
SZERETJÜK AZ AJÁNDÉKOZÁST

Az ÁRKÁD mindig útba esik!
Megközelíthető:

n Helyi tömegközlekedés:
2, 2A, 3, 4, 4A, 4G, 4Y, 6, 113, 14, 15, 
20, 20A, 120, 122, 23Y, 123, 24, 124, 
25, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 71, 72, 
73, 73Y, 932 és 973 buszokkal

n Távolsági buszjáratokkal

Tisztelt Olvasók!

130
üzlet

850
parkolóhely

Az ÖN
kényelméért
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Szeretteink számára meglepetés után 
kutatni az egyik legszebb küldetés. 
Örömet okozni másoknak, mosolyt 
csalni az arcukra, akár csak egy-egy 
apró ajándékkal kifejezni mély ér-
zéseinket, ragaszkodásunkat, ez a 
cél. Nem élhetjük meg feladatként, 
gondként, azzal elveszíti karácso-
nyunk a legfőbb üzenetét. Lehet 
ajándék csupán az együtt eltöltött 
idő, egy-egy közös program is. Ám 
ki ne szeretné családtagjainak arcát 
látni, amikor gyermeki rajongással 
bontja ki a neki szánt csomagocskát. 
Az ÁRKÁD Bevásárlóközpontban 120 
üzlet polcain várják a különböző ter-
mékek, hogy egyszerű ruhaneműből, 
lábbeliből, kozmetikumból ajándék-
ká válhassanak. Akárcsak Andersen: 
A fenyőfa című meséjében a kis fa. 

A ragyogó csomagolásba majd olyan 
meglepetés kerüljön, mely a kará-
csony elmúltával is a megélt, szép 
pillanatokra emlékezteti szeretteiket. 
Olyan, melyet továbbra is becsben 
tart gazdája. Ne kapkodják hát el a 
választást! Hókirálynő birodalmát 
idéző bevásárlóközpontunkban köny-
nyedén hangolódhatnak rá az ün-
nepre, s bízunk benne, hogy ünnepi 
ajánlataink összegyűjtésével sikerül 
segítséget nyújtanunk Önöknek az 
ajándékok beszerzéséhez. Aki pedig 
tanácstalan, vagy egész egyszerűen 
csak szeretné, ha a megajándékozott 
maga választaná ki a meglepetést, az 
ÁRKÁD vásárlási utalványa a megol-
dás. Kellemes ünnepeket és élmény 
teli shoppingolást kívánunk!

2-3. oldal

4. oldal

A megújulás éve volt
Hahner Klaudia cen-
termenedzser méltán 
büszke a 2014-es évre, 
mely az ÁRKÁD Pécs 
Bevásárlóközpont szá-
mára a megújulást je-
lentette.

Ajándéktippek A-Z-ig
A meglepetések beszer-
zése időigényes, ám an-
nál csodálatosabb kül-
detés. Üzleteink kíná-
latából készítet tünk 
Önöknek egy kis ünne-
pi válogatást.

2–3. oldal 4. oldal

Élményteli bevásárlás
Ünnepi programok, ka-
rácsonyi kézműves mű-
hely, szemet gyönyör-
ködtető dekoráció, ha-
talmas kínálat, és persze 
minőségi kiszolgálás: 
ÁRKÁD!

Az idén utoljára jelentkezünk egy 
különkiadással, ami reményeink 
szerint segít Önöknek a karácsonyi 
készülődésben.

Ez a néhány oldal egy kivonat csak 
abból a kínálatból, amely az 
ÁRKÁD üzleteiben várja Önöket.

Érdemes tehát benézni hozzánk 
minél hamarabb és beszerezni a 
karácsonyi ajándékokat. Üzleteink 
képzett személyzete várja Önöket.

És, ha vásárlás közben szeretnének 
megpihenni, vegyék igénybe kávé-
zóink és éttermeink szolgáltatása-
it, vagy üljenek le karácsonyi szín-
padunk elé és nézzék a gyerekek és 
művészek meghitt adventi műso-
rát.

Kellemes karácsonyi készülődést, 
békés, meghitt Ünnepeket és bol-
dog új évet kívánok Önöknek!

Üdvözlettel,

Hahner Klaudia
centermenedzser
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Üzleteinek ünnepi 
nyitva tartása
2014.12.14. 10:00–20:00
2014.12.21. 10:00–20:00
2014.12.24. 9:00–13:00
2014.12.25–26. ZÁRVA
2014.12.31. 9:00–13:00
2015.01.01. ZÁRVA

Hétfő-Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

07:00 - 21:00
07:00 - 22:00
07:00 - 21:00
08:00 - 19:00

 Bevásárlóközpontunk 
általános nyitva tartás

KARÁCSONYI SZÍNPAD
2014. december 23-ig

4. oldal

KARÁCSONYI KÉZMŰVES MŰHELY
Nyitva tartás: szombat, vasárnap 13–18 óráig

4. oldal

ÜNNEPI FOTÓSTAND
2014. december 21-ig délelőtt 10–12 óráig, 
délután 15–18 óráig 4. oldal
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APRÓ KEDVENCEK
Vannak, akik imádják az apró tárgyacs-
kákat, ellenállhatatlan gyűjtögetők. 
Szeretik a plüssöket, vicces figurákat, 
a rájuk szabott üzenetekkel ellátott 
tárgyakat. Kinek érdemes ilyen típusú 
ajándékot adni? Gyerekeknek tökéletes, 
tiniknek szintúgy, s az is biztos, hogy a 
Hölgyek kulcstartója, mobiltelefon tok-
ja sokat elárul ízlésükről. Akinél babás, 
állatka figurás kelléket látunk, telitalálat 
lesz az apró csecsebecse pl. Happy 
box üzletünkből, a Butlersből, vagy az 
INTERSPAR-ból. A Fotoplus és a Kreatív 
Hobby üzletben egyedivé is tehetjük az 
ajándékot. Az apró kedvencek mellett 
az apró gyermekek kedvenceiről se fe-
ledkezzünk meg. Játéksziget üzletünk 
Toffee és Bruno interaktív plüsseit 2 
év feletti gyerekeknek ajánljuk. Ez a 
két interaktív plüss jelzi, ha éhes, ha 
fél, ha álmos, ha játszani szeretne, és 
azt is, ha egy kis kényeztetésre vágyik! 
A babáknak a GALT Alvóbarát madár 
lehet tökéletes ajándék.

BULI-KELLÉKEK
Hipp-hopp eljön az új esztendő, előtte 
azért még vár ránk egy-egy emléke-
zetes céges karácsonyi party, s per-
sze a szilveszteri buli. Nagyobbacska 
gyermekeknek örömet szerezhetünk 
vicces buli kellékekkel, tinilányoknak 
csillogó bizsukkal, flitteres ruhada-
rabokkal, hogy aztán indulhasson a 
party. A munkahelyi-otthoni karácso-
nyi partyknak is elengedhetetlen kiegé-
szítői az ünnepi hangulatú hajdíszek. A 
Claire’s-ben a hozzá passzoló ékszerek 
is kaphatóak. A tanácstalan férjek, bará-
tok az üzletben könnyedén megtalálják 
kedvesüknek az ideális ajándékot kará-
csonyi díszdobozos ékszerszettek vagy 
sminkszettjeik egyike közül. A Claire’s 
a kisebb lányokra is gondolt nagy ked-
vencük, a Jégvarázs kiegészítőivel. S 
hogy garantált legyen a szilveszteri 
partykon a csillogás, ehhez elenged-
hetetlenek a műszempillák. Az idei téli 
szezon olyan különleges kiegészítőkről 
is szól, mint a NEW YORKER fekete tás-
kája. A válltáskaként vagy kézitáskaként 
is hordható aranybetétes, szegecses 
darab magára vonja a tekinteteket. 
Kitűnő választás munkába, vagy egy 
csajos estére, de karácsonyi ajándéknak 
is tökéletes! Ne feledkezzünk azonban 
meg az újévi jó kívánságokról sem. Cso-
ki korzó üzletünk szerencsehozó termé-
keivel garantáltan mosolyt varázsolunk 
szeretteink arcára, ez megédesíti majd 
a hangulatot: egy édes marcipán ma-
lacka kalapban - ezzel kívánjon Ön is 
Boldog Új Évet 2015-re! Valódi finom 
tejcsokoládé patkó - hogy jól induljon 
az Új 2015-ös Év! Szerencsehozó nugá-
tos tejcsokoládé dobókocka - itt csak 
jót dobhat!

CSILLOGÁS
Hölgyeknek, tini lányoknak is telita-
lálat: ajándékozzunk csillogást. Lehet 

bizsu, ékszer, ruhanemű, a lényeg, 
hogy beragyogja viselőjét. Ne feled-
kezzünk meg azonban az Urakról sem: 
az elegáns viseletet kedvelőknek tö-
kéletes ajándék lehet egy mandzset-
ta, vagy egy nyakkendőtű. Kiwi és 
Swarovski üzletünk remek választás, 
szeretjük a csillogást.

DERŰS 
PILLANATOK
Az egyedi ajándéktárgyakkal biz-
tos nem hibázunk. Kreatív Hobby 
üzletünk mellett a Fotoplus egyedi 
fényképes ajándéktárgyai lehetnek 
derűs pillanatokat felidéző és okozó 
meglepetések. Aki a Fotoplus stand-
ján általuk készített fotóját rendeli 
meg bármelyik ajándéktárgyra, 10% 
kedvezményt kap az árából.

EMLÉKEZETES 
PERCEK
Az együtt töltött idő, a közös élmé-
nyek a legszebb ajándék, amit adha-
tunk szeretteinknek. Egész piciktől a 
nagyokig tökéletes ajándék lehet egy 
szókirakó, kártya, dominó, vagy egy 
társasjáték, a lényeg, hogy majd ne 
árválkodjon a polcon karácsony után. 
Akkor válasszunk ilyen jellegű ajándé-
kot, ha társak leszünk a játékban. A 
Hol az anyukám? GALT társasjátékot 
a Játéksziget 2-5 éves korú gyerekek-
nek ajánlja. Mókás, állatos párosítós 
játék kisebbeknek, memóriajáték 
nagyobbaknak. A Jelmezbál GALT 
társasjáték 3-7 éves gyermekeknek 
való. Vicces lesz úgy felöltöztetni  4 
karaktert különféle jelmezekbe, hogy 
a pörgentyű dönti el, kire mit adjunk 
fel! Emlékezetes perceket tölthetünk 
még el gyermekeinkkel esténként, 
mikor eljön a mese ideje. A Mesepa-
tika - avagy 25 lélekgyógyító Grimm-
mese recept nélkül kapható gyógyír a 
család minden tagjának az Alexandra 
ajánlásával.

FASHION TIPPEK
Ki ne szeretne egy személyi stylistot? 
Főleg, ha az illetőt Lakatos Márknak 
hívják. Minden Hölgynek tökéletes 
ajándék lehet az Alexandra Könyváru-
házban beszerezhető Stíluskalendári-
um - Sikkes öröknaptár tuti tippekkel. 
Lakatos Márk harmadik könyve egy-
szerre praktikus öröknaptár és remek 
tippek gyűjteménye. A régi kalendári-
umok hangulatát idéző nosztalgikus 
kiadványban az élet számtalan terü-
letéhez - öltözködés, szépségápolás, 
rendszerezés, egészséges életvitel, 
dekorációk, konyhai trükkök - kapunk 
tanácsokat, ötleteket. A kiadványt re-
ceptek, horoszkóp, idézetek, valamint 
számtalan hasznos tudnivaló gazda-
gítja. Aki ezt a kiadványt birtokolja, 
egész biztos megtalálja majd egyéni 
stílusát, s kitanulja a trükköt: miként 

lehet otthonában is csinos. Ami azt 
illeti, Konkurencia és Triumph üzle-
tünk már tudja a kérdésre a választ: 
miként arra is, hogy mi való a ruha 
alá, s éjszakára.

GASZTRONÓMIAI 
ÉLMÉNY
Amennyiben Ön is azok közé tartozik, 
akik nem szeretnének az Ünnepek 
alatt plusz 2-3-5-7 kilókat felszedni, de 
nem szeretnék kihagyni az asztalra ke-
rülő finomságok végigkóstolását sem, 
akkor Önnek a Norbi Update karácso-
nyi termékei a lehető legjobb válasz-
tás! Azon kívül, hogy ezek a termékek 
nem hízlalnak, nem emelik meg a vér-
cukorszintet sem, és nincsenek káros 
hatásaik a szervezetre, a lehető leg-
egészségesebb megoldás a tudatos 
életmódot élő időseknek és fiatalok-
nak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.  
Tegye az ünnepi pillanatokat édeseb-
bé a sárgarépát, mazsolát és almát 
rejtő Update1 gyümölcskenyérrel, 
vastag kókusz- dió- vagy máktölte-
léktől duzzadó csökkentett szén-
hidráttartalmú beiglikkel, az ünnepi 
teához vagy kávéhoz illő karácsonyi 
kekszekkel. Díszítse karácsonyfáját 
és kényeztesse magát Xilittel ké-
szült, édes ízével rabul ejtő mandu-
lamarcipános vagy karamella éde-
sítőszeres Update1 szaloncukrokkal.    
Hogy a Szilveszter se teljen el tudatos-
ság nélkül, kortyolgasson a teljesen 
szénhidrát- és cukormentes Update1 
pezsgőből az Update1 roppanós virsli 
mellé. 
Várja vendégeit, kínálja szeretteit hoz-
záadott cukortól mentes, csökken-
tett szénhidráttartalmú karácsonyi 
meglepetésekkel, higgye el, megéri 
kipróbálni!
Csoki Korzó üzletünkből kézműves, 
valódi csokoládéból készült ünnepi 
csokoládé nyalókákat szerezhetnek 
be többféle designnal, édes meg-
jelenéssel, hogy fiúk-lányok is meg-
találják a kedvencüket. A gyerekek 
toplistájára kerülhet a kézműves 
tejcsokoládé hófehér mályvacukor-
ral és csokis macis kekszekkel dúsít-
va! Legyen szó kicsi-nagy csokikról, 
ét vagy tejcsokoládéról, mindezek 
diabetikus verzióban is kaphatók! 
A szezon egyik nagy kedvence, a 
mályvacukros kézműves forró csoki 
pedig biztosan jól fog esni a karácso-
nyi partikon! Aki pedig úgy gondolja, 
hogy szívesen ajándékozna a család 
konyhatündérének időt, válassza az 
Alexandra kínálatából Stahl Judit: 
Gyors konyha - Receptek 10-20-30-45 
perc alatt című kötetét. Ínycsiklandó 
hétköznapi vacsorák, emlékezetes 
hétvégi ebédek, előre elkészíthető 
vendégváró finomságok és tempós 
levesek, olaszos tészták, különleges 
melegszendvicsek, egzotikus ételek 
gyűjteménye. Nagyiknak tökéletes 
ajándék lehet Bodrogi Gyula: 80 év, 
80 recept, 80 történet című könyve. 
Minden történet mellé kapunk egy 
receptet is.

HAVAS HANGULAT
A hó fehérsége, kristályos csillogá-
sa, a jeges hangulat sokak kedvence 

lakásdekorációban, ruhaneműben, de 
visszaköszönhet hangulata ezüsttel, 
arannyal a szépségápolási cikkek té-
gelyein, az ajándékcsomagok színé-
ben is. Ajándékozzon jeges varázst, 
vagy a hótakaró puha fehérségét.

SZERETJÜK AZ AJÁNDÉKOZÁST
Mindannyian szeretjük az ajándékokat. Meglepni valakit, örömet szerezni: egyike a legemberibb dolgoknak, jó lenne épp ezért, ha egyrészt 
nem értelmeznénk félre, másrészt ha mindennapjaink részévé tennénk. Sokan ilyenkor szembesülnek azzal, hogy keveset beszélgetnek család-
tagjaikkal, barátaikkal. Még nem késő azonban, hogy ezt megtegyék, s akkor egy csodálatos küldetésnek élik meg az ajándékok felkutatását, 
nem pedig feladatnak. De melyik lesz a tökéletes ajándék? Melyik árasztja majd, hogy szívvel, szeretettel kerestük, csomagoltuk, s tettük a 
gyanta varázslatos illatával az otthonunkat megtöltő fenyőfa alá. Összeállítottunk egy kis ajándék ABC-t Önöknek.
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  2  

  3    4  
  5  
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  22  
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ILLATOK BŰVÖLETE
Miként a karácsonyhoz a fenyő, a 
mézeskalács, a forralt bor illata, úgy 

tartozik személyünkhöz is egy-egy 
parfüm. Ki megtalálta már az igazit, 
ki keresgéli még a nagy parfüm-Ő-t. 
Ahogy azonban puding próbája 
az evés, úgy érdemes néha úja-
kat is kipróbálni, hisz az életkorral, 

életvitelünkkel párhuzamosan 
változik a rajtunk megfelelően vi-
selkedő parfüm típusa is. Érdemes 
azonban szeretteink illat típusának 
behatárolása miatt meglesni, mit 
használt eddig szívesen. A kapott 
információ birtokában a Douglas 
és Yves Rocher szakértő kollégái, 
dm és Rossmann üzletünk eladói 
könnyedén segítségükre lesznek 
majd.

JÁTÉKOS FANTÁZIA
"…mert alkotni öröm" Kreatív Hobby 
üzletünk design karácsonyi ötletcso-
mag kollekciója 46 féle csomagból áll. 
Az egységcsomagok tartalmazzák a 
szükséges alapanyagokat, a festéket, 
a szabásmintát, az elkészítési útmuta-
tót és a kész tárgyak fotóját. 

KÉNYEZTETŐ 
CSODÁK
Az egész éves rohanás, a sok stressz 
enyhítésére számos készítmény léte-
zik, ezek tökéletes ajándékok lehetnek 
kortól, nemtől függetlenül. Hisz ki 
ne örülne egy kis kényeztetésnek. 
dm, DOUGLAS, Harmónia Reformház, 
Herbária, INTERSPAR, Yves Rocher üz-
letünk is tökéletes lelőhelyek.

LENYŰGÖZŐ 
SZÉPSÉG
Mindannyian vágyunk a szépségre: 
bőrünk, körmünk, hajunk esetében 
is ápoltságra törekszünk, s szívesen 
használunk dekor kozmetikumokat. 
A megfelelő szín és illat anyag is-
meretében örök ajándék a fa alatt, 
melyeket dm, Douglas, INTERSPAR, 
Rossmann, Yves Rocher üzletünkben 
szerezhetnek be. 
Miként bőrünk, úgy hajunk is meg-
érdemli a neki kijáró kényeztetést. 
Klier üzletünk Kerastase karácsonyi 
akciós csomagját most jelentős ked-
vezménnyel lehet megvásárolni. Ez 
egy olyan ajándék, mellyel minden 
hölgy lenyűgözhető. 

MELEG LÁBBELIK
A ruhatár, így a cipős szekrény 
téliesítése az évszak miatt így is, 
úgy is kötelező. Pénz szűkében 
érdemes praktikus ajándékokra 
koncentrálni, akár meleg, vízálló 
lábbelikre. Ha félünk a méret prob-
lémáktól, megoldhatjuk mindezt 
ÁRKÁD vásárlási utalvánnyal is. 
Információs pultunknál 1000 és 
5000-es címletben is kapható, ér-
vénytartama egy év. Adidas, Borgo, 
CCC, Deichmann, Humanic, Reno, 
Tamaris, Salamander üzletünk 
egyaránt elfogadóhely, hogy csak 
néhányat említsünk cipőüzleteink 
közül.

NEVES AJÁNDÉK
Lehet ez törölköző, csésze, tányér, kö-
tény, bármi, amit a fantáziánk diktál. 
Kreatív Hobby boltunkban, Fotoplus, 
Gravír Expressz üzletünkben is segí-
tenek majd az ajándékok nevesíté-
sében. Mi több, az INTERSPAR-ban 
is rábukkanhatunk egy-egy találó 
névvel ellátott tárgyacskára.

OTTHONUNK 
MELEGE
Az ünnepi otthon megteremtése 
alapja a tökéletes és emlékezetes ün-
nepnek. A Fotoplus ajánlatában egy-
egy hangulatos vászonkép szerepel, 
melyet kifejezetten saját ízlésünk tesz 
majd még egyedibbé. Az INTERSPAR 
többek között szuper dekorációs ter-
mékeivel és ajándék ötleteivel van 
segítségünkre. Érdemes bele lapozni 
karácsonyi katalógusukba, melyet 
weboldalukon is megtalálnak. Töké-
letes otthon dekor és ajándék lelőhely 
a Butlers és a Tchibo is, ahol a készlet 
erejéig elérhetők a szebbnél szebb 
termékek. Szintén szép ajándék, de 
az ünnepi hangulathoz is elengedhe-
tetlen a Douglas Home Spa élénkítő 
aromagyertyája, vagy a Swarovski 
teamécsese, vagy Ambiray képkerete.

PUHA LÁGYSÁG
A hideg beköszöntével fel kell ké-
szülnünk kezünk, nyakunk, fejünk 
védelmére is. Egy-egy pihe-puha sál, 
kesztyű, a gyapjúzoknikkal karöltve 
tökéletes ajándék lehet. Színvilágá-
ra ügyeljünk, vegyük figyelembe a 
megajándékozott ruhatárát.

RUHÁK  
BŰVÖLETE
Örök ajándék, nem lehet vele hibázni, 
ha ismerjük a másik ízlését, kedvenc 
fazonját, színeit, márkáját, üzletét. Ha 
mégsem, akkor a megoldás az ÁRKÁD 
vásárlási utalvány.  GAS üzletünk 
ajánlataiból nem lesz nehéz kiválasz-
tani a szerelem darabot. A Wrangler 
női és férfi bőrövei, valamint bélelt 
férfi farmerkabátja szintén minőségi 
ajándék lehet a fenyőfa alatt. Meg-
lehetősen gazdag kínálatával a H&M 
a gyerekeket, hölgyeket, urakat is 
ki tudja szolgálni. Tatuum üzletünk 
a férfiaknak kiváló szabású ingeit 
ajánlja. Ezek a lenyűgöző, klasszikus 
és elegáns ruhadarabok kiválóan 
illeszkednek az ünnepi időszak han-
gulatához. A karácsonyi időszakra 
hölgyek esetében jellemző a kifino-
mult viselet, amelynek középpont-
jában a Tatuumban idén a csillogó 
és jól kombinálható ruhadarabok 
állnak. A Tatuum idén a Baptista sze-
retetszolgálat cipősdoboz akciójá-
ban is részt vesz leadópontként. Aki 

segíteni szeretne, hogy a hátrányos 
helyzetű gyermeknek is legyen szép 
az ünnepük, látogasson el az üzletbe.
Adományozzon Ön is, hogy reményt 
és örömet vigyen a világba!

SZŐRMECSODA
A nagy hidegben sem kell lemonda-
ni az elegáns külsőről, hiszen a GAS 
szőrmekabátja idén is ragyogó külsőt 
kölcsönöz viselőjének. Száműzze a 
zord, fázós érzést és tündököljön ked-
vese, akár egy hercegnő!

TÉLIRE VALÓ
A hideg nem jelenthet gondot egy 
igazi férfinak! A GAS dzsekijével ked-
vese stílusosan vághat neki a télnek! 
A Wrangler vízálló farmernadrágja 
esőben, hóban is tökéletes választás, 
miért is ne kerülhetne a fa alá?

UTAZÁSI ÉLMÉNY
Zsédenyi Adrienn: Zséda 2015 - Álmok, 
utak, otthon! Zséda új kalendáriumá-
ban utazásra invitál minket, és ahogy 
együtt haladunk vele előre az évben, 
megosztja velünk emlékeit, élmé-
nyeit, vágyait, emellett évszakonként 
divattanácsokkal is ellát - arra ösztö-
nözve, hogy mindig találjuk meg a 
külső és belső harmóniát. Aki pedig 
szeretteinek hasonló szép élménye-
ket ajándékozna, látogasson el IBUSZ 
és Neckermann Utazási Irodánkba. 
Belföldi és külföldi ajánlataik közül 
kiválaszthatja a wellness hétvégére, 
szilveszterre, vagy akár jövő nyárra 
szóló ajánlatot, hogy átadhassa annak, 
akit szeret.

VÖRÖS VONZERŐ
A szeretet, a szerelem legkifejezőbb 
formája, ha valami vöröset választunk. 
Egy tökéletes tűzpiros, egy lángoló 
vörös ruhában viselője energikussá, 
feltűnővé válik. Monarchy üzletünk 
limitált számban készülő, kiváló 
magyar bőrtermékei között is szá-
mos vöröset találtunk, többek közt 
pénztárcát. Higgyünk benne, hogy 
valóban gazdagságot jelent egy ilyen 
darab. Ne feledjünk persze el bele-
csempészni egy fémpénzt, még akkor 
is, ha nem hiszünk a babonákban.

ZENÉS VALLOMÁS
A karácsony elképzelhetetlen lágy 
zene nélkül. Alexandra Könyváruhá-
zunk és a Media Markt az a két hely, 
ahová be tudnak térni a megfelelő 
zenei CD-ért. Kitűnő családi ajándék 
lehet egy zenelejátszó is. Akárcsak a 
tinik esetében egy fülhallgató a ked-
venc telefonjához, melyről boldogan 
küldheti majd az sms-eket is baráta-
inak, megosztva velük, milyen volt a 
családi ünnep.

SZERETJÜK AZ AJÁNDÉKOZÁST
Mindannyian szeretjük az ajándékokat. Meglepni valakit, örömet szerezni: egyike a legemberibb dolgoknak, jó lenne épp ezért, ha egyrészt 
nem értelmeznénk félre, másrészt ha mindennapjaink részévé tennénk. Sokan ilyenkor szembesülnek azzal, hogy keveset beszélgetnek család-
tagjaikkal, barátaikkal. Még nem késő azonban, hogy ezt megtegyék, s akkor egy csodálatos küldetésnek élik meg az ajándékok felkutatását, 
nem pedig feladatnak. De melyik lesz a tökéletes ajándék? Melyik árasztja majd, hogy szívvel, szeretettel kerestük, csomagoltuk, s tettük a 
gyanta varázslatos illatával az otthonunkat megtöltő fenyőfa alá. Összeállítottunk egy kis ajándék ABC-t Önöknek.

  1    INTERSPAR Plüss hűtőmágnesek
  2    Fotoplus Egyedi ajándékok
  3    Kreatív Hobby Cserép angyalkák
  4    Játéksziget Bruno maci
  5    Claire's Hópelyhes ékszer
  6    Kiwi Fülbevaló
  7    NEW YORKER Női bőrtáska
  8    Csoki Korzó Marcipán
  9    Swarovski Nyakkendőtű
  10    Játéksziget Társasjáték
  11    Alexandra Könyv
  12    Alexandra Könyv
  13    Alexandra Könyv

  14    Konkurencia Férfi köntös
  15    Triumph Fehérnemű
  16    Yves Rocher Parfüm
  17    Douglas Férfi dezodor
  18    Douglas Parfüm
  19    Yves Rocher Szemspirál
  20    Douglas Parfüm
  21    Klier Hajápoló szett 
  22    Yves Rocher Parfüm
  23    INTERSPAR Hógömb karácsonyfadísz
  24    Tchibo Ékszertartó szekrény fából
  25    Tchibo Asztali dekorcsipesz
  26    Swarovski Teamécsestartó

  27    Inside Sál, sapka szett
  28    H&M Férfi sál
  29    Tatuum Sál
  30    GAS Zakó
  31    GAS Farmernadrág
  32    Wrangler Farmerkabát
  33    H&M Flitteres női ruha
  34    Tatuum Ruha
  35    GAS Szörmekabát
  36    Monarchy Női bőrtáska
  37    Monarchy Női bőr pénztárca
  38    Monarchy Női bőr pénztárca
  39    Orex Gyűrű

  23  
  24  

  25  

  26  

  30  

  31  

  32  

  33  

  34  

  35  

  36  

  37  

  38  

  39  

  27  

  28    29  
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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.

A MEGÚJULÁS ÉVE

Hahner Klaudia méltán büszke a 
2014-es évre, melyre az ÁRKÁD 
igazgatónője a megújulás éve-
ként tekint. Az újesztendő is eb-
ben a szellemben telik majd. A be-
vásárlóközpont mindig bővelkedik 
meglepetésekben. 

A 2014-es év sok tekintetben a meg-
újulás éve volt az ÁRKÁD Pécs eseté-
ben. Felújítások, a bevásárlóközpont 
vitalizálása, a honlap megújítása 
mind ebben az évben zajlott. Sikerült 
minden kitűzött célt elérni? Maradt-e 
jövő évre is az ÁRKÁD frissítését szol-
gáló teendő?
Igen, valóban így volt. Annyi minden 
változott, hogy szinte feldolgozni is 
nehéz. Az egyik legfontosabb ered-
mény az, hogy frissíteni, csinosítani 
tudtuk a bevásárlóközpont tereit. Az 
elhasználódott, megkopott mosdókat 
is teljesen megújítottuk. Több fényt vit-
tünk a bevásárlóközpont falai közé és 
persze koordináltuk az üzletváltásokat, 
átépítéseket. Ennek pedig még nincs 
vége: vannak üres boltok, amelyek 
terveink szerint hónapokon belül meg-
telnek és jelenleg is úgy tűnik, nagyobb 
projekteknek is elé nézünk nem csak 
jövőre, de 2016-ban is. De erről még 
nem lehet részleteiben nyilatkozni.

Az ÁRKÁD egyike azon kereskedelmi 
létesítményeknek, ahol rendszere-
sen mérik és elemzik a látogatók 
igényeit. A menedzsment felé meg-
fogalmazott kéréseknek mennyire 
tudtak eleget tenni?
A látogatókkal folytatott kommuni-
káció és a kutatásaink egyértelműen 
mutatják, hogy mely területek foglal-
koztatják leginkább a vélemény alkotó-
kat. Ezek nagy része a modernizálással 
kapcsolatos volt, ezen a téren megtet-
tük a lépéseket, a másik terület pedig 
egyértelműen az egyes márkákra, üz-
letekre vonatkozó igény. A bérbeadás 
egy nagyon összetett feladat és folya-
matosan azon vagyunk, hogy a láto-
gatók igényeinek lehetőségeinkhez 

mérten maximálisan megfeleljünk. 
Természetesen nincs még itt minden 
üzlet, mely a kívánságlistán szerepel, és 
nem tudom megígérni, hogy minden 
kérés teljesíthető, de kitűnő bérbeadási 
kollégámmal, Schmidt Tamással kö-
zösen folytatott, kitartó munkánkkal 
folyamatosan az optimális bérlői mixre 
törekszünk.

Az ÁRKÁD az a hely, ahol a komfor-
tos körülmények miatt az emberek 
szeretnek sokat időzni. Mennyire 
tudják a gasztronómiai részleget 
erősíteni, ezáltal tovább növelni és 
még értékesebbé tenni a találkozó-
hely szerepüket?
Ez most pont egy aktuális feladat: 
újabb megoldásra váró probléma, 
ugyanis jelenleg nem teljes a gasztro 
kínálatunk. 2015 elején azonban új 
gyorsétteremmel gazdagodik majd ez 
a terület, és reményeink szerint még az 
első 2-3 hónapban a megszűnt kávé-
zók helye is újra betelik, megtelik élet-
tel. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy 
többek közt ezt a területet erősítsük.

Mennyire erős az ÁRKÁD kulturális 
jelenléte a régióban? Az ingyenes 
programokra igen nagy az igény: 
mennyire sikerült a színvonalas kul-
turális eseményekre is fókuszálniuk 
a nagy átalakítás évében?
Úgy gondolom, hogy ebben továbbra 
is jók vagyunk. Nyilván elsősorban a 
populárisabb, a tömegeket megcélzó 
programpaletta a miénk, de igyekszem 
csapatommal mindig olyant szervezni 
és alkotni, ami fejleszti, tanítja, gondol-
kodásra készteti a közönséget. Példa 
erre az idén májusban lezajlott „A titok-
zatos időjárás” elnevezésű rendezvény. 
Jómagam is sokat tanultam, miköz-
ben szerveztük és lebonyolítottuk a 
programot. 

Az ÁRKÁD minden évben figyelmet 
fordít arra is, hogy akár helyszínként, 
akár közvetlen támogatással segít-
séget nyújtson egy-egy rászoruló 
intézménynek.
A 10. születésnapi rendezvényünk 
keretén belül idén a Szemem Fénye 
Alapítvány javára szerveztünk jóté-
konysági programot. Az ÁRKÁD me-
nedzsmentje 300 000 Ft-ot adományo-
zott, mellyel kiegészítettük a tortasze-
letekből befolyt látogatói adományt. 
Természetesen nem csupán pénzbeli 
támogatási formákban gondolkodunk. 
Jellemzően fókuszálunk arra is, hogy 
teret adjunk intézményeknek meg-
jelenésre. Úgy gondolom, hogy pl. a 
felelős állattartásért, az olvasáskultúra 
kiszélesítéséért, az embertársainkon 
való segítségért kitartóan dolgozó 
szervezetek ismertté tétele legalább 
olyan jelentős, mint a pénz. Nem győz-
zük eleget hangsúlyozni az önkén-
tesség, valamint az egyének szerepét, 
melyet pl. a rendszeres véradásaink 
során tapasztalhatunk.

Az ismertség fenntartásának kétség-
telenül fontos eszközei a reklámok. 
Mennyire erős az ÁRKÁD reklám 
jelenléte, terveznek-e ezen a téren 
is újításokat?
Amióta megnyitottunk, kampánysze-
rűen reklámozunk, ez kb. 6-7 hónap 
folyamatos reklám jelenlétet jelent 
évente. A hordozók tekintetében a 
régióban nincs nagy változatosság, a 
piacvezető médiumokban vagyunk 
mi is jelen. A jövő év tekintetében vál-
toztatunk majd egy kicsit, a távolabbi 
vonzáskörzetben erősítünk majd és 
más, imidzs jellegű megjelenésekben 
is gondolkodunk. Országos magazi-
nokban, akár rádió és TV-csatornákon 
is szeretnénk feltűnni az ÁRKÁD brand 
erősítése érdekében.

Kire fókuszálnak majd a jövőben? 
Mennyire vált szükségessé más cél-
csoportra koncentrálni?
A látogatószámok alakulása nem iga-
zán változott, a mérleg a hölgyek felé 
billen kb. 60-40%-os arányban, épp 
ezért nem tervezünk célcsoport váltást. 
A vásárlási szokások annál inkább meg-
változtak, majd stagnáltak az elmúlt 
években. Továbbra is fő jellemző az 
akciókra való érzékenység és ez által 
a jobb, alacsonyabb árak kihasználása. 
Ebben az évben azonban érzékelhető 
volt egy újabb hullám, mégpedig a 
magasabb árfekvésű brandstore-ok 
erősödése,  és ez jó irányba mutat. 
Tehát vegyes a kép, de látogatóink ösz-
szetétele is vegyes. Nálunk mindenki 
megtalálja, amire szüksége van: az is, 
akinek szűkebb a pénztárcája és az a 
vásárló is, aki többet engedhet meg 
magának. Épp erre alapozva megtart-
juk 2015-ben is a kuponakcióinkat és 
más egyéb vásárlás ösztönzőkkel is 
készülünk. De erről bővebben majd 
jövőre tudok nyilatkozni.

A jövő évvel kapcsolatosan milyen 
újdonságokra számíthatnak a 
Látogatók?

Folytatjuk a megújulást: jó néhány 
üzletváltás, nyitás, átépítés várható 
a jövő évben is. Erről természetesen 
folyamatosan tájékoztatjuk látogatóin-
kat az ÁRKÁD Híradó hasábjain, illetve 
honlapunkon és a facebookon keresz-
tül. Ám nem szaladnék ennyire előre, 
hisz az év legszebb, legizgalmasabb 
szakaszában vagyunk, most az a fő 
cél, hogy mindenki szeretetben töltse 
majd az ünnepet. Békés, boldog kará-
csonyt kívánok minden olvasónak, vá-
sárlónknak mind magam, mind pedig 
a csapatom és az ÁRKÁD valamennyi 
dolgozója nevében. És természetesen 
egy nagyon sikeres, örömteli új évet.

KARÁCSONYI SZÍNPAD PROGRAMOK
DECEMBER 11. csütörtök

10.00–10.15 KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA TELEKI B. UTCAI ÓVODÁJA  –  
Krampuszkák

17.00–17.30 ÁRPÁD FEJEDELEM GIMNÁZIUM ÉS ÁLT. ISKOLA  –  Táncbemutató

DECEMBER 12. péntek

10.00–10.30 KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA PÁKOLITZ ISTVÁN UTCAI 
TAGÓVODÁJA –  Karácsony város

15.00–15.30 ANK 1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA –  Karácsonyváró dalcsokor
16.00–17.00 PÉCSI TÉLAPÓDIUM –  A mikulás varázsbográcsa

DECEMBER 13. szombat

17.00–18.00 HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ –  Varázslatos hangszerek

DECEMBER 14. vasárnap

14.30–15.30 NAGY BANDÓ ANDRÁS –  Mutassunk szamárfület!
16.00–17.00 TAMÁS ÉVA JÁTÉKTÁRA –  Karácsony

DECEMBER 15. hétfő

18.00–18.30 SZTÁRAI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA –  Képzelt riport a Télapóról

DECEMBER 16. kedd

10.00–10.30 KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA VASASI TAGÓVODÁJA –  Holle anyó
11.00–11.30 MEGYERVÁROSI ISKOLA TESTVÉRVÁROSOK TEREI ÁLT. 

ISKOLA KISKÓRUSA –  Karácsonyi dalok, versek
17.00–17.30 BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT –  Adventi műsor

DECEMBER 17. szerda

18.00–18.30 VARGA JÁNOS JAMES –  Karácsonyi műsor (meglepetés vendéggel)

DECEMBER 18. csütörtök

14.30–15.00 ANK 2. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA –  Karácsony
17.00–17.30 HARSONA KVARTETT –  Karácsonyi dalok
18.00–18.30 FISCHER NORBERT –  Ünnepi hangulat

DECEMBER 19. péntek

17.30–18.00 SZIBERTH RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA –  Szirom karácsony

DECEMBER 20. szombat

17.00–18.00 VIVAT BACCHUS –  Forralt bor (karácsonyi különkiadás)

DECEMBER 21. vasárnap

11.00–12.00 CSURGÓ ZENEKAR –  Karácsonyi dalok
12.00–13.00 NAGY BANDÓ ANDRÁS –  Mutassunk szamárfület!
15.30–16.00 REMÉNYSÉG GYÜLEKEZETE –  Harangjáték
17.00–18.00 FIGURA EDE ÉS A FURA FIGURÁK ZENEKAR –  Csimpilimpi hová mész?

DECEMBER 22. hétfő

17.00–18.00 DANIEL SPEER BRASS –  Swing karácsony

DECEMBER 23. kedd

17.00–18.00 HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ –  Csacsikázó

KARÁCSONYI KÉZMŰVES MŰHELY
DECEMBER 13. Szombat Búzatálka (korhatár nélkül, már óvodás kortól)

DECEMBER 14. Vasárnap Csuhézás (alsó tagozatos kortól)

DECEMBER 20. Szombat Hűtőmágnes (korhatár nélkül, már óvodás kortól)

DECEMBER 21. Vasárnap Textildíszítés (korhatár nélkül, már óvodás kortól)

KARÁCSONYI FOTÓSTAND
KARÁCSONYI FOTÓZÁS
2014. december 21-ig

Délelőtt 10–12 óráig
Délután  15–18 óráig

Keressék a fotóstandot bevásárlóköz-
pontunk alsó szintjén az Aranycipó 
közelében! A Fotoplus fényképészei 
által készített, vízjellel ellátott, kis 

felbontású képek feltöltésre kerülnek 
a Fotoplus képgalériájába, valamint a 
Fotoplus facebook oldalának galéri-
ájába. A standon megrendelt képek 
papír formában 13x18-as méretben 
készülnek, az áruk pedig nem válto-
zik: az évek óta megszokott 300-Ft/
db áron vehetők át a fotózást követő 
3. napon a Fotoplus üzletben.


