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Szurkoljon az Árkáddal!
A futball-Eb ideje alatt az Árkád is tematikus
játékkal és a megszokott kivetítôvel várja
a focikedvelô látogatókat.

Tanácsok a vásárláshoz
Az Árkád „Átváltoztatjuk” akciójának stylistja,
Jakab Tímea hasznos divattippjeivel a legjobbat
hozhatja ki magából és ruhatárából!

Érkezik az ôsvilág!
Elôzetes az Árkád nagyszabású interaktív
kiállításáról, amelyen megelevenedik ôseink
érdekes világa.

Játsszon velünk!
Aktuális játékunk is a sporttal kapcsolatos:
három helyes válasszal 5.000 forintot nyerhet Árkád vásárlási utalvány formájában!
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Újra Nyári Kupon Napok!

A

KÖSZÖNTÔ

KEDVES
OLVASÓK!
Örömmel láttuk, hogy a vasárnapi zárva tartás eltörlése után a gyôri Árkádban is minden
visszatért a régi kerékvágásba: üzleteink 10
és 18 óra között tartanak nyitva a hét utolsó
napján. Bérlôink és vásárlóink gyorsan reagáltak a jogszabály-módosításra, és már az
intézkedés utáni második vasárnapra helyreállt a korábbi forgalom. Mindez azt jelenti,
hogy látogatóink örömmel fogadták a kényelmes hétvégi vásárlás újbóli lehetôségét.
Ennek köszönhetôen az Árkád Kupon
Napokat is a korábban megszokott idôtartamban rendezhetjük meg: szerdától vasárnapig kínálunk kedvezményes vásárlási
lehetôséget, átlagosan 20%-os árengedménnyel. Ahogy az elmúlt években, várhatóan most is több ezren élnek a lehetôséggel,
és nyomtatják ki otthon vagy kuponnyomtató standunknál az akciós kuponokat.
Végül, de nem utolsósorban: már készülünk a nyár legnagyobb sporteseményére, a
futball-Európa-bajnokságra, amelynek mecscsein látogatóink az Árkádban is szurkolhatnak! Kivetítôn kísérhetik figyelemmel a
mérkôzéseket, és persze a szokásos nyereményjáték sem maradhat el.
Kezdjék hát a nyarat az Árkáddal, figyeljék hirdetéseinket, mert hamarosan újabb
nagy dobással, izgalmas kiállítással készülünk!
Máté Richárd centermenedzser

A tudatos vásárlás trendje hazánkban is
egyre nagyobb teret hódít.

Ez nem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk a vásárlás élményérôl, érdemes azonban megragadni azokat a lehetôségeket,
amelyekkel kevesebb pénzért többet, jobbat

kaphatunk – így például a június 8–12. közötti
Árkád Kupon Napokon.
A kuponos vásárlás egyre elterjedtebb,
mind többen követik figyelemmel a különbözô
lehetôségeket és akciókat a „megérôs” vásárlásra. Nincs ez másként az Árkádban sem, amit

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.
10 ÉVE EGYÜTT

Nyitva tartás:
hétfô–péntek 8–21,
szombat 7–21,
vasárnap 8–19 óráig.

Üzletek:
hétfô–szombat 9–20,
vasárnap
10–18 óráig.

Interspar:
hétfô–péntek 8–21,
szombat 7–21,
vasárnap 8–19 óráig.

mi sem bizonyít jobban, mint az Árkád Kupon
Napok népszerûsége. Legutóbbi, tavaszi akciónk négy napja alatt több mint 86 ezer látogatója volt a bevásárlóközpontnak, akik 23
ezernél is több kupont váltottak be.
Részletek a 2. oldalon.
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A Nespresso új íze, az Envivo Lungo
az eddigi legintenzívebb Nespresso Lungo kávéôrlemény, kifejezetten a harmonikus reggelekhez.

Újra Nyári
Kupon Napok!
Folytatás az 1. oldalról
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olyan szükséges beszerz é sekrôl van szó, mint
például a cipôvásárlás,
mindenképpen célszerû
ezekre a napokra idôzíteni a shoppingolást!
Az Árkád Gyôr közel
70 üzlete vesz részt az
idei Nyári Kupon Napokon, érdemes tehát ellátogatni hozzánk június 8. és
12. között!

JÁTSSZON
VELÜNK!
Képben van a nyári futball-Eb eseményeit illetôen? Válaszoljon három
kérdésünkre, küldje be a helyes választ, és ha szerencsés, megnyerheti
a három 5.000 forintos Árkád vásárlási utalvány egyikét, amelyet akár
szurkolás elôtt vagy után is elkölthet
az Árkádban!

1)
A)
B)
C)

MIKOR KEZDÔDIK AZ EB?
Június 10.
Június 14.
Június 20.

2)
A)
B)
C)

MIVEL KÉSZÜL A GYÔRI ÁRKÁD A KONTINENSVIADALRA?
Limonádéárusító standdal
Látogatói góltotóval
Kivetítôvel és tizenegyesrúgó-versennyel

3)
A)
B)
C)

MELYIK ORSZÁG VESZ RÉSZT CÍMVÉDőKÉNT AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON?
Spanyolország
Franciaország
Anglia

Elôzô játékunk nyertesei: Simon László (Gyôr), Szabóné Drobilich Anikó (Gyôr), Markó

Fanni (Gyôr). Nyereményüket – EGY-EGY 5.000 FORINTOS ÁRKÁD GYÔR VÁSÁRLÁSI
UTALVÁNYT – az Árkád Gyôr igazgatóságán vehetik át hétköznapokon 13 és 15 óra között.

Megnyílt, megújult

A Nyári Kupon Napokon
részt vevô üzletek:
» 4_Skandinavia
» 576 KByte
» Alexandra
Könyváruház
» Anima Könyvesstand
» Apacs Ezüst ékszer
» Árkádóra
» Balance
» Baltee Teabolt
» BioTechUSA
» Budmil
» Burger King
» C&A
» Camel Active
» Cipo&Baxx
» Claire’s
» ConnectTel
» Devergo&friends
» DM
» Dockyard
» Douglas
» Game Shop
» Garage Store
» GAS

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Gravír pont
Griff Collection
Happybox
Heavy Tools
Hervis
Humanic
INTERSPAR
J.Press
Játéksziget
Juta Óra-Ékszer
Klier Fodrászat
L Store
Lachmann
Media Markt
MissQ
Mr. Big
My 77
Neckermann
Nespresso
Mini Boutique
» New’s Office Shoes
» Opti Markt Optika
» Optic
World Exlusive

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Orex Óra-Ékszer
Pirex Papír
Playmax
Puma
Pupa Milano
Reno
Reserved
Retro Jeans
Rouge Avenue
Saxoo London
Skiny
TAKKO
Tally Weijl
Tchibo
The Denim Factory
Tom Tailor
Top Clean
Top Shop⁄Dormeo
Triumph
Újvilág
Ékszer Óra
» Virág Pont
» Vision Express
» Yves Rocher

Többé nem kell a kávérajongóknak az interneten rendelniük vagy a fôvárosban beszerezniük a Nespresso
kávékapszulákat: az elsô vidéki NESPRESSO BOUTIQUE a közelmúltban nyílt meg a gyôri Árkádban.
Az exkluzív értékesítési ponton különleges környezetben szerezhetôk be a megszokott ízek: a 23 Grand
Cru kávéôrlemény az erôteljes pörkölésû Arpeggiótól a gyümölcsös Vollutón át a koffeinmentes változatokig – karnyújtásnyira elérhetôvé téve a tökéletes kávé élményét.

Néhány hete megújult környezetben várja vásárlóit a DROGERIE MARKT. A megújult, átláthatóbb üzletbelsô könnyebb eligazodást és kényelmesebb közlekedést tesz lehetôvé a polcsorok között, így kellemesebb környezetben szerezhetôk be a kozmetikumok, tisztítószerek, bioélelmiszerek.

2016. JÚNIUS | ÁRKÁD HÍRADÓ

www.arkadgyor.hu

Az Árkádban vasárnap is élvezheti
a mérkôzéseket és a vásárlást:
üzleteink 18 óráig,
az Interspar 19 óráig tart nyitva!

STÍLUS 3

Szurkoljon
az Árkáddal!
Tartson velünk a június 10-én kezdôdô
futball-Európa-bajnokság alkalmával
is, amelyre az Árkád meglepetésekkel
készül.

A június 10-i nyitómeccs – a Franciaország–
Románia mérkôzés – elsô percétôl kezdve egészen a kontinensviadal végéig hatalmas kivetítôn élvezhetik látogatóink az aktuális
meccseket az ételudvarban felállított kivetítôrôl, a vasárnapi nyitva tartás újbóli bevezetésének köszönhetôen immár vasárnaponként
is. Így minden bizonnyal azok a férfiak is szívesebben kísérik el a családot vásárolni, akiket egyébként nem hoz lázba a shoppingolás...
VÁSÁRLÁSÁVAL MEGINT NYERHET

Nemcsak a szurkolás élményéért érdemes
azonban betérni az Árkádba az Eb alatt,
ugyanis nyereményjátékkal tesszük még izgal-

masabbá a foci ünnepét! Aki legalább 10.000
forint értékben vásárol bármely üzletünkben
június 10. és július 10. között, megnyerheti az
XBOX ONE 500 GB játékkonzolt vagy a 10 db
FIFA 16 XBOX ONE játékszoftver egyikét.
TEGYE MAGÁT PRÓBÁRA!

Aki nemcsak passzívan szeretne részt venni
az eseményekben, próbára teheti magát tizenegyesrúgó-bajnokságunkon: hétvégénként
egy-egy Eb-labdáért folyik majd a küzdelem!
A részvételhez nem kell mást tennie, mint
regisztrálni a verseny ideje alatt a helyszínen,
majd egy perc alatt minél több büntetôt berúgni a kiállított játékkonzolon. A legeredményesebb „versenyzôk” egy-egy futball-Ebreplikalabdát vihetnek haza!
Sôt, a versenyek idején kívül látogatóink
szabadon gyakorolhatnak standunkon a megmérettetésre.

A TIZENEGYESRÚGÓBAJNOKSÁG IDÔPONTJAI:

• június 11–12-én
14–17 óra
• június 18–19-én
14–17 óra
• június 25-26-án
14–17 óra
• július 2–3-án
14–17 óra
• július
9–10-én
14–17
óra.

Gardrób: a kor nem minden!
Hatalmas volt az érdeklôdés az Árkád
legutóbbi „Átváltoztatjuk!” akciója
iránt, amelynek keretében egy hétvégén át fodrász, sminkes és stylist segített megtalálni a látogatóknak az
ideális stílust. A divatszakemberrel az
elônyös öltözködés titkairól beszélgettünk. Például arról, hogy ne a korunk
határozza meg a megjelenésünket.

A bevásárlóközpont központi részén felállított
színpadon nagy volt a sürgés-forgás, a szépségszakemberek egymás után „vették kezelésbe”
azokat a vállalkozó szellemû látogatókat, akik
kíváncsiak voltak, milyen, amikor kihozzák a
legjobbat az adottságaikból. Jakab Tímea
stylist abban segített a hozzá fordulóknak,
hogy mely színek, fazonok állnak jól nekik,
milyen ruhadarabokat válasszanak az üzletek
sokszínû kínálatából. A legtöbben a negyvenéves korosztályból érdeklôdtek, azt is megtudtuk, hogy miért.
– Ôk azok, akik sodródnak a hétköznapokkal, és nagyon igénylik, hogy valaki kívülrôl
nézzen rájuk, és segítsen megtalálni a számukra elônyös ruhákat, összeállításokat.
Inkább celebhíreket olvasnak, mint divatmagazinokat, és ha látnak is divatanyagokat,
nem mernek változtatni a megjelenésükön.
Úgy veszem észre, szeretnek meglepôdni azon,
mennyivel jobban néznek ki, mint amilyennek gondolják magukat! Hihetetlen változást jelent már néhány kis lépés is:
mint egy szolid smink, egy színes ruhadarab vagy egy rafinált szabás – itt a színpadon nincs is többre lehetôség. Meglepôdve
látják az emberek, hogy jól áll nekik az a szín
vagy minta, amit maguktól soha nem vettek
volna fel, még egy próba erejéig sem. Van, aki
azt mondta, még megfogni sem merte az üzletben, amit ráadtam, mégis nagyon tetszett saját
magán – mondja Jakab Tímea.
A tapasztalat szerint a fotózástól féltek a
legjobban a jelentkezôk, az átalakítás után
ugyanis mindenkirôl profi fénykép készült –
mintha csak egy divatanyag fôszereplôje lett
volna! „Rólam nem lehet jó fotót készíteni!”,
„Ó, nekem nincs fényképarcom...” – hangzottak el gyakran a kifogások, hogy aztán a képek
rögtön meg is cáfolják a fentieket.
Visszatérve a negyvenes-ötvenes korosztályra, a stylisttól megtudjuk, hogy körükben
még a régi rossz beidegzôdések élnek a megjelenést illetôen. Ilyen a sminkelés, ahol a legtöbben nem is foglalkoznak azzal, mi elônyös
számukra, hanem egyszerûen követik a megszokott lépéseket: sokan például azt gondolják
divatosnak, ha fekete szemceruzával – rendkí-

vül elônytelenül – körben vastagon kihúzzák a
szemüket. „Néha elég egy más színû rúzs, amit
megszokott az illetô, és teljesen megváltozik –
elônyére – a kinézete” – hoz egy pozitív példát
a szakember.
Jakab Tímea szerint a legnagyobb hiba, ha
az életkorhoz kötjük a megjelenésünket. „Például ha valaki azért nem hord színes ruhákat,
mert már elért egy bizonyos kort – pedig miért
ne vehetne fel egy hatvanéves egy narancssárga
zakót, ha jól áll neki? Nem szabadna, hogy az
életkorunk határozza meg az öltözködésünket!
Érdemes példát venni a külföldi, nyugati nyugdíjasokról, akik bátran hordanak színes, mintás, feltûnô ruhákat, és jól érzik magukat
bennük. A lényeg, hogy az egyéniségünkkel összhangban
legyen az öltözékünk” – tanácsolja a divatszakember.

A másik korosztály, amelynek képviselôi
gyakori vendégek voltak az Árkád átváltoztató
standján, a 15–20 évesek, velük azonban Jakab
Tímeának nehezebb dolga volt.
„Ôk többnyire meg vannak gyôzôdve arról,
hogy tudják, mi áll jól nekik, és gondolkodás
nélkül felvesznek szinte mindent, ami divatos.
Gyakran nincsenek tisztában vele, hogy az alkatukhoz mit lehet és mit nem felvenniük, és
nem érzik, hogy egy ruha attól, hogy divatos,
még nem feltétlenül mutat jól mindenkin...” –
mondja Jakab Tímea.
Ez egyébként minden korosztályra igaz:
egy telt mellû nônek például elônytelenek a divatos fodros, díszített dekoltázsú ruhák, mert szélesítik a vál-

lat
és
a
felsôtestet
még egy 38-as
méretû hölgy esetében is. Ha már fodor, érdemes hosszanti, például a szoknya oldalán végigfutó díszítést választani. Ha pedig
pocakunk, „úszógumink” van, kerüljük a testünket pont rossz helyen, elônytelenül „elvágó” csípônadrágokat, inkább a magas derekú
fazont részesítsük elônyben.
„Érdemes tudatosan öltözködni és gondosan összeválogatni a gardróbunkat, mert egy
jól eltalált öltözékben jobban és magabiztosabbnak érezzük magunkat. Ez fordítva is
igaz: ha feszengünk egy ruhában, például
azért, mert nem tudunk vele azonosulni, rossz
lesz a közérzetünk, ezáltal a kisugárzásunk is.
Még akkor is, ha az adott ruhadarab egyébként jól áll: egy modellalkatú, de visszahúzódó lány nem lesz felszabadult egy szexi
miniruhában, inkább válasszon egy térdig érô
ceruzaszoknyát és egy blúzt” – tanácsolja
Jakab Tímea.
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Felejtse el a cipekedést!
A kényelmes vásárláshoz használja
az Árkád földszinti csomagmegôrzôjét!

Ajánlatunk szurkoláshoz
munkával, utóbbiban pedig online játékosokkal mérhetjük össze dörzsöltségünket minitornákon, amelyeken mindenkinek ugyanakkora
költségvetés áll rendelkezésére, hogy összeállítsa a legjobb csapatot. (576 KByte)

Könyvébôl megismerhetjük a sportoló hitvallását, pályafutását, és bepillanthatunk a magánéletébe is. Rávilágít sokakat foglalkoztató
kérdésekre, megválaszolja, hogyan lesz egy magyar futballistából sikeres Bundesliga-edzô.
Kendôzetlenül ôszinte, szókimondó vélemény a
magyar futballról. (Alexandra Könyváruház)

CHIO STREET
FOOD ÍZEK
PHILIPS PPX
3614 LED SMART
MINIPROJEKTOR

FOOTBALL
MANAGER 2016 (PC)

Igazi „meccshangulatot” teremthetünk otthonunkban: az összes kedvenc médiaeszközünk
képét akár 120" (305 cm) méretû nagy képernyôs formátumban nézhetjük, ha a PicoPix minikivetítôt a készülékekhez csatlakoztatjuk!
Mindezt a WiFi és DLNA funkció által nyújtott
vezeték nélküli csatlakozás kényelmével.
A kiváló képminôségrôl a SmartEngine
LED-technológia gondoskodik, a ragyogó színek és a nagy kontrasztarány garantált. Extra
hordozhatóság jellemzi, a belsô akkumulátor
pedig akár két óra játékidôt biztosít. Videóinkat közvetlenül SD-kártyáról vagy USB-kulcsról is lejátszhatjuk. Emellett online lehetôségek
is várnak, így megoszthatunk internetes tartalmakat, például YouTube-videókat. (Media
Markt)

Aki nem elégszik meg a szurkolással, felépítheti saját futballklubját a Football Manager játékkal: adhat neki nevet, választhat mezt és
természetesen összeállíthatja a csapatot. Az
álomcsapat létrehozása persze nem egyszerû,
le kell szerzôdni a legjobb játékosokkal, mielôtt
más menedzserek megelôznek! A mezôny uralásához be kell állítani saját pontrúgási stratégiánkat, több taktikán keresztül, és átélhetjük
az összes mérkôzést, ahogyan még soha, köszönhetôen a több mint 2.000 új meccsanimációnak! A nagy tudású Prozone meccselemzô
eszköz pedig még több játékos-, csapat- és versenystatisztikával lát el.
Az FM2016 legnagyobb újdonságai – a szokásos grafikai és játékmenetbeli finomítások
mellett – a create-a-club és a fantasy draft játékmódok. Elôbbi lehetôséget teremt arra, hogy
egy teljesen új klubot alapítsunk fáradhatatlan

DÁRDAI
– PÁL KÖNYVE

Megjelent Dárdai Pál, a magyar labdarúgóválogatott elôzô szövetségi kapitányának, valamint a német Hertha BSC jelenlegi vezetôedzôjének önéletrajzi könyve.
„Amit a futball adott, el is vette tôlem...
Voltam elsôáldozó, hittem Istenben. Valamennyire még most is hiszek, de már nem
úgy... Abban azonban biztos vagyok, hogy a
sors akaratából jutottam el Pécstôl Berlinig.
Voltak buktatók, értek tragédiák, de mindig
talpra álltam. Senki és semmi nem tudott
megtörni, egyenes gerinccel járom az utam” –
írja a futballsztár, akinek sikerült külföldön is
nevet és elismerést szereznie.

Izgalmas új ízekkel jelentkezett a Chio. Az új
chipsek ropogtatása mellett kellemesebb a
szurkolás is! Fókuszban a világ talán legismertebb street food ízei, amelyek már régóta az
életünk részei: az emlékezetes bulikat gyakran
zárjuk egy gyrosszal, hétvégenként egy pizza
mellett lazítunk a barátokkal, egy keményebb
munkanapon pedig leszaladunk egy erôt adó
hamburgerért. A jól ismert, szeretett ízeket
most chips formájában is élvezhetjük, bárhol,
bármikor – például egy izgalmas mérkôzés közben. (Spar)

Az ôsember világa
– vissza a jégkorszakba!
A letûnt világok – köztük az elsô ôsemberek kora – napjainkig izgalmas kérdéseket vetnek fel, és foglalkoztatják a
tudósokat és a hétköznapi embereket
egyaránt. Hamarosan a gyôri Árkádba
költözik az ôsvilág: látványos és interaktív kiállítás invitálja izgalmas idôutazásra látogatóinkat július 29. és
augusztus 19. között.

Visszatekintô:
ez történt az Árkádban
Május sem múlt el eseménytelenül a gyôri Árkádban, hiszen a tavasz utolsó
hónapjában ünnepeltük a gyermekeket és az édesanyákat is.

Anyák napja alkalmából 1-1 szál virággal kedveskedtünk az édesanyáknak április 30-án.
Több mint hétszáz anyuka örülhetett az ajándékba kapott minigerberának.
Május utolsó hétvégéjén a gyerekeké volt
az Árkád. Ahogy mindig, a kisvasút ezúttal is
hatalmas siker volt, és mellette igazi hús-vér

kedvencekkel is barátkozhattak a kicsik. Kipróbálhatták például a pónilovaglást, simogathattak bárányokat, valamint Dió, a csacsicsikó is
tiszteletét tette a bevásárlóközpontban. A színpadon a Holle Anyó Meseszínház szórakoztatta
a lelkes közönséget, majd a Pap Rita Kölyök
Party várta a mókára éhes gyereksereget.

Megelevenedik a 4–5 millió éve földünkön élt
ôsemlôsök világa. A Közép-Afrikában kifejlôdött
mamutok – amelyek késôbb feltûntek Eurázsiában, Észak-Amerikában, majd Szibériában is –, a
kardfogú tigris, a barlangi medve és az ôsemberek
életének izgalmas jeleneteit kísérhetjük végig,
számos érdekes információval gazdagodva. Eljött tehát az idô, hogy a régmúlt óriásai viszszatérjenek és elvarázsoljanak…
A kiállításon az Árkádban felállított „szigeteken” négy jelenet idézi
meg az ôsemberek világát, a tudományos leírásokból szerzett
ismeretek alapján. A részletgazdag enteriôrökben monumentális, mozgó és hangokat adó állatfigurák állnak majd. Ezenkívül a gyerekek
lovagolhatnak rinocéroszon, próbára tehetik
ügyességüket a játszóházban, és persze ezúttal
is lesz nyereményjáték – de ennek részletei
egyelôre maradjanak titokban...

AZ ÁRKÁD GYÔR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZÁMOS
INGYENES SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

BABAKOCSIKÖLCSÖNZÉS

10 ÉVE EGYÜTT

MINIJÁRGÁNYKÖLCSÖNZÉS

CSOMAGMEGÔRZÔ

PELENKÁZÓ

BANKAUTOMATA

ESERNYÔKÖLCSÖNZÉS

A RÉSZLETEKRÔL ÉRDEKLÔDJÖN A FÖLDSZINTI INFORMÁCIÓS PULTNÁL,
AHOL MUNKATÁRSAINK KÉSZSÉGGEL ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE!
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