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Október 8. és 12. között bevásár-
lóközpontunk látogatói naponta 
két alkalommal is megtekinthetik 
divatbemutatóinkat. A rendezvény 
idején nem csupán a kifutón, de ki-
állító-vitrinekben is találkozhatnak a 
2014/2015 őszi-tél legújabb trendjei-
vel. A kollekciók önmagukért beszél-
nek, ezt erősíti a kifutó és a vitrinek 
látványvilága is. A minimál dizájn 
szolidsága és a szezon trendszínei-
ben pompázó viseletek összhangja 
teszi különlegessé a bemutatókat. 
A kifutó hófehér oszlopsora, a fehér 
izgalmas árnyalatai különbségeinek 
játékossága, a fényes és matt anya-
gok váltakozása tökéletesen engedi 
érvényesülni a modellek által fel-
vonultatott outfiteket. A már-már 
futurisztikusba hajló megjelenítést 

a kupola légteréből csüngő hófehér 
rizslampionok sokasága még izgal-
masabbá varázsolja. A szögletes és 
gömb formák különbözősége, az 
eleganciát sugárzó hófehértől éle-
sen elkülönülő, itt-ott felbukkanó 
telt színek élettelisége a divatvilág 
egyik legfőbb üzenetét hordozza: 
teremtsük meg saját stílusunkat, 
merjünk egyéniségek lenni és kitűnni 
a tömegből!
Akik pedig a legújabb trendeket 
divatnapjaink idején kollekcióikkal 
bemutatják:
adidas, Amnesia, Bershka, Borgo, 
budmil, Devergo, GAS, Inside, 
Magenta, Mayo Chix, Missy, Saxoo 
London és a Stradivarius.

4–5. oldal

7. oldal

Véradás az ÁRKÁD-ban
Október 24-én pén-
teken ismét szeretet-
tel várjuk mindazokat, 
akik segíteni szeretné-
nek az arra rászoru-
lóknak. Számítunk első 
véradók részvételére is.

Ökölvívó kupa
Október utolsó szom-
batján az ökölvívó sport 
rajongóitól lesz hangos 
az ÁRKÁD. Buzdítsa Ön 
is kedvenc boxolóját, 
hozzásegítve ezzel a 
győzelemhez.

7. oldal 6. oldal

Gyógyító gyümölcsök
Legyen szó kozmetiku-
mokról, hajápoló szerek-
ről, vagy épp a terítéken 
lévő finomságokról, a ter-
mészet elhalmoz ben-
nünket gyógyító erejű 
gyümölcsökkel.

Hozzászokhattak már, hogy az 
ÁRKÁD az idei évben a megúju-
lásról szól.

Az elmúlt lapszám megjelenése 
óta is történtek dolgok nálunk: 
megnyílt az új Retro és a Vodafone 
is megújult dizájnnal várja Önö-
ket.

Ha kíváncsiak, mi változik még és 
tudni szeretnék, mik az idei őszi-
téli szezon trendjei, akkor olvas-
sák el lapunk sorait és térjenek be 
a pécsi ÁRKÁD-ba, ahol a kifutón 
és az üzletekben is megnézhetik, 
vagy akár meg is vásárolhatják a 
legújabb kollekciókat!

Üdvözlettel,

Hahner Klaudia
centermenedzser
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Színes programok az egész családnak

programajánló

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Hétfő-Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

ZÁRVA: 2014. október 23.,
november 1.
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2014. október 28–31.

2014. november 7–9.

2014. október 25.

2014. november 7–9.

2014. október 24.

2014. október 17–18.

2014. október 10–12.

2014. október 17–19.

2014. október 8–12.

BMW kiállítás

ns autóház kiállítás

ÖkÖlvívó kupa

Joy napok

véradás

CafissiMo kávé proMóCió

GlaMour napok

audi kiállítás

Őszi divatnapok
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fotó: Heavy Tools

  1   Trendi színek és fazonok
 budmil 
A budmil széles kínálatában fellel-
hetőek a természetes alapanyagok-
ból készült, mindennapi viseletre, a 
szabadidő kényelmes eltöltéséhez 
ajánlott termékek. A 2014. őszi/téli  
budmil kollekcióra leginkább finom 
pasztellszínek a jellemzőek, s az üz-
letben egyre nagyobb választékban 
kaphatók a hétköznapi kényelmes vi-
seletek és a divatos utcai modellek is.  
Újra hódítanak a közkedvelt bolyho-
zott pamut- és polár felsők is, ezek 
mindegyike kellemes viselet a hűvös 
napokra. Az idei budmil kollekcióban 
fellelhetőek a tavalyi évben is nagy 
sikert aratott női blúzok, férfiingek, 
nagy választékban találhatóak kötött 
pulóverek és kardigánok is. Kínála-
tukban idén nagy hangsúlyt kapnak 
a trendi utcai női és férfi kabátok. Az 
apró áruk táborában (kötött sapkák, 
kesztyűk, sálak) idén újdonságként 
jelennek meg a női körsálak, amelyek 
vidám élénk vagy akár visszafogot-
tabb színekben lehetnek öltözetünk 
kiegészítői.

  2   melengeTő ölelés
 C&a 
„Változik az időjárás, egyre rövideb-
bek a nappalok, már látjuk az ősz 
első nyomait a levegőben. A tél 
már úton van, de akad még egy kis 
időnk arra, hogy együtt legyünk a 
barátokkal és a családdal a szabad-
ban. Az ősz még lehetőséget ad egy 
kényelmes leggingsben eltöltött 
hosszú sétára, egy utolsó sütöge-
tésre a kertben, vagy egy nyugodt 
délutánra a kedvenc könyveddel. El-
jött az ideje a melengető öleléseknek, 
a meleg pulóvereknek és a lágyan 
pislákoló kandallóknak. Eljött az ideje, 
hogy újra együtt legyünk, és meg-
osszuk egymással mindazt, amink 
van. Eljött az ideje, hogy boldogan 
köszöntsük a telet!”

  3   divaTos ősz
 CCC 
A CCC cipőbolt új kollekcióiban a kö-
zelgő szezon legérdekesebb trendjeit 
fedezhetjük fel! Őszi balerina cipők, 
loaferek, oxford cipők, hogy csak pár 
modellt említsünk a 2014/2015 ősz/
tél szezon széles kínálatából. A leg-
népszerűbbek bizonyára a különböző 
bokacipők lesznek, melyek annyira 
sokrétűek, hogy minden ízlést kielégí-
tenek. A modellek között találhatunk 
nagyon divatos bokacsizmákat épp-
úgy, mint rockos stílusú bakancso-
kat, vagy szőrmével díszített, illetve 
klasszikus bokacipőket – magassarkú 
és telitalpú változatokban egyaránt. 
Az ősz legfontosabb színei a barna 
különböző árnyalatai, a camel és a 
fekete, de kiegészítő színként meg-
jelennek a bordó és a sötétkék trendi 
árnyalatai is. A kényelem kedvelői a 
bakancsok igen sokféle típusa közül 
válogathatnak – ezek a cipők épp-
úgy ideálisak nappali viseletre, mint 
egy hétvégi kiránduláshoz. Az urak 
szintén széles spektrumból választ-
hatnak, a CCC-ben megtalálhatják 
a megfelelő alkalmi vagy éppen 
casual stílusú – félcipőt, bakancsot 
vagy bokacsizmát, melyek a közel-
gő szezonban kötelező trendeknek 
megfelelőek. A legfiatalabbaknak 
kényelmes őszi kiscipőket kínál az 
üzlet: ezek a lábbelik tökéletesek 
lesznek az első, hűvősebb napokra 
tervezett sétákhoz.
Divatos ősz előtt állunk!

  4   az örök innovaTív
 doCk yard 
Szokásához híven a Dockyard az 
őszi-téli szezonra is újdonságokkal 
és széles kínálattal készül. A Columbia 
márka - mely főként technológiai 
innovációiról és minőségéről ismert –, 
idén is segít, hogy könnyen, kényel-
mesen védekezzünk az eső, hó és 
hideg ellen. Az Omni-Wind Block™ 
technológia csökkenti a szél hidegér-
zetet fokozó hatását, az Omni-Shield™ 

minden folyékony halmazállapotú 
szennyeződést foltmentesen leper-
get, így az utazáshoz használatos 
ruhatár legfontosabb darabja, az 
Omni-Heat™ hőtükrös technológia 
pedig belül tartja a test által ter-
melt hőt és szükségtelenné teszi a 
többrétegű öltözködést. Az Outdry™ 
cipők teljes mértékben vízhatlanok 
és kiemelkedő lélegző-képességgel 
bírnak. Az O’Neill kollekció városi, 
divatos darabjaival készül a következő 
időszakra, őszi-téli cipőkollekciója ré-
vén stílusosan vághatunk neki a hide-
gebb hónapoknak. Számos további 
márka, többek között a Desigual, a 
Fundango, a Helly Hansen is külön 
kollekciókkal várja az érdeklődőket.

  5, 6   urban spiriT
 Heav y Tools 
A Heavy Tools 2014–2015-ös őszi-téli 
kollekciója a városi szellemiség és 
a kanadai hegyek szabadságának 
izgalmas keveredése. A márka szá-
mára ezúttal is a mindennapi életben 
hordható és kényelmes ruhadarabok 
megalkotása volt a cél. Idén ősszel 
a hangsúly a kabátokra és a kötött 
pulóverekre helyeződik, a választék 
szélesebb, mint valaha. Újra visszatér 
a szőr és a fényes orkán anyag, me-
lyek vibrálóan izgalmassá teszik az 
öltözékünket. A férfi kollekcióban fő-
szerepet kapnak a meleg tónusú avar 
színek, mint például a mustárbarna, 
khaki és homok árnyalatok, melyek 
élénk, mégis harmonikus hangulatot 
adnak az öltözködésnek. A női dara-
bokra inkább a letisztult pasztellszí-
nek jellemzőek az új szezonban: a 
fakó mályva, pihent kék, semleges 
bézs és szürkés árnyalatok, melyek 
az új nőies fazonokkal alkotnak teljes 
összhangot.

  7, 8   kaliforniai éleTérzés
 levi's 
A Levi’s magában foglalja a klasszi-
kus amerikai stílust annak minden 
belülről fakadó lazaságával. Nem 

véletlen, hogy 1873-as alapítása a 
világ legelismertebb és leggyakrab-
ban utánzott ruházatává vált, amely 
lebilincselte az emberek képzeletét 
és hűségét nemzedékeken át. Ma 
portfoliója évről évre tovább bővül, 
fáradhatatlanul törve az élre olyan 
innovatív szellemiséget képviselve, 
mely páratlan a ruházati iparban.
"Kalifornia testesíti meg az áhított dol-
gokat az életünkben: a szabadságot, a 
természetet, a gördeszkázást, a hegy-
mászást, a strandokat és a szörfözést, 
a technikai újításokat és az innováci-
ót. Ez a hangulat, életérzés áthatja az 
egész kollekciót.“- nyilatkozta Jona-
than Cheung, a Levi’s® márka vezető 
dizájnere.

LeVi’S - FÉRFiAKNAK
Jellegzetes darabok az őszi-téli 
kollekcióban
A 2014-es ősz-téli kollekcióban a már-
ka folytatja a népszerű farmer, és 
nem farmer kollekciójának bővítését. 
Ebben a szezonban bevezetik a Levi’s® 
522™-es nadrágot.  A Levi’s® 510™-es 
nadrág maga lesz a rock&roll, míg 
a Levi’s® 511™-es Slim fazonú nad-
rág a kevésbé extravagáns férfiakat 
szolgálja ki. 

Az ikonok
A '90-es évek Venice Beach-i hangula-
tával a Levi’s® 501®-es és a farmering 
is szuper új anyagokkal, mintákkal 
lesz kapható. A Yosemite ihlette far-
merdzseki is újjászületett: vízleper-
gető kordbársonyanyagú, különböző 
rusztikus színárnyalatban kapható.

Vízlepergető kordbársony
Idén ősszel debütál a vízlepergetős 
kordbársony. Az innováció megjele-
nik a legnagyszerűbb sziluettekben, 
mint a Levi’s® 511™ slim farmer és a 
szőrös galléros “Sherpa” farmerdzseki.

Made in Japan
A vonal rendkívüli minőségű és stílu-
sú darabokat sorakoztat fel, melyet 

az indigo és a tintakék színárnyala-
tok jellemeznek. A ruhák stílusában, 
színében megjelennek a Yosemite 
vidék természeti szépségei és a “boro” 
(japán népművészet) motívumai is, 
mindez erős, kontrasztos színekben.

Fair Isle
A Yosemite völgy által inspirált ru-
hák erre ösztönöznek: menjünk ki 
a szabadba, öltözzünk szabadon! A 
kiemelkedő geometrikus nyomatok 
a klasszikus kerek nyakú pulóvereken, 
és kardigánokon jelennek meg.
 
Dupla öltés
A kapszula kollekció jellemzően 
túldizájnolt, és öltésmintákat tartal-
mazó kollekciójának legismertebb 
darabja az 5 zsebes Levi’s® 504™ és a 
Levi’s® 511™, az újjászületett farmer-
ing, a sötét színű farmerdzseki és két 
zsebes farmering.

Rick Griffin
A márka együttműködik az ikonikus 
illusztrátorral, Rick Griffinnel, aki 
szinte az egész 2014-es kollekciót 
meghatározta stílusával.

LeVi’S - NŐKNeK
Az ikonok
Az ikonikus Levi’s® 501® farmer, a 
farmering és a farmerdzseki foly-
tatja menetelését. A klasszikus 501® 
boyfriend stílusú farmer mellett a 
kollekcióban megtalálható többek 
közt a karamell színű farmerdzseki is.

A fehéring
Az ikonikus 501® farmer mellé tervez-
tek egy olyan inget, melyet korábban 
nagy előszeretettel vettünk kölcsön 
a pasinktól. Mostantól nem kell a 
szekrényből elorozni ezt a kincset, a 
lányoknak is lesz sajátjuk!

A Levi’s® Revel™, az alakformáló 
kollekció
Idén ősszel az alakformálás találkozik 
a szörf inspirálta ’90-es évek Venice 

2014/2015 
ŐSZI-TÉLI 

ÚJDONSÁGOK
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Beach hangulatával és a gazdag 
természeti kincsekkel büszkélkedő 
Yosemite völgyel. A lábhosszabbító, 
testkontúros nadrág tökéletesebb, 
mint valaha!

  9, 10   vagány öTvözeTek
 new yorker 
A fiatalok és a fiatalosan öltözködők 
egyik kedvenc márkájának legújabb 
őszi kollekcióját az élénk stílusok és 
különböző szövetek keveredése 
jellemzi: a bőr találkozása a kötött 
ruhadarabokkal, csillogó anyagok 
ötvöződése mattokkal. Az oversize 
pulóver szűk nadrággal ismét trendi 
lesz. Jellemző a szezonban a piros 
és fekete szín kombinációja fehérrel, 
szürkével és farmerrel, a bőrbetétes 
derékig érő vagy hosszított kabátok 
pedig igazán vagány külsőt kölcsö-
nöznek viselőiknek. Az outfitjüket 
tegyék tökéletessé egy sapkával és 
egy hozzá passzoló sállal.

  11, 12   a divaT egy éleTsTílus
 reTro 
A Retro Jeans  egy prémium kategóri-
ába sorolható farmer márka. A Retro 
a ruházat mellett cipők és kiegészítők 
széles választékát kínálja vásárlói szá-
mára. Minden egyes termék gondosan 
tervezett, ezáltal a márka modern, 
innovatív és egyedi darabokat hoz 
létre, melyek egyszerre autentikusak 
és korszerűek. A Retro Jeans nem csak 
ruhákat árul, hanem egy komplett 
életstílust. A fiatal, divat érzékeny, 
magabiztos és részletorientált férfiak 
és nők stílusa, akik a divat alakulását 
folyamatosan szemmel tartják. A Retro 
Jeans egy olyan életmód tökéletes 
párja, amely ötvözi a hétköznapi, fel-
gyorsult mindennapokat a nagyvárosi 
divattal. A Retro és vásárlói közötti 
kapcsolat az ūzletekben formálódik, 
melyek tökéletesen tükrözik és közve-
títik a márka által képviselt életérzést. 
Retro rajongók, ez még csak a kezdet! 
Maradjanak hűek kedvenc márkájuk-
hoz, legyenek részesei a sok új ka-
landnak, melyek még várnak Önökre!  
A divat egy életstílus, a Retro egy vá-
lasztás. Mi hiszünk a Retroban!

  13, 14   TökéleTes viseleT
 TaTuum 
A márkát több mint tíz éve hozták 
létre azok számára, akik értékelik 
a magas minőséget, a színvonalas 
kivitelezést, a részletekre való figyel-
met, az elegáns és alkalmi stílust. A 
Tatuum tökéletes viseletet biztosít 
mind a sporttevékenységek során, 
a hétköznapokban, neves alkalma-
kon, valamint az irodai környezetben 

egyaránt. Kollekciói azoknak a le-
csendesült stílust kedvelő nőknek 
és férfiaknak szólnak, akik ez által 
szeretnék kifejezni egyedi ízlésü-
ket. A Tatuum tervezői a legújabb 
divattrendeket klasszikus mintákkal 
ötvözik, így az újdonságot keresők 
és a hagyománytisztelők is megta-
lálják a számukra megfelelő viseletet. 
A gyártási folyamat során a legfino-
mabb anyagokat használják fel. A 
ruhák nagy része lenből, pamutból, 
selyemből vagy gyapjúból készül. Az 
idei őszi/téli kollekció legjellemzőbb 
színei a szürke, barna illetve fekete 
mellett a ciklámen, türkiz, zöld és 
korall lesznek, mindezekkel viselőik 
tökéletesen feldobhatják a szürke 
hétköznapokat.

  15   könnyed melegség
 wrangler lee 
A Wrangler a 2014-es  őszi-téli kol-
lekciójában a  már meglévő víz-és 
olajálló farmerek mellé megalkotta a  
Keeps you warm szlogennel ellátott, 
thermolite anyagból készült farmert 
és kabátot amely meleget ad anélkül, 
hogy a súlya növekedne. Kiváló hő-
szigetelő tulajdonságával +7C-tól -21 
C-ig véd a hideg ellen, vízálló, rugal-
mas anyagának köszönhetően pedig 
könnyed viseletet biztosít.

  16   vízlepergeTő védelem
 prosis 
Nemcsak nekünk, de autónknak is 
szüksége van védelemre, legyen akár 
tél vagy nyár! A PROSIS Autómosó által 
szélvédőjének nyújtott vízlepergető 
bevonat akár 3 hétig is eltart! A na-
notechnológiás víztaszításnak egyéb 
előnyei is vannak: kevésbé kopik 
például az ablaktörlő, illetve az üveg 
is sokkal könnyebben tisztíthatóvá 
válik. Önnek is drága az ideje? Inkább 
töltené szabadidejét családjával vagy 
barátaival az autómosás helyett? Je-
lentkezzen be a Prosis Autómosóba 
pár klikkeléssel online, skype-on vagy 
telefonon. A PROSIS csapata prémium 
minőségben tisztítja meg autóját, mi-
közben Ön hasznosan töltheti el az er-
re szánt időt: akár megnézi valamelyik 
divatbemutatónkat, beszerez néhány 
vásárlási tippet, jót shoppingol vagy 
elkortyol egy forró italt barátaival ká-
vézóink egyikében. A PROSIS teamje 
SMS-ben értesíti, ha végzett, hogy egy 
percet se vesztegessen feleslegesen. 
Munkájuk az Ön kényelmét és autója 
védelmét szolgálja, mi több, ingyenes 
szakmai tanácsadást is nyújtanak ügy-
feleik részére személyesen és online 
egyaránt.

  1   budmil

  1   C&A

  3   CCC – Női bokacsizmák  és bőrtáska

  5   Heavy Tools – Férfi dzseki

  4   Dockyard – Női kabát

  6   Heavy Tools – Férfi mellény

  7   Levi's – Férfi kabát

  8   Levi's – Férfi kabát

  9   New Yorker – Női oversize pulóver

  10   New Yorker – Női bundás kabát

  11   Retro 
 Női farmerruha

  12   Retro – férfi hosszú ujjú póló

  13   Tatuum – Női kabát

  14   Tatuum – Női kabát

  15   Wrangler Lee

  16   Prosis
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Őszi 
divatnapok

ŐSZi tÉLi koLLEkCiÓk kiáLLítáSa
2014.10.05–12.

adidas, amnesia, Borgo, budmil, inside, Magenta,
Mayo Chix, Saxoo London

divatBEMutatÓk
2014.10.08–12.

adidas, amnesia, Bershka, budmil, devergo, GaS, Magenta,
Mayo Chix, Missy, Saxoo London, Stradivarius

október 8. Szerda  . . . . . . . . . . . . . . 15 és 17 órakor 
október 9. Csütörtök . . . . . . . . . . . 15 és 17 órakor 
október 10. péntek . . . . . . . . . . . . . 15 és 17 órakor
október 11. Szombat . . . . . . . . . . .15 és 17 órakor
október 12. vasárnap . . . . . . . . . . . . . . . 15 órakor

Az idei őszi-téli szezon újdonságait öt 
napos divateseményünk során ismer-
hetik majd meg mindazok, akiknek 
fontos a megjelenésük, akik szeret-
nek öltözködni és igyekeznek is elles-
ni a stylistok által javasolt összeállí-
tások titkait. A vitrines kollekció kiál-
lításokat bevásárlóközpontunk felső 
szintjén láthatják majd a trendek iránt 
érdeklődők, de természetesen idén 
is lesznek divatbemutatók. A show 
hangulatának megteremtéséért ez-
úttal is Rovó Attila és az Eurodance 
kitűnő táncosai és modelljei tesznek 
meg mindent. Immár egy hónapja, 

hogy zajlanak az előkészületek: az 
üzletek kollekcióinak leegyeztetése, 
a zenei és a koreográfiai elemek ösz-
szehangolása, a szettek sorrendjének 
kialakítása. A próbákat hamarosan 
az élőshow-k követik, a modelleken 
pedig ott tündökölnek majd a trend 
diktátorok által megálmodott új szí-
nű, vonalvezetésű, anyagpárosítású 
darabok. Az outfitek nagy részét -ami 
a színeket illeti-, a fekete és a fehér 
fogja uralni, megbolondítva a va-
rázslatos kékkel és a bohém lilával. 
A színek kavalkádját táncelemek 
változatos dinamizmusa teszi majd 

még káprázatosabbá, melyeket az 
EruroDance Táncszínháztól megszo-
kott ötletességgel, látványossággal 
állítunk idén is színpadra. Fókuszban 
ezúttal is a szépség, az elegancia és a 
sugárzó egyéniség. A felnőtt model-
lek mellett ezúttal is bemutatkoznak 
fiatal tehetségek, aki pedig úgy érzi, 
szívesen avanzsálódna maga is tán-
cossá, lesz rá lehetősége. A divatbe-
mutatókat ugyanis flashmob jelleg-
gel egy közönséggel együtt rögtön-
zött tánc zárja. Ugye, számíthatunk 
Önre is? Tűnjön ki a tömegből és 
csatlakozzon hozzánk bátran!

  1    adidas 
Clima heat- az erőt adó szigetelés! 
Amikor csökken a hőmérséklet, az 
üreges szálú szerkezet alkalmazkodik: 
megtartja a test melegét, és kiengedi 
a nedvességet. A vízlepergető zónák 
fokozott védelmet nyújtanak az ele-
mek ellen. A Climaheat alkalmazkodva 

segít kontrollálni a testhőmérsékletet, 
így teremt ultra érzékeny mikroklímát. 
Hidegben a Climaheat Supernova 
Hoody egyedi, plusz hullámos anya-
ga megtartja a levegőt és a meleget, 
védelmező mikroklímát teremtve. Az 
állítható búvár kapucni, az arcmaszk 
és a megnövelhető passzé szorosan 

illeszkedő védelmet és extra meleget 
nyújt.

 amnesia 
Egy nő csak saját tükrének tartozik 
számadással
A szépség, mint tudjuk, önmagáért 
való és igazán szép csak az lehet, ami 
érdek nélkül tetszik. Az inspiráció 
mozgatórugója pedig, mint minden 
dolgok kiindulópontja - Chercez la 
Femme! - azaz a mindenek hátteré-
ben megbúvó nő, akiért időtlen idők 
óta élni-halni érdemes. "Egy nő csak 
saját tükrének tartozik számadás-
sal."  – mondta ezt egyszer Christian 
Lacroix. Az AMNESIA hetente meg-
újuló kollekcióiból hosszú évek sora 
óta merészség, érzékiség és pompa 
sugárzik. Divatvilága egyénre szabott, 
az ízig-vérig nőnek készíti kollekcióit 
az aktuális high-fashion és pronto-
moda trendjei szerint. Az AMNESIA 
márka közel egy évtized alatt olyan 
fogalmakkal házasodott össze, mint 
az önmagáért való szépség, a stílus, a 
minőség, és a szabad szellem; vagyis 
a nő egyénisége. A márka szezonális 
újdonságait mind divatbemutató-
inkon, mind az AMNESIA vitrines 
kiállításán is láthatják október 5–12-ig.

 borgo 
A cipőbolt-márka célja a fiata-
los, egyedi és kiváló minőségű 

világmárkák eljuttatása a hazai vá-
sárlókhoz. A Replay, Gas, Tom Tailor, 
Mexx, Vagabond, Wrangler, Pepe 
Jeans, Mustang, British Knights, Art, 
Xti, Bussola márkák tuti lelőhelye. 
Az üzlet egyedi enteriőr jellegével 
messze kitűnik a legtöbb cipőbolt 
közül. Divatnapjaink idején felső szin- 
tünkön található vitrinjében is meg-
tekinthetik a BORGO 2014/2015-ös 
őszi-téli újdonságait.

 bersHka 
A piacvezető márka célcsoportja 
közismerten az igényes fiatal, illetve 
fiatalos kinézetre törekvő réteg. Jó 
hírnevét sokszorosan megalapozta 
már, nem meglepő, hogy több mint 
700 üzletük van szerte a világ ötven 
országában. A Bershka-t mindenütt 
egyedi megjelenése és  berendezése 
is kiemeli a divatüzletek sokaságából. 
A pécsi Bershka is ehhez híven de-
sign elemekkel berendezett, fiatalos 
üzlet, ahol minden arról szól: legyen 
a vásárlás valódi, kellemes élmény! 
A Bershka minden szezonban lány 
és fiú kollekció újdonságokkal ruk-
kol elő, melyek szigorúan követik a 
vezető trendeket és divatslágereket. 
Így van ez idén ősszel is! A fiatalok 
nagy kedvencének most berobba-
nó újdonságait divatbemutatóinkon 
modelljeinken is megtekinthetik a 
márka szerelmesei.

 budmil 
Tekintse meg az Árkád Pécs Bevásárló- 
központ földszintjén található budmil 
üzlet újdonságait és frissítse fel ru-
határát a széles termékkínálatból! 
Divatnapjainkon a budmil tourban 
modellek által bemutatott szetteken 
kívül a budmil kiállítóvitrinjében lát-
ható kollekciók is remek vásárlási ötle-
teket adhatnak a márka rajongóinak.
budmil leisure and pleasure…

  2    devergo&friends 
Országos multibrand bolthálózat 
világmárkákkal párosítva! Egy üzlet, 
ahol válogathatunk a legmenőbb 
márkákból! Itt minden megtalálha-
tó, ami a divatélettel kapcsolatos és 
trendivé varázsol. Magában hordozza 
azokat a meghatározó stílusjegyeket, 
amik nélkülözhetetlenek a fiatalok 
számára. Folyamatosan bővülő áru-
készlettel, és egyedi akciókkal vár 
minden egyes divatorientált vásárlót 
az üzlet, s hogy megkönnyítse az 
Önök számára a választást, divat-
bemutatóinkon felvonultatjuk a 
legmenőbb darabokat. A BACK TO 
THE STANDARDS, azaz a Vissza az 
alapokhoz mottó, a DEVERGO őszi- 
téli kollekciójának stílus fogalma, 
mely megteremti az új összeállítás 
személyiségét és identitását. Egyfajta 
fúziója a városi öltözet, a klasszikus 
sport, a katonai funkcionalitás és 



 ÁRKÁD híRaDóXIII. ÉVFOLYaM 131. SZÁM 52014. Október 2. CSÜtÖrtÖk

gasklub.hu

munkaruházat válogatott darabjai-
nak, amely különös figyelmet fordít 
a denim filozófia sajátos jegyeinek 
megtartására. Kombinációja a hasz-
nált hatású egyedi anyagok, prémium 
szövetek, innovatívan kezelt mosási 
technikák összességének. Palettá-
jában megjelennek a khaki, szürke, 
indigókék, curry, mustár, kobalt kék 
színek különböző tónusai, melyek 
tovább hangsúlyozzák a kollekció 
szellemiségét. A teljes öltözet szerves 
részét képezi a gazdag kínálatból 
összeállított cipőkollekció. Széles 
lehetőséget nyújt a lenyűgöző nyers-
bőr bakancsoktól egészen a vintage 
megjelenésű mosott edzőcipőkig.

 inside 
A márka egyszerre kínál egyedi 
sportos, illetve divatos - utcai, mégis 
férfias márkákat, meglévő tapasz-
talataik alapján állították össze az 
INSIDE - profilt. Ez a profil nem más, 
mint a mindennapi ember profilja. A 
stílusos hétköznapi megjelenés és 
a laza, sportos szettek. Míg előbbit 
üzletükben a Jack & Jones, Surplus 
és a Brandit, utóbbit a Goodyear és a 
Lonsdale német prémium minőségű 
termékei képviselik. Az új szezon best 
of-jait vitrines kiállítás formájában is 
megtekinthetik a márka rajongói őszi 
divatnapjaink idején.

  3    gas 
A GAS ősz/téli kollekciójának fő 
hangulatát a vintage bár adja. Egy 
hely, ahol tér és idő behatárolatlan, 
különböző irányzatok, stílusok és 

hatások összeolvadnak. A múlt és 
jelen momentumai összemosód-
nak. Poros színek, használt hatású 
öltözetek modern szabásvonalakkal 
tárulnak elénk. A GAS fő alappillére, 
a farmer - az őszi kollekcióban- ren-
geteg újdonsággal jelentkezik. Színes 
farmerek, intenzív vörösbor, mélykék 
és lila árnyalatokkal. Kéttónusú kop-
tatások, rozsda és bordó színekkel 
bolondítják meg teljesen GAS Jeans-
nek köszönhetően a farmervilágot. 
A kollekció sokszínűségét tovább 
fokozza a kiegészítőkre fektetett még 
nagyobb hangsúly.

 magenTa 
A 2001-ben alapított márka gyorsan 
meghódította szülőhazáját, majd 
Közép-Európát is. A Magenta hét-
ről-hétre új, egymással jól variálható 
kollekciót kínál a márka rajongói-
nak. A gyártás mögött egy igazán 
összeszokott, profi szakemberekből 
álló csapat van, élén a 30 év szakmai 
tapasztalattal rendelkező cégvezető-
vel, Dankó Ágnessel, aki Magyaror-
szágon meghatározó szerepet tölt 
be a divat világában, hiszen egyben 
ő a Magenta tervezője is. A limitált 
darabszám, az aprólékos díszítés, 
az egyedi grafikák, a jó minőségű 
alapanyagok biztosítják a ruhada-
rabok egyediségét. A termékek 
Magyarországon készülnek, ezzel is 
támogatva a hazai munkaerő piacot. 
Minden termék a legkiválóbb olasz 
alapanyagokból készül, így a min-
dig kifogástalan minőség már-már a 
Magenta védjegyévé vált az évek alatt. 

Divatnapjainkon vitrinekbe rendezett 
szetteket és a modellek által bemu-
tatott összeállításokat is láthatnak a 
csinos öltözékeket kedvelő hölgyek.

 mayo CHix 
A Mayo Chix mottója: „Szenve-
délyesen szeretjük a divatot.”  
Divatos, kiváló minőségű ruháival, 
kiegészítőivel szenvedélyesen szereti 
öltöztetni, még szebbé varázsolni a 
fiatal lányokat, csajokat, nőket, höl-
gyeket. Mayo Chix-et viselni szépség 
és kényelem, amely manapság az 
igényes fiataloknál egész egyszerű-
en alapkövetelmény. Professzionális 
csapat dolgozik azon, hogy a töké-
letes minőség és a trend egyformán 
jelen legyen minden egyes Mayo 
Chix darabban. A Mayo Chix dara-
bok viselői minden egyes holmival 
egyben valami pluszt is kapnak az 
életükhöz: egy kellemes érzést, amit 
csak az igazán eltalált alkalomhoz illő 
viselet adhat, amitől mindig szebb-
nek és magabiztosabbnak érezhetik 
magukat. A márka tervezői ugyanis 
minden pillanatban egyformán tud-
ják, miként is kell öltöztetni az öntu-
datos, trendekre valóban érzékeny 
nőt, a szexi dívát és a vagány, vagy 
éppen félénk, romantikus tini lánykát. 
A divatkívánság teljesítő-gépezet új 
szezonba robbanó kollekcióit ezúttal 
is friss, játékos dizájn jellemzi. Az 
újdonságokat divatbemutatóinkon 
és vitrines kiállítás formájában is 
láthatják, hogy aztán mehessenek 
is egyből kedvenc darabjukért az 
üzletbe.

 missy 
A Missy Magyarország egyik legked-
veltebb női divatáru üzletlánca, mely 
szinte valamennyi testvér bevásár-
lóközpontunkban is jelen van, és 
méltán vált a Hölgyek nagy kedven-
cévé. Újdonságaival mindösszesen 
kilenc alkalommal találkozhatnak 
divatshow-inkon. A stylistok által 
gondosan összeválogatott szetteket 
a bevásárlóközpontunk emeletén ta-
lálható üzletben lehet megvásárolni.

  4    saxoo london 
A jól ismert márka minden modell-
je kis mennyiségben készül azok 
számára, akik szeretnének kitűnni a 
tömegből. Ez egyben divatnapjaink 
mottója is, nem véletlen, hogy mind 
kifutónkon, mind vitrinjeinkben is 
találkozhatnak majd a Saxoo újdon-
ságaival. Mérsékelt árképzésének 
köszönhetően minden férfi számá-
ra lehetővé válik az extravagáns és 
egyedi megjelenés.

ŐSZi SZínpaLEtta
Idén is bátran variáljunk az őszi és téli 
kollekciók színes darabjaival. A bron-
zos és rozsdás avarszíneket kombi-
nációja élénk, emellett harmonikus 
hangulatot kölcsönöz öltözékünk-
nek. Párosítsuk össze bátran az arany-
ló barnákat, a telt, meleg sárgákat és 
a tompa homokárnyalatokat. Még 
izgalmasabb az összhatás, ha sma-
ragdzöldet, esetleg narancsvöröset is 
belecsempészünk a szettbe. Hason-
lóan izgalmas variációnak ígérkezik a 
türkizkék, olajzöld, indigókék együt-
tes megjelenése. Okkersárga kiegé-
szítőkkel, világosszürkével, vagy 
kobaltkékkel fokozható a vibráló 
hatás. A meleg hatású mustárbarna, 

a sárgás, narancsos tónusok mellett 
kiegészítőként érdemes a türkizkék-
kel játszani. Merészebbek az indigó-
kék és a királykék kompozíciójával 
érhetik el öltözékük letisztultságát. 
Előbbit olajzöld, keki és mustárbar-
na, utóbbit fehér és narancsbarna 
darabokkal vegyítsük. Hasonlóan 
ötletes a különböző telítettségű 
barnákat nap sárga vagy narancsos 
kiegészítőkkel feldobni, de szép és 
fiatalos kékkel variálva is. A pasztel-
lek, a bézs, a krémszín és a tört fehér 
sem unalmas. Könnyen lendületessé 
tehető bármelyik szín, ha például 
orgona lilával, vagy vad élénk lilával 
variáljuk. A vad tűzpiros, a bordó 

vharmonikus egységet tud képezni 
mustáros tónusokkal, illetve világos 
narancsvörössel. A lángolóan érzéki 
narancsvörös okkersárgával variálva, 
barna, vagy aranyló kiegészítőkkel 
ütősen stílusos megjelenést kölcsö-
nöz viselőjének.  A grafittónusú szür-
kék fehérrel, kékekkel élettelivé téve, 
vagy épp fehér krémárnyalatokkal 
kombinálva eleganciát sugároznak. 
A színek mellett a különböző fényha-
tások és a ruhák, textilek vastagságai 
is játékosságra adnak lehetőséget: 
fantázia kérdése csupán a stílusosság 
és egyediség. Selyem- kötött kombi-
náció és szőrme kiegészítő pimasz kis 
együttesével garantált a siker.

  1  

  2  

  3  

  4   Saxoo London – Férfi ing és zakó
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GyÓGyítÓ 
GyüMöLCSök
 őszi immunerősíTés 
Ahhoz, hogy ősszel és télen is 
egészségesek maradjunk, ki-
emelten fontos, hogy elegendő 
gyümölcsöt, vagy gyümölcs tar-
talmú terméket fogyasszunk. Meg-
osztjuk Önökkel, mit ajánl őszre 
immunrendszerünk erősítés ér-
dekében Norbi update üzletünk. 

A magas gyümölcscukor és az elhí-
zás elkerülése végett ajánlatos a cu-
kormentes és szénhidrát csökkentett 
Update1 termékcsalád gyümölcs 
tartalmú termékeivel kiegészíteni a 
táplálkozásunkat. Az Update1 süte-
mények között megtalálhatjuk az őszi 
kedvenceket: az Update1 Almás párnát, 
Dr. Schwartz Almás rétest, a régi nagy 
kedvenc Update1 Almás pitét, vagy 
az új Update1 Baracklekváros levelet, 
illetve az új omlós tésztájú Update1 
Szilvás-fahéjas pitét. Ha egészsége-
sen szeretnénk étkezni, ugyanakkor 
édességre vágyunk, nyugodt szívvel 
ajánljuk ezeket a hozzáadott cukortól 
mentes, csökkentett szénhidráttar-
talmú termékeket! A Norbi Update1 
termékek magas rosttartalmuknak, és 
alacsony glikémiás indexüknek köszön-
hetően nem emelik meg hirtelen a 

vércukorszintet, és hosszan tartó jól-
lakottságérzetet biztosítanak. Az őszi 
gyümölcsök: az alma, a szilva, a barack 
és a körte egyaránt védelmet nyújtanak 
a betegségekkel szemben. Az alma és a 
körte magas antioxidáns tartalmuknak 
köszönhetően csökkentik a koleszterin 
szintet, valamint hozzájárulnak a szív 
és a vastagbél egészségéhez. A szilva 
magas élelmi rost tartalmának köszön-
hetően a székrekedés jó ellenszere. 
Az Update1 termékek magas rosttar-
talmuknak köszönhetően pluszban 
hozzájárulnak az egészséges bélmű-
ködéshez. Az őszibarackban fontos ás-
ványi anyagok találhatók, a benne lévő 
magnézium és a kalcium hozzájárul a 
csont- és idegrendszerünk egészségé-
hez. Ősszel és télen is egyaránt nagyon 
fontos a megfelelő folyadék bevitel. Ér-
demes hát kipróbálni a magas vitamin 
tartalmú Fruit Drink, vagy szénsavas 
Like üdítőket, a csábítóan finom őszi 
gyümölcsös ízekben.

 gyümölCserő a 
 Hajápolásban 
  Top ajánlatok az INTERSPAR-tól  
Az ősz beköszöntével a természet gyö-
nyörű színkavalkáddá alakul át. Kelle-
mes séták a parkokban,  beszélgetések 

egy csésze forró tea mellett. Mindenki 
visszatér a munkához, iskolához, így a 
tökéletes megjelenés még fontosabb 
lesz számunkra. Hétköznapi rutinjaink 
mellett fontos, hogy odafigyeljünk 
az egészségünkre is, és a nap végén 
kikapcsolódjunk, relaxáljunk, hogy 
kipihenten kezdhessük el a követ-
kező napot. Mivel az időjárás ebben 
az időszakban nem mindig kegyes a 
hajunkhoz, az eső és a szél kárt tehet 
a frizuránkban, így fontos a megfelelő 
ápolás. A káros külső hatások, a hideg 
levegő, és fűtött helyiség, a gyakori 
hajszárítás érzékennyé, töredezetté 
teszi a hajvégeket. A Garnier Fructis 
Goodbye Damage sampon a keraphyll 
és amla gyümölcsolaj kivonattal gaz-
dagított összetétele kettős hatást 
nyújt a sérült, élettelen haj helyre-
állításához. A gyümölcsolaj kivonat-
nak köszönhetően mélyen behatol 

a hajszálakba, hogy megerősítse és 
feltöltse a hajat. Ősszel a nyári nap 
ragyogása halványul ugyan, de nem 
kell hogy ez igaz legyen hajunkra is.  
A fényes, ragyogó hajszínt mindenki 
könnyedén megőrizheti és otthon ma-
ga is megvalósíthatja. A Garnier Olia le-
hetővé teszi, hogy úgy érjük el a kívánt 
színt, hogy közben a haj minősége is 
láthatóan javul. A hajfesték 60%-os 
olajtartalma segít, hogy a hajfesték 
mélyen bejusson a haj belsejébe és 
az olaj alapú innovatív technológiá-
nak köszönhetően intenzív hajszínt 
eredményezzen. A hajfestés élménnyé 
válik, érzéki gyümölcs és virág illat-
tokkal párosul, melyben az ananász, 
a vadalma, a körte, a vadrózsa és a 
jázmin egyesül. Az őszi időszakban 
szépségünk mellett különösen fon-
tos immunrendszerünk erősítése és 
felkészítése a hidegebb napokra. Az el-
ismerten tápláló argánolaj és a magas 
antioxidáns tartalmáról ismert áfonya 
nem csupán a szervezetünknek, de 
a hajunknak is védelmező hatású. A 
Garnier Ultra Doux hajápoló sampo-
nok és balzsamok a gyümölcsök és 
természetes összetevők erejét egye-
sítik, krémes összetételük pedig nem 
nehezíti el a hajat. A termékek megvá-
sárolhatóak az INTERSPAR áruházban 
a készlet erejéig.

  Újdonságok a Klier szakértőitől  
Ősszel is igényli hajunk a táplálást, 
hogy könnyen kezelhető, lágy és pu-
ha tapintású legyen. Ehhez kitűnő mi-
nőségű, professzionális termékeket 
talál a Klier Fodrász Szalonban, meg-
érkeztek ugyanis az új, őszi termékek 
az üzletbe, melyek a gyümölcsök óvó 
erejével vértezik fel hajkoronánkat. 
A L'oreal Tecni art frizzanti frizz egy 
extra erős hajlakk, amely 24 órás 
tartást és párataszítást nyújt a fri-
zurának. Ez a fajta védelem a reg-
geli szemerkélések, az őszi esőzé-
sek, majd pedig a hóesések idején 
garantáltan nélkülözhetetlenek egy 
külsejére adó nő számára. A fodrász 
mesterek őszi ajánlatai közül nagy 
kedvencünk a Mythic oil hajolaj. Ez az 
avokádó és szőlőmag olajjal gazda-
gított szépségolaj minden hajtípust 
táplál és védelmez. Toplistásunk még 
a Kérastase Elixir ultim család: hajfür-
dő, maszk, olaj minden hajtípusra! 
A készítményt négy olajfajtából állí-
tották elő oléo-complex tecnikával. 
Kukorica csíra, kamélia, argánolaj és 
paracaxi tartalmának köszönhetően 
táplálja és védi a hajszálakat. Rend-
szeres használatával hajunk fényessé 
és ragyogóvá válik. Tegye sajátjává 
a Klier mottóját: ”Az Ön haja a mi 
szenvedélyünk”.

GyÓGyítÓ piHEnÉS
IBUSZ Utazási Irodánk top 3 belföldi 
ajánlatai közül mindenki talál pénz-
tárcájának és ízlésének megfelelőt, 
ha gyógyító, pihentető hétvégére vá-
gyik. Parádfürdő - Erzsébet Park Ho-
tel***: a festői Mátra csúcsai között, 
a fenyvesekkel tűzdelt Tarna-patak 
völgyében épült a hotel 1893-ban. 
A szállodát 2002-ben felújították, 
megőrizve a kastélykúria jelleget. A 
szállodában 2011 óta működik egy 
Mofetta (természetes, vulkanikus 
eredetű gyógy gáz, mely érbetegek-
re kedvező hatású, szárazfürdőként 
alkalmazzák), valamint 2013 óta eh-
hez kapcsolódóan egy gyógyászati 
részleg is. Az IBUSZ Őszi akciós aján-
lata min. 3 éjre érvényes. 

A toplistás ajánlatok közül a Ba-
laton szerelmeseinek figyelmét 
hívjuk fel az Őszi pihenésre Bala-
ton-felvidéken (min. 2 éj): Tapolca 

- Hunguest Hotel Pelion****superior! 
A szálloda Tapolca belvárosában, 
közvetlenül a légúti megbetegedé-
sek gyógyítására kiválóan alkalmas 
barlang fölött található.

Top 3-ba került az Őszi wellness 
lustálkodás (min. 2 éj) is: Zalaka-
ros - AquaTherm Hotel*** A hotel a 
Gyógy-, Termál- és Élményfürdő bejá-
ratától csupán 300 méterre található. 
A hotel építészeti formája Zalakaros 
üdítő színfoltja, a kereszténység és a 
Zen buddhizmus szerint az újjászüle-
tés jelképe, az asztrológusok szerint 
a nyolcszög az anyag és a szellem 
közvetítője. Az ízlésesen berendezett, 
kényelmes szobák az otthonosság és 
a pihenés meghitt fészkei. 

Mindhárom ajánlat 2014.11.30-ig 
érvényes, az ünnepi időszakok ki-
vételével. Érdeklődjön az emeleten 

található IBUSZ irodánkban, foglalja 
be minél előbb gyógyító hétvégéi 
időpontját!

fotó: Klier

fotó: Norbi Update
Megvásárolható az interspar-ban
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Cafissimo LATTE 

Kávékülönlegességek 
egyetlen érintésre!

A Tchibo üzletet keresse az Árkád bevásárlóközpont 1. emeletén.

Próbálja ki  

üzletünkben!

kÉnyEZtEtÉS a tEStnEk
Ősszel még inkább szüksége van 
testünknek egy kis kényeztetés-
re, hogy szervezetünk és immun-
rendszerünk megerősödve ellen-
állhasson a hideg beköszöntével 
fenyegető betegségeknek. S hogy 
hol érdemes mindezt megtenni? A 
Neckermann professzionális csapa-
tának belföldi ajánlata wellness hét-
vége a Ramada Resort – Aquaworld-
ben Budapesten! Közép-Európa 
egyik legnagyobb szálloda- és 
élményfürdő-komplexuma a well-
ness és aktív kikapcsolódás szerel-
meseinek. Budapest északi részén, 
az M0-ás Megyeri híd pesti hídfője 
mellett fekszik, zöld környezetben, 
de mégis közel a város központjá-
hoz. A szállodából közvetlen átjáró 
nyílik Európa legnagyobb fedett 
élményfürdőjébe, az Aquaworld-
be. A vízi élménypark egész éven 
át felejthetetlen szórakozást kínál 

minden korosztálynak. Lélegzetel-
állító látványosság a függőhidak-
kal, tornyokkal és medencékkel 
körülölelt Angkor-romtemplom. 
Az idelátogató vendégek felfe-
dező kalandorokká változva úgy 
érezhetik magukat, mintha egy új 
világba csöppentek volna: trópusi 
hangulatú Angkor-romptemplom, 
függőhidak, pálmafák, hullámme-
dence, hegyi patak, 17 bel- és kültéri 
gyermek- és élménymedence. A 
kalandot és némi adrenalint pedig 
11 különleges csúszda mellett a szörf 
medence, vízen járó labda, röplabda 
pálya és kalandpark garantálja. A 
kisebbeket játszótér, gyermekme-
dencék, gyermek játszósarok és a 
Bongo Kids Club játszóház várja. 
Válassza a megbízhatóságot – elér-
hető áron! Keresse földszintünkön 
Neckermann Utazási Irodánkat! 
Kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Xiv. HorvátH GÉZa EMLÉkvErSEny
ökölvívó kupa 2014. október 25-én 15–20 óráig
Hagyományőrző jelleggel október 
25-én 14 órától ismét tisztelgünk a 
neves mesteredző, Horváth Géza 
emléke előtt. A XiV. emlékverseny-
re ezúttal is bevásárlóközpontunk 
alsó szintjén kerül sor. 
A sportot űzők számára Horváth Gé-
za neve szinte teljesen egybeforrt 
egyrészt Pécs város ökölvívásával, 
másrészt az egyetemes magyar spor-
téval is. Paku Lajos úr, az esemény 
szervezőjének fáradhatatlan mun-
kájának eredményeképp ma már a 
BMÖSZ és a PVSK mellé a védnöki 
körhöz a Kaposvári Ökölvívó Régiós 
Központ is csatlakozott, így immár 

Tolna, Baranya és Somogy megye is 
szívén viseli az emlékverseny sorsát. 
A nevezések folyamatosan zajlanak. 
Lapzártakor a PKSE, a PVSK, a Komlói 
Bányász Sportkör, a Mohácsi Torna-
klub, a Nagykanizsai Botos András 
Box Akadémia, a Kaposvári Süllős 
Gyula Box Klub, valamint a székesfe-
hérvári, paksi és kecskeméti klubok 
részvételéről adott hírt Paku Lajos 
BMÖSZ elnök. A jelentkezések mos-
tani állását tekintve idén is 25-30 pár 
ringbe szállását követhetjük majd 
szemmel, de a jelentkezések még 
javában zajlanak. Izgalmas mérkő-
zésekre számíthatunk ezúttal is, a 

siker pedig nem maradhat el, főleg, 
ha lelkes közönség buzdítja majd 
az ökölvívókat. Látogassanak el 
hozzánk, legyenek részesei a küz-
delemnek, legyenek tanúi, amikor a 
legjobb megnyeri a pontversenyt és 
a velejáró díszes kupát, győződjenek 
meg róla a helyszínen, hogy ki lesz a 
legharcosabb versenyző, és ki büsz-
kélkedhet majd a legeredménye-
sebb csapat edzőjének járó kupával.  
A szervezők mind az ökölvívó sportot 
űzők, mind a sportért rajongók ne-
vében köszönik az esemény támoga-
tóinak, hogy idén is lehetővé tették 
a verseny megrendezését.

vÉradáS aZ árkád-Ban 2014. október 24.
Idén tízedik alkalommal rendezzük 
meg véradó-napunkat bevásárló-
központunkban. Egy-egy ilyen alka-
lommal 50-60 látogatónk dönt úgy, 
hogy a bevásárlások mellett figyelmet 
szentel felhívásunknak és a rászorulók 
segítségére siet. Sokan nálunk váltak 

első véradóvá, hogy aztán rendsze-
resen egy-egy ilyen gesztussal meg-
mentsék három ember életét. Ebben 
az esztendőben már több mint 500 
véradónk volt. Szeretnénk tiszte-
letünket kifejezni nekik menedzs-
mentünk, a magyar Vöröskereszt és 

természetesen mindazok nevében, 
akiken segítettek. Hasonló köszönet 
illeti az önkénteseket és támogató 
üzleteinket is, akik az esemény szerve-
zésében, lebonyolításában rendsze-
resen szerepet vállalnak. Köszönjük, 
hogy ezúttal is számíthatunk Önökre.

SZívMELEnGEtŐk
Beköszöntött az ősz, de szomorúságra 
semmi okunk, hiszen a BUTLERS most 
is szívet melengető ötletekkel vár ben-
nünket. Itt a fondue szezon, amelyhez 
az üzletben megtaláljuk a megfelelő 
kellékeket. A Swiss Kiss sajtfondue 
igazi ínyenceknek való. Nincs is jobb 
egy forró teánál a hűvösebb napokon. 
Az embert azonnal átmelegíti ebben 
az igazán csajos Home Sweet Home 
teáskannában készített finomság. 
Hűvösen indul az ősz, de a BUTLERS 
most is gondolt Ránk. Ajándékozza 
meg magát vagy szeretteit az igazán 
puha és meleg Wild Thing műszőrme 
takarókkal.

ÚjdonSáGok aZ árkádBan

fotó: Klier

Megújult Vodafone üzletünk

Megújult és új helyre költözött ReTRO üzletünk
fotó: Butlers
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A HÓNAP

NYEREMÉNYE

Sikeres üzleti
döntés előtt áll?
Schmidt Tamás bérbeadási menedzser
készséggel nyújt felvilágosítást Önnek az 
ÁRKÁD-ban rendelkezésre álló, bérbe
vehető üzlethelyiségekkel kapcsolatosan. 

Érdeklődni a +36 30 443 5092, illetve
a +36 1 434 8200 telefonszámon
lehetséges.

GyermekszemmelGyermekszemmel
rajzpályázatrajzpályázat
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Kedves Olvasóink! 
Kérjük írják meg nekünk, melyik üzlet kirakatában helyeztük el a képen látható táblákat. Egy kis séta a bevásárlóközpontban, 
s már küldhetik is be a megfejtést! A helyes megfejtést beküldők között egy 10.000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki. 
A nyeremény átvételének feltétele, hogy az átadásról fotó készül, amely fotó a következő megjelenésben bekerül az ÁRKÁD 
Híradó újságba. A helyes megfejtést küldjék be 2014. október 27-ig az alábbi címre: ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont Igazgatóság, 
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1. Kérjük, a levelezőlapra írják rá telefonos elérhetőségüket is!

Előző "A hónap nyereménye" játékunk helyes megfejtése: "Kiwi". 
Szerencsés nyertesünket, Spohn Juditot Krasznai-Móritz Lilla, az igazgatóság 
munkatársa és Milotta Andrea, a Kiwi üzletvezetője köszönti egy 10.000 Ft 
értékű ajándékkal.

az árkád-ban  
irodák és raktárak

 bérelhetők!
Schmidt Tamás bérbeadási 
menedzser készségesen ad 

további felvilágosítást az 
ÁRKÁD-ban rendelkezésre 

álló irodákról és 
raktárhelyiségekről a  

(30) 443-5092-es, illetve az 
(1) 434-8200-as 
telefonszámon.

Előző Gyermekszemmel pályázatunk témája: "Kedvenc tantárgyam a suliban". 
A nyertes: Hartmann Mariann (7 és fél éves). Nyereménye egy 5.000 Ft értékű 
ÁRKÁD vásárlási utalvány.

E havi témánk:

"Őszi tájkép"
Pályázataitokat az ÁRKÁD Információs pultjánál 

adhatjátok le, de küldhetitek postai úton is.
Címünk:

ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont Igazgatóság
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1.

Beküldési határidő: 2014. október 27.

Ne feledjétek el megadni nekünk neveteket, 
életkorotokat és telefonos elérhetőségeteket!

A nyertest egy 5 000 Ft értékű ÁRKÁD Pécs
vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk!


