerre kinyomtat-

ni, használja a kupongyûjtõt!
5. A kinyomtatott kupont vásárláskor adja át az eladónak.
6. Fontos, hogy az érvényességi idõn belül használja el a
kuponjait!

KUPONNYOMTATÓ STAND
Március 5–9-éig
Akciónk idején bevásárlóközpontunk I. szintjén, a Londoni
körúti bejáratnál, a Zara elõtti
területen nyomtatóstanddal
várjuk a kuponra vadászókat.
Hoszteszeink kinyomtatják és
átadják Önöknek a kiválasztott, kedvezményes vásárlásra
feljogosító szelvényt.
TAVASZI
KUPONNAPOK
–
RÉSZTVEVÕ ÜZLETEK
Milyen mértékû kedvezményeket kínálnak üzleteink? A kuponnapok idején a nyomtatóstandunkon hoszteszeink, információs pultunknál kollégá-

ink is készséggel tájékoztatják
az érdeklõdõket a végleges listára vonatkozóan, melyet a
www.arkadszeged.hu weboldalon is megtekinthetnek.

EGYÉB AKCIÓK
A www.arkadszeged.hu oldalon az info@arkadszeged.hu e-mail címre írhatnak, a www.napiakciok.hu
oldalon pedig a Vásárlói vélemények rovatban oszthatják meg véleményüket, gondolataikat a többi kuponfelhasználóval.
Amennyiben mindig elsõként szeretnének értesülni az
ÁRKÁD Szeged üzleteinek akcióiról, programjainkról, iratkozzanak fel hírlevelünkre!
Regisztrált tagjainknak idõnként 10–20, de akár 40 százalékos kedvezményre jogosító
akciós kuponokat is küldünk.
Spóroljanak velünk!

Ajándéktipp – nem csak nõnapra
Immár majdnem 2 és fél esztendeje, hogy közel 130 üzlet
széles kínálatával, s 1300 férõhelyes ingyenes parkolóval
állunk látogatóink szolgálatára. Ételudvarunkban és hangulatos kávézóinkban a hozzánk látogatók kedvükre felfrissülhetnek,
így
tartva
egy-egy kisebb pihenõt a nagyobb és idõigényesebb bevásárlások során.
A családi és a nagyobb ünnepekre szánt ajándékok beszerzése is egyszerûbb, ha üzleteink széles kínálatából tudják kiválasztani az ideális meg-

lepetést, mégis elõfordulhat,
hogy tanácstalannak érzik magukat. Ilyen esetben vásárlási
utalványunkat ajánljuk mentõ
megoldásként, amellyel garantáltan örömet szerezhetnek
szeretteiknek. Az információs
pultunknál 2000 és 5000 forintos címletekben kapható ajándékutalványt mintegy 80 üzletünkben válthatja be a megajándékozott. Szabad döntést
ajándékozni nem csupán a családi ünnepeken, de céges elismerések alkalmával is egyre
inkább elterjedt. Utalványunk
érvénytartama
kiállításától

számítva egy év. Aki kapja, lesz
elegendõ ideje eldönteni, mivel is lepné meg legszívesebben magát.
Munkatársaink
készséggel tájékoztatják Önöket azon üzleteink napról
napra bõvülõ körérõl,
amelyekben az utalványok
levásárolhatók. A www.arkadszeged.hu weboldalon
is megtalálják az aktuális
listát. Ne feledkezzenek
azonban meg arról, hogy
egy-egy szívbõl jövõ gondolattal
mindenképpen
személyesebbé kell tenni a
praktikus ajándékot. Egy
kísérõkártya néhány kedves sorral, egy szép díszes
boríték tehát semmiképp
ne maradjon el!

Vásárlási utalványt elfogadó üzletek
A lista tájékoztató jellegû,
vásárlás elõtt kérje aktualizált változatát információs kolléganõinktõl!
Alexandra
Amnesia
Anita Virágüzlet
Apacs Ékszerbolt
Bonanza Jeans
Borgo Cipõüzlet
Budmil
C&A
CCC Shoes
Café Caramel
Calzedonia
Camel Active
Classic Férfi Divat
Claudio Dessi
Coffeeshop Company
Cortesi
Deichmann
Diamond Óra-Ékszer
Dockyard
Douglas
Georgie’s Shoes
H&M

Happybox
Heavy Tools
Herbária
Hervis
Humanic
I am
Idõzóna Óraszalon
Illat Sziget Parfüméria
Ilona Praktikái Ajándékbolt
Intimissimi
J. Press
KFC
Klier Fodrászat
Kölyökpark
L’occitane
Levi’s
Liliput Játékország
Magyaros Ételbár
Manai
Mayo Chix
Media Markt
Missy Jeans
Monarchy
Nail Express
Nana Collection
Natur Wash Autómosó
New Yorker

Nike
Optic World
Orex
Orsay
Pianino Cukrászda
Pirex Papír
Playersroom
P romod
Reno
Retro
Rossmann
Saxoo London
Spar
Stylist Gardrobe
Syam Silver
Szertár Sportbolt
Takko Fashion
Tally Weijl
Tamaris Cipõüzlet
Thomas Cook Utazási Iroda
Tom Tailor
Top Shop, Dormeo
Triumph
Vagabond
Vision Express
576 Kbyte
Latin Negyed Édesség

Elfogadóhelyek és
bõvebb információ:
www.arkadszeged.hu

Kupon-elfogadóhelyek
A lista tájékoztató jellegû, vásárlás elõtt ellenõrizzék az aktualizált akciós listát honlapunkon a www.arkadszeged.hu oldalon!
Alexandra
Ametiszt
Apacs Ezüst
Biotech
Borgo
Budmil
C&A
Claire’s
Devergo & Friends
Dockyard
Douglas
GAS
Happy Box
Harlem
Heavy Tools
Hervis
Humanic
Ilona Praktikái
Levi’s Store
Liliput játékország
Mayo Chix

Media Markt
Missy
Mister Minit
Nike
Office Shoes
Optic World
Playersroom
Reno
Retro
Spar
Springfield
Stylist Gardrobe
Tally Weijl
Telenor
Tom Tailor
Top Shop
Triumph
Vision Express
Vodafone
Women’secret
Yves Rocher

A fény évszaka
A fény végre megmutatkozik az alagút végén, és 2014 tavasza
ismét elhozza nekünk
a ragyogást! Változik a
trend!
A fény megváltoztatja
az árnyalatokat, és új
divatot teremt: finom
textúrák,
világos
színek,
letisz-

tult design,
futurisztikusan tiszta
stílus,
geometrikus vonalak jellemzik az új tavaszi make-upot. Csillogóan
friss színek, ragyogó világos
pasztellárnyalatok és futurisztikus, neon-pasztellek hódítanak
a szivárvány összes színében. A
mi kedvenceink idén tavasszal
az Isadora Twist-up termékek.
A tavasz újdonságai kaphatók
a Douglasban.

ÉDES ÁLOM: MY HONEY!

A 2014-es év illata
A szerelem igazi kinyilatkoztatása, az igaz érzelmek ünnepe:
My Honey! Egy rabul ejtõ illat, csábító, sármos,
a tavasz elsõ napját idézi. Egy illat, amely felejthetetlenné
teszi,
majd felidézi életünk
különleges
pillanatait,
mely együtt
lélegzik bõrünkkel,
megdobogtatja
szívünket. A

nõiesség megtestesülése, mely
friss, finom illatával lopja be
magát a szívünkbe. A
Toni Gard illatkreátorai
a noise jegyek és izgalmas akkordok egy
egyedi,
dinamikus
kombinációját hozták létre.
Friss
jegyekkel
nyit, a lime,
az
aranyló
gyümölcsök és a

finom méz
illatával,
majd szívjegyeiben
megjelennek
a viragos (lótusz, magnólia, jázmin)
jegyek.
A
pézsma,
a
málna és a
fás jegyek teszik tökéletessé alapjegyeiben ezt a
különleges illatot.
Keresse kizárólag a Douglas Parfümériákban!
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Te és mi – a szuperhõsöket szeretjük
Képregény-kiállítás az ÁRKÁD-ban
Igazi fesztiválhangulatra számíthatnak azok, akik ellátogatnak hozzánk, és részeseivé
válnak annak a rendezvény-

nek, amely március 9-éig teszi
érdekessé és emlékezetessé a
nálunk eltöltött idõt. Minden,
amit a képregények és külö-

nös, rejtelmes világuk takar,
beköltözik falaink közé: kép,
rajz, film vagy éppen sétáló
képregényhõs!

A képregény-kiállítás programjai
Február 27.–március 9. ................................ Rejtõ–Korcsmáros-kiállítás
Amerikaiképregény-kiállítás
Eredeti Marvel- és DC-rajzokkal
Február 28.–március 1. (12–18 óráig) .......................... Óriásképregény
Szegedhez kapcsolódó grafikával
Március 1. és március 8. (12–18 óráig) ...... Star Wars: az 501-es légió
magyarországi helyõrsége
megszállja a bevásárlóközpontot!
7 fõs bemutató:
– Vader–Jedi párbaj
– fotózkodás a szereplõkkel
A szuperhõsök az ÁRKÁD-ban rejtõznek!
Pókember, Joker és Supergirl
Március 3–7. ...................................................... Animációs film készítése
Március 3–8. (11–17 óráig) .......... Interaktív társasjáték gyerekeknek
Korosztályhoz igazított nehézségi szint
Memóriajáték
Nagy puzzle-kirakó
Találós kérdések
Szókirakó
Március 7–8. ....................................................................... Comic Jam Live
Képregény rajzolása profi grafikus
vezetésével, improvizációkkal

Virággal rohamozzuk Utazási börze az ÁRKÁD-ban
MÁRCIUS 22–23.
meg a hölgyeket
Te és mi! Utazzuk be hazánkat és a nagyvilágot
AZ 501-ES LÉGIÓ MAGYARORSZÁGI
HELYÕRSÉGE MÁR KÉSZÜL
A NÕNAPI BEVETÉSRE
Különleges nõnapi
köszöntéssel
szeretnénk meglepni a hölgyeket
március
8-án.
Képregény-kiállításunk talán legismertebb vendégei, az 501-es légió katonái üdvözlik
majd
hölgyvásárlóinkat
egy-egy szál virággal. A Lucasfilm által hitelesített birodalmi osztagos jelmezesekre lehetetlen nem
odafigyelni.
Hiszen talán nem is
létezik még egy
olyan film, amelynek
szereplõit
többen felismernék, mint a Star
Wars
világhírû
alakjait. Senki se
hagyjon ki egy közös fotót vagy egy
szuper kis poént a srácokkal!
Hölgyeim, felkészültek a rohamra?

Részletek: Facebook rajongói
oldalunkon és a www.arkadszeged.hu weblapon.

tok száma is mutatja, hogy fellendülõben van a hazai turizmus, és örömteli tapasztalat,
hogy napjainkban egyre többen választják felfedezésre, pi-

a „hegyes-völgyes” magyarországi régiók, kempingek és
nem utolsósorban az újra virágzásnak indult balatoni üdülési lehetõségek között, de a
falusi turizmus hívei sem maradnak kínálat nélkül. A kiállítás ideje alatt az utazási irodák
elõfoglalási kedvezményekkel,
vásári akciókkal és minden
igényt kielégítõ kínálattal várják a nagyközönséget!
Megtekinthetõ lesz kívül-belül a kiállított lakóautó
is, amelyet akár ki is bérelhetnek, hogy aztán egyszer csak

henésre hazai tájainkat is. A
vásárlátogatók válogathatnak

kedvük szerint elindulhassanak vele a nagyvilágba. Az ér-

egy hétvége alatt!
A kiállítás ingyenesen látogatható.
Nyitva tartás:
Szombat: 9–20 óráig
Vasárnap: 10–18 óráig
Idén az ÁRKÁD Szeged Bevásárlóközpont ad otthont a VIII.
Utazási Börze, Utazás és Szabadidõ Szakkiállításnak. A régió legnagyobb turisztikai seregszemléjén hazánk szépséges tájaival, gasztronómiájával, hagyományaival, valamint
öt kontinens számos országának látnivalójával, kultúrájával ismerkedhetnek meg látogatóink. Mondhatnánk úgy is:
utazzuk be hazánkat és a nagyvilágot egy hétvége alatt!
A börzére számos szegedi
utazási iroda, hazánk különbözõ régióiból szállodák, panziók,
wellnessközpontok,
nemzeti parkok, élményparkok, Erdély, valamint az Eurorégió hozza el széles hazai és
külföldi szabadidõs kínálatát.
A standokon komoly referenciákkal rendelkezõ szakemberek segítik majd az érdeklõdõknek az eligazodást. Idén is
bõséges kínálatot hoznak a
szegedi régió közönségének a
kiállítók.
A belföldi turisztikai ajánla-

deklõdõk – a börzén kialakult
hagyományokhoz hûen – ezúttal is ízlelgethetik a borkülönlegességeket,
kóstolgathatnak tanyasi „disznóságokat”, házias finomságokat,
különleges erdélyi lekvárokat,
kemencében sült réteseket.
Érdemes most
megragadni az
alkalmat, válogatni,
eligazodni a bõség
okozta útvesztõben, s élni a
vásár kínálta
akciókkal, kedvezményekkel
még akkor is,
ha nem tudunk
rögtön helyben
dönteni.
A rendezvényen részt
vevõ kiállítók
listája és bõvebb
információ a szervezõ Majoros
International
Kft. honlapján
tekinthetõ
meg
(www.majorosinter.hu).
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az ÁRKÁD-ban
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Oltárian indult az évünk

Megyénkben évente 29 ezer
330 egység vér szervezését
végzi a Magyar Vöröskereszt
és az Országos Vérellátó Szolgálat, ez a lakosság 7 százalékát jelenti.
Az ÁRKÁD Szeged Bevásárlóközpont a Magyar Vöröskereszttel szoros együttmûködésben évente három alkalommal
szervez véradó napot. Véradóinknak, a jövõben vért adóknak, a Magyar Vöröskereszt
tagjainak, valamint a programot rendszeresen támogató
KFC-nek ezúttal szeretnénk köszönetünket kifejezni. Reményeink szerint ebben az esztendõben sikerül majd elérnünk a
200 fõs ÁRKÁD véradó tábort,
a résztvevõk száma ugyanis
legnagyobb örömünkre folyamatosan emelkedik, a kezdetekhez képest sokszorosára
nõtt. Elsõ alkalommal 2011-ben

szünk minden ilyen program
során biztosítani a családias
környezetet, a baráti légkört.
Egymást biztatva jó hangulatban telik minden véradó napunk. Önkéntes véradóinknak
üzleteink közül sokan ajándékokkal is kedveskednek, amelyeknek mindig nagy sikerük
van a segíteni szándékozók körében. Különösen fontos a már
hagyományosnak számító véradásunk a karácsonyi ünnepek

Helybõl a legoltáribb – esküvõi kiállítás az ÁRKÁD-ban. FOTÓ: FUISZ MARIO

Fantasztikus esküvõi kavalkádban merülhettek el mindazok,
akik január 17. és 19. között ellátogattak bevásárlóközpontunkba, ahol elsõ alkalommal
került megrendezésre a „Helybõl a legoltáribb” elnevezésû
esküvõi kiállítás.

Sok-sok segítõ szándékú látogató vett részt az ÁRKÁD Szeged februári
véradó akcióján.
rendeztünk véradást az ÁRKÁD
Bevásárlóközpontban,
amelyen 27 fõ jelent meg. Közülük
négyen életükben elsõ ízben
adták vérüket beteg embertársainkért. A kezdeményezés
2012-ben folytatódott, amikor
is három véradási napon
198-an jelentkeztek, közülük
28-an elsõ alkalommal. Tavaly
újra háromszor hirdettük meg
a lehetõséget, összesen 150-en
jelentkeztek, közülük 25 fõ elsõ
véradóként. Helyi adottságainknak köszönhetõen igyek-

után. Tavaly decemberben 60
véradó jött el hozzánk. Bár ez a
szám kisebb, mint az évközi
mutatók, jelentõsége azonban
annál nagyobb. Ezekben a napokban ugyanis még nagyobb
figyelemmel és gondossággal
kell szerveznünk a véradásokat, hogy az ünnepek alatt is
eljusson az életmentõ vér a beteg embertársainkhoz. Idén
legközelebb júniusban, majd
decemberben lesz további lehetõségük, hogy segítsenek a
rászorulóknak.

Manai-ÁRKÁD Szeged Farsang

Február 22-én rendeztük meg a Manai-ÁRKÁD Szeged Farsangot és jelmezversenyt. A versenyen közel száz óvodás és kisiskolás vett részt,
ötletesebbnél ötletesebb jelmezekben.

A rendkívül sikeres háromnapos programsorozaton nem
csak az esküvõre készülõ párok érezhették jól magukat,
hiszen a látnivalók és a látogatók szórakoztatására szervezett bemutatók és show-k
egyetlen pillanatnyi unalmat
sem engedélyeztek. A fantasz-

tikusabbnál fantasztikusabb
menyasszonyi ruhák, dekorációk, gyûrûk, ékszerek, torták, virágköltemények, fotósok, lakodalmi helyszínek és
kiegészítõk standjai között sétálva, belefeledkezve az esküvõ örök, soha nem szûnõ
misztériuma elengedhetetlen
kellékeinek csodálásába, az
álmodozásba, tervezgetésbe,
válogatásba – esetleg a kóstolásba, próbákba –, pihenésképpen a látogatók ruhaköltemények, varázslatos hangulatú táncbemutatók, exkluzív
hajshow-k, mulatságos, vidám võfélymonológok és szá-

mos szórakoztató szemlélnivaló közül választhattak.
Akinek kellõ energiája maradt, kedvére vethette bele
magát a különféle párviadalokba: tortaevés és -szeletelés,
szívkirakó 3D-s puzzle, párok
táncversenye, „Párvarázsló”
(párátalakító show), „Hamupipõke-játék”
(fantasztikus
menyasszonyi cipõket nyerhettek a menyasszonyok).
Mindeközben hallgathatták a fergeteges kongashow-t,
belepillanthattak a káprázatos látványt nyújtó mixershow-ba. A kiállítás idején elhangzottak a legnagyobb slá-

gerek, mulatós zenék, valamint a pódiumon megjelent
„Elvis” és sok más remek elõadó. Zajlottak a nyereményjátékok is.
A fõtámogató Hovány cégcsoportnak, a fõszervezõ Fantazy Style munkatársainak, a
kiállítók fantasztikus kínálatgazdagságának, a résztvevõknek – a szereplõknek és a látogatóknak egyaránt –, valamint a szervezésnek köszönhetõen elmondható, hogy sikeresen teremtettük meg a
magas színvonalú, mozgalmas évenkénti esküvõi kiállítások hagyományát.

Yves Rocher nyit a szegedi ÁRKÁD-ban
Március elején nyitja meg legújabb márkaboltját bevásárlóközpontunkban a ma már világszerte ismert kozmetikai
márka, az Yves Rocher!
A céget Yves Rocher, egy francia úr alapította 1959-ben a festõi francia kisvárosban, La Gacillyban. Márkaboltjaiban a
kozmetikai termékek széles kínálata fellelhetõ: a sminktermékektõl kezdve az arcápolókon, testápolási termékeken át
a parfümökig, több mint 700
szépségápolási termék közül
mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelõt.
Az Yves Rocher örök szenvedélye a növényvilág, amely
egyedüli ihletõ forrást jelent a
termékek megalkotása során.
Alapvetõ elkötelezettségei közé tartozik a környezet védelme. Ennek érdekében üzleteiben a mûanyag zacskók helyett

környezetbarát
bevásárlótáskákat kínál, termékei csomagolásához a papírt telepített erdõgazdaságból szerzi.

Az Yves Rocher törzsvásárlói
program számtalan elõnyt
tartogat az Ön számára rendkívüli kedvezmények, egyedi

ajánlatok és ajándékok formájában.
Az Yves Rocher a növényi
eredetû szépségápolás szakértõjeként a minõségi alapanyagú kozmetikumai és a
természet iránti elkötelezettsége mellett kellemes hangulatú üzleteivel vált hazánkban is a vásárlók kedvencévé.
Az újonnan nyitó Yves Rocher kuponnapjainkhoz is csatlakozott: a március 5–9-éig
tartó idõszakban 40% kedvezményt nyújt vásárlóinak 1 darab Ön által választott, nem
zöld pontos termékre. Aki ismeri az Yves Rocher termékeit, máris vásárolhat kedvezményesen, aki pedig elsõként
„teszteli” õket, most olcsóbban tehet egy lépést afelé,
hogy törzsvásárlóvá váljon.
Érdemes betérni!

vétra minden fészekben ott
pompáznak a szivárvány színei-

ben ragyogó tojások. A mese az
ÁRKÁD-ban kel életre!

Jön! Jön! Répafalva
lakói húsvétra
Április 4–19-éig Répafalva lakói
érkeznek hozzánk, hogy együtt
készülhessünk a húsvétra. Meseszigeteinken
tapsifülesek
szorgoskodnak majd, hogy húsvétra csodaszép színû festett tojások kerüljenek a fészkekbe. A
gyerekek ezúttal Brúnót, a kis
csodapiktort kísérhetik végig
kalandos útján. Tapsifüleseink
Répafalván élnek, ott várják izgatottan a húsvét közeledtét.
Sok a dolguk, szaporán kell dí-

szítgetniük a tojásokat, Brúnó
és Berti azonban elügyetlenkedi
a festegetést. A kiborult festék
helyett újat kell szerezniük valahonnan. Nem más, mint maga
a napocska siet a csodapiktor
Brúnó segítségére. Neki ajándékozza a szivárvány gyönyörû
színeit, amelyek így a festékescsöbröcskékbe kerülnek. Csíkoska, Bojtos és Tüskés is csatlakozik Brúnóhoz, együtt festik
meg a tojásokat, így aztán hús-

