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Ahogy a 2015-ös évet beharangozó program-
ajánlatunkból láthatják, az idei esztendô is sok-
sok színes eseményt, rendezvényt tartogat az
Árkád látogatói számára. A piros betûs ünne-
pek, ezek az évrôl évre visszatérô alkalmak egy
kis színfoltot, megállást jelentenek a hétköz-
napok forgatagában.      
Az év elsô hónapja azonban nemcsak az elô-

renézés, hanem a visszatekintés ideje is. Ilyen-
kor összegezzük, mi volt az, ami az elôzô évben
leginkább elnyerte látogatóink tetszését – ez
segít nekünk abban, hogy a jövôben is tartal-
mas, izgalmas, látványos programokkal ked-
veskedhessünk az Árkádba betérôknek. 
Nem okozott számunkra meglepetést a

LEGO-kiállítás és a tavaly nyári dinókiállítás
óriási sikere, bizonyítva, hogy az egyedi, sehol
máshol nem látható, interaktív programok so-
kakat becsábítanak az Árkádba. Jó hír, hogy
idén is szolgálhatunk hasonló eseménnyel: a
gyerekek nagy örömére augusztusban a kaló-
zok világa kel életre az Árkád falai között. 
Nem csökkent a kuponnapok népszerûsége

sem, látogatóink már megszokhatták, hogy
évente három alkalommal kedvezménnyel vá-
sárolhatnak számos üzletünkben. S ahogy a
részt vevô kuponok számából kiderül, nem ma-
radhatnak el a nyereményjátékok sem: min-
den alkalmat megragadunk, hogy Fortuna
minél több vásárlónkra mosolyogjon rá 2015-
ben is! 
Böngésszék hát rendszeresen az Árkád Hír-

adót és az Árkád Gyôr honlapját, hogy ne ma-
radjanak le programjainkról, akcióinkról! 

Máté Richárd centermenedzser

Nyitva tartás:
hétfô–szombat
7.00–21.00,
vasárnap 7.00–19.00

Üzletek:
hétfô–szombat
9.00–20.00,
vasárnap 10.00–18.00

Interspar:
hétfô–szombat
8.00–21.00,
vasárnap 8.00–19.00

EGYÜTT AZ IGAZI

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.

Idén ünnepli ötvenedik születésnap-
ját az Árkád bevásárlóközpontokat
üzemeltetô ECE cégcsoport.

Alapítója, Werner Otto volt az, aki az Egyesült
Államokból Európába hozta a modern bevá-
sárlóközpontok modelljét, és a németországi
Nürnbergben megnyitotta az elsô európai be-

vásárlóközpontot, megalapozva az ötven éve
tartó sikertörténetet. 

Az ECE vállalatot 1965 januárjában alapí-
totta Werner Otto, a modern csomagküldô
szolgálatok atyja, aki a hatvanas évek végén
Európába hozta a korszerű bevásárlóközpon-
tok modelljét. „Lenyûgözött az üzletek vásár-
lóbarát változatossága, amit tapasztaltam az

amerikai shopping centerekben, arra ösztön-
zött, hogy Németországban is létrehozzak va-
lami hasonlót” – mondta a cégalapító.
Felismerte azonban, hogy az amerikai modell
átvétele egy az egyben nem vezetne sikerre,
hiszen az európai vásárlók mentalitása eltér a
tengerentúli vásárlókétól.
Folytatás a 2. oldalon.

50 ÉVES AZ ECE 
– AZ ÁRKÁD GYÔR 
ÜZEMELTETÔJE

SZERELMESEK HÉTVÉGÉJE 
Valentin-nap alkalmából sztárfellépôk
és romantikus fotósarok várja 
a párokat az Árkádban.

»3. OLDAL

ÚJRA JÁTÉK! 
Nemcsak a személyesen vásárlók, 
hanem a kérdéseinkre helyes választ 
adók is nyerhetnek az Árkáddal.   

»2. OLDAL

ÚJDONSÁGOK AZ ÁRKÁDBAN 
Megnyitotta üzletét a Pupa Milano és a Mall
Yoghurt, megújult a volt Segafredo kávézó, és
végre megérkezett a sokak által várt Bershka. 

»4. OLDAL

„...TORNACIPÔS LÁNY VAGYOK”
Az énekesi pályával a divat világa is 
megnyílt a fiatal gyôri énekesnô, Bogi elôtt,
laza stílusa azonban nem változott.

»4. OLDAL

KEDVES
OLVASÓK!

KÖSZÖNTÔA
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Olaf Scholz, Hamburg polgármestere és Alexander Otto a vállalat 50. születésnapján.   
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2AKTUÁLIS A nyolc éve megnyílt gyôri Árkádban, 
az ECE harmadik magyarországi centerében 
hetente több mint 100 ezer látogató fordul meg. 

Folytatás az 1. oldalról.
Megalkotta tehát saját üzleti modelljét, a fe-
dett, azaz az idôjárástól függetlenül élvezhetô
bevásárlóközpontokat; a széles kínálat mellett
nagy gondot fordítva arra is, hogy azok tömeg-
közlekedéssel kényelmesen megközelíthetôk
legyenek, valamint elegendô parkolóval ren-
delkezzenek. A vásárlók elégedettsége pedig
hozta magával a bérlôkét is, és hamarosan ko-
moly rang lett bekerülni az ECE bevásárlóköz-
pontjaiba.     

A vásárlóközpontúság ma is a vállalat fô
vezérelve, sikerének titka, hogy mindig tu-
dott alkalmazkodni a változó vásárlói igé-
nyekhez. 

Ma az ECE piacvezetô Európában a városi
bevásárlóközpontok piacán, 16 országban

A Méhecske Közhasznú Alapítvány
immár hatodik alkalommal szer-
vezte meg januárban az országos
ergométerversenyt a fogyatékkal
élôk részére, amelyhez – immár ha-
gyományként – a gyôri Árkád bizto-
sította a helyszínt. 

Ez alkalommal is több mint 70 versenyzô
ált rajthoz, az ország kilenc klubja, szerve-
zete képviseletében, hogy megmérettesse
magát. Mosolyokban és boldogságban nem
volt hiány, a fogyatékkal élôk nemcsak a
maguk, hanem társaik sikerének is ôszin-
tén örültek. Szerencsére egyre több fogya-
tékkal élô kap lehetôséget valamely
sportágban, ami azért is fontos, mert szá-
mukra a sport az integráció egyik színtere,
ahol megmutathatják a társadalomnak,
hogy ôk is képesek sportolni, küzdeni. Volt
olyan versenyzô, aki már a 2016-os Para-
limpiára készül, és számos egészséges
sportoló – birkózók, kajak-kenusok, kézi-
labdázók – is csatlakozott a programhoz,
amelynek az Árkád mellett a Mobilis volt
a fô támogatója. Az interaktív tudományos
élményközpont segítségével egy kísérleti
bemutatóval is gazdagodott a program. 

ISMÉT EVEZTEK ÉS
BIZONYÍTOTTAK  

közel 200 centert üzemeltet. A 27 milliárd
euró vagyonnal rendelkezô vállalat egy kéz-
ben tartja beruházásainak minden fázisát, a
tervezéstôl a létrehozáson és üzemeltetésen
át a folyamatos modernizálásig, megújulásig.
Szerte Európában több mint 3500 embert fog-
lalkoztat, ebbôl 1300 dogozik a folyamatosan
növekvô vállalat központjában, a hamburgi
Poppenbüttel kerületben. 

Alexander Otto, az alapító Werner Otto fi-
atalabb fia 2000-ben vette át a stafétát édes-
apjától, és azóta a folyamatos nemzetközi
terjeszkedést képviselve irányítja a vállalatot.

Ennek jegyében megtöbbszörözte az ECE be-
vásárlóközpontjainak számát, és új befekte-
tési területeket hódított meg a cégcsoport
számára. 

Magyarországon a budapesti Örs vezér
terén 2002-ben nyitott Árkád volt az ECE elsô
beruházása ezt követte a pécsi, a gyôri, a deb-
receni, és legutóbb a szegedi center megnyi-
tása. A vállalat nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy illeszkedjen az adott város környeze-
tébe, ezért nincs két egyforma bevásárló-
központja: mindegyik egyedi terekkel, kiala-
kítással, atmoszférával rendelkezik. 

Január 24–25. között minden az esküvô-
rôl szólt az Árkádban: a VI. Kisalföldi
Esküvô Kiállítás idén is több ezer em-
bert vonzott. 

A program szinte kihagyhatatlan azon jegyes-
párok – vagy az esküvôjüket még csak tervez-
getôk – számára, akik szeretnének egy helyen
képet kapni az esküvôi szolgáltatók aktuális
kínálatáról, ajánlatairól. Az Árkádban mind-
ezt kellemes környezetben megtehették, közel
80 standon várták a kiállítók az érdeklôdôket.
Az esküvôszervezéshez kapcsolódó szakem-
berek segítségével képet kaphattunk arról, mi
az idei trend, a ruháktól a dekoráción és smin-
ken át az olyan fontos kiegészítô szolgáltatá-
sokig, mint például a stílusos aláfestô zene, és
még egy igazi hintó is feltûnt az Árkád ku-
polája alatt. A kétnapos rendezvény talán 
leginkább várt programjai a látványos divat-
bemutatók voltak, amelyeken testközelbôl is
megcsodálhattuk a hazai és külföldi menyasz-

szonyiruha-tervezôk legújabb kollekcióit, mi-
közben a modelleken láthattuk az ünnepi
sminkek és frizurák színe-javát. A több ezer
látogató közül 600 pár regisztrált a játékra is,

amelyen a kiállítók által felajánlott értékes
nyeremények – a többi között két wellness-
hétvége és három gyémántgyûrû – találtak
gazdára.   

1. Melyik meglepetés 
nem szerepel az Árkád Gyôr
programjában idén 
Valentin-napon? 
a. Sztárfellépôk  
b. Szerelmes fotósarok 
c. Ajándék pezsgô 

2. Kinek a nevéhez 
fûzôdik a Valentin-nap 
megünneplése? 
a. Egy Valentin nevû római katona   
b. Bálint püspök 
c. Valentina Smith angol költônô 

3. Melyik hazai sztárt 
láthatják a Valentin-napi 
hétvégén a gyôri Árkád 
színpadán a látogatók?
a. Demjén Ferenc 
b. Bogi 
c. Fluor Tomi

JÁTSSZON 
UTALVÁNYÉRT! 
JÁTSSZON ÉS NYERJEN 5.000 FORINT
ÉRTÉKÛ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT,
MELYET AZ ÁRKÁD GYÔR KIJELÖLT
ÜZLETEIBEN VÁLTHAT BE! 

Ehhez nem kell mást tennie, mint helye-
sen válaszolnia három kérdésünkre a
közelgô Valentin-nappal kapcsolatban.

A megfejtéseket február 28-ig várjuk, 
az ÁRKÁD Gyôr Igazgatóság, 
9027 Gyôr, Budai út 1. címre
(a borítékra írja rá:  „Játék”).

Decemberi játékunk nyertesei: 
Micskó Anikó, Kantó Károlyné, 
Milkovits Izidor. 
Gratulálunk nyereményükhöz!

Minden anagy napról 

50 ÉVESAZ ECE

Minden ECE bevásárlóközpont szervesen
illeszkedik az adott város arculatához,
hangulatához. Fényûzô és patinás ECE-
center Stuttgartban. 

Az új ECE bevásárlóközpontok nyitását mindig hatalmas érdeklődés kísérte.



www.arkadgyor.hu

A gyôri Árkád idén sem feledkezik
meg a szerelmesek ünnepérôl,
meglepetésekkel és programokkal
várja a párokat február 14–15-én.

Különleges fellépésnek lehetnek szem- és
fültanúi az Árkád látogatói: február 14-én
16.30 órakor együtt lépnek színpadra a Ki-
rály testvérek, Király Linda és Viktor. 

A „szerelmes hétvége” másik fellépôje,
február 15-én 16.30 órakor Bogi, akinek –
tavalyi második helyezése után – idén is
szurkolhatunk „A Dal 2015” válogatáson.
A fiatal énekesnô „We All” címû dala mel-
lett, amellyel tavaly pályázott az Eurovíziós
Dalfesztiválon való részvételre, hallhatjuk
a szintén közönségsiker „Feels So Right”
slágert is. 

A ráadás: a szerelmespárokat 14-én és
15-én 13–16 óra között ingyenes fotósarok
várja.

A SZERELMESEK
HÉTVÉGÉJE 
AZ ÁRKÁDBAN 

A tavalyi évhez hasonlóan 2015 is szí-
nesnek és eseménydúsnak ígérkezik a
gyôri Árkádban. A régió legnagyobb be-
vásárlóközpontjában mindig történik
valami! 

FEBRUÁR 14–15. 

VALENTIN-NAP 
A szerelmesek ünnepén sztárfellépôkkel, ro-
mantikus fotósarokkal és apró ajándékokkal
várjuk a párokat. 

MÁRCIUS 4–8. 

TAVASZI KUPON 
NAPOK 
Készüljön fel a tavaszra, vásároljon kedvez-
ménnyel az Árkád számos üzletében! Az 
üzletlista és a kinyomtatható kuponok megta-
lálhatók az Árkád Gyôr honlapján (www.ar-
kadgyor.hu).

MÁRCIUS 7–8. 

NÔNAPI HÉTVÉGE
Hölgyek, figyelem! Két sármos meglepetés-
vendéggel kedveskedünk látogatóinknak: az
Árkád színpadán Vastag Tamás és Kasza Tibor
lép fel.         

MÁRCIUS 20. – ÁPRILIS 6.

HÚSVÉT 
AZ ÁRKÁDBAN 
Répafalva tavaszi díszletei között kézmûves-
foglalkozásokkal és más gyerekprogramokkal
várja a családokat Brúnó, a csodapiktor és
Berti nyuszi. 

JÚNIUS 3–6. 

NYÁRI KUPON 
NAPOK
Ha szezonváltás, akkor kuponnapok az Ár-
kádban! Idén is több tucat üzlet kínál átlago-
san 20% kedvezményt a kuponnapokon.
Töltse le kuponjainkat az internetrôl, vagy
nyomtassa ki infópultunknál! 

AUGUSZTUS 7–29. 

KALÓZVILÁG
Nagyszabású interaktív kiállításunkon életre
kel a Kincses-sziget világa, mesés élmények-
kel ajándékozva meg kicsiket-nagyokat.  

SZEPTEMBER 2–5. 

ÔSZI KUPON 
NAPOK
Az üzletlistát, illetve a kuponokat megtalálja
az interneten (www.arkadgyor.hu) és az Ár-
kádban.    

OKTÓBER 2–18. 

ÔSZI DIVATHETEK
Készüljön stílusosan a télre: október elsô fe-
lében ismét a divat kerül középpontba. 

NOVEMBER 27. – DECEMBER 24.

ADVENT 
AZ ÁRKÁDBAN 
Életre kel a téli mesevilág, varázslatos díszle-
tek, zenei produkciók és gyerekprogramok se-
gítenek ünnepi hangulatba kerülni.     
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PROGRAM 3A 2015-ös év nagy durranásának 
az augusztusi Kalózvilág kiállítás 
ígérkezik az Árkádban.

goztam egy új
lemezen, amikor a

párom megkérte a keze-
met. Karácsony környéke volt, és nagyon szo-
morú voltam, mert tudtam, hogy nem tudok
hazajönni az ünnepekre, és nem fogom látni
sem a páromat, sem a családomat. Óriási
meglepetésemre huszonötödikén kopogtak az
ajtómon – ott állt a párom egy nagy dobozzal.
Mire kiszedtem a papírokat a dobozból, ô már
térdre ereszkedett és megkérte a kezemet.
Utólag megtudtam, hogy fél éven át szervezte
a lánykérést az amerikai barátnôim segítségé-
vel. Nagyon romantikus volt! 

zahoztad magaddal az ehhez kötôdô
amerikai szokásokat?
– Amerikában megszoktuk,
hogy február tizennegyedi-
kén mindenütt szívecskék
vannak, ismerjük a ha-
gyományt, de nálunk
ez akkor sem volt lé-
nyeges, amikor kint
éltünk. Számunkra
az a fontos, hogy
minden nap ki
tudjuk mutatni a
szeretetünket. 
– Nem is ünne-
pelsz a pároddal
Valentin-napon?
– Lehet, hogy el-
megyünk vacso-
rázni vagy én fôzök
otthon valami külön-
legeset, és Viktorról is
tudom, hogy el szokta
vinni valamilyen roman-
tikus helyre a barátnôjét.
De ez nem egyedi alkalom
az évben, csak örülünk neki,
hogy ezzel eggyel több az ilyen
nap. 
– Mennyire vagy romantikus alkat?
– Nagyon! A Halak jegyében születtem,
amire jellemzô, hogy az álmodozás és a
romantika fontos az életében, ez rám is
abszolút igaz. Szerencsés vagyok, mert a
párom is romantikus típus. 
– Mi volt a legromantikusabb dolog, amit

valaha kaptál? Esetleg szerenádot adtak
már neked?
– Szerenádot még nem kaptam. A legroman-
tikusabb dolog az életemben az eljegyzés
volt. Három évvel ezelôtt Amerikában dol-

Király Linda és Viktor is
fellép az Árkád Gyôr
Valentin-napi prog-
ramjában. Örömze-
nélést ígérnek a
közönségnek, re-
pertoárjukban az
ünnephez kap-
csolódva szerel-
mes dalok is
szerepelnek
majd. 

Linda örül az alkalom-
nak, hiszen nagyon ro-
mantikus alkat, de
fontosnak tartja, hogy február
tizennegyedike egy legyen a sok
különleges nap közül az évben, s ne az
egyetlen. Interjúnkban azt is elárulta az éne-
kesnô, hogy mi volt a legromantikusabb
dolog, ami valaha történt vele.
– Testvéreddel, Viktorral Valentin-napon lép-
tek fel a gyôri Árkádban. Mivel készültök
ebbôl az alkalomból? 
– Nagyon sokszor lépünk fel együtt, ez
igazi örömzenélés számunkra. Mindig
igyekszünk a közönséghez alkalmaz-
kodni, szeretjük a spontaneitást. Ha
éppen ott jut eszünkbe valami, akkor
azt elénekeljük, a hangulathoz alakít-
juk a koncertet. A gyôri fellépésre saját
dalainkból és kedvenc feldolgozásaink-
ból is válogatunk majd. Viktornak pár
hete jelent meg a legújabb lemeze, arról
is hallhat ízelítôt a közönség. ...és ha már
egyszer Valentin-nap lesz, akkor természe-
tesen szerelmes számokkal is készülünk. Ez
tôlünk amúgy sem áll távol, az én karrierem
például a „Szerelem utolsó vérig” címû szám-
mal indult el.

– Viktornak – ahogy említetted
is – nemrég jelent meg az új
lemeze. Tôled is várhatunk
a közeljövôben új albu-
mot? Dolgoztok esetleg
közös anyagon is?
– Készülök már én is az
új zenei anyaggal, 
úgyhogy igen, lesz le-
mezem. Emellett dol-
gozunk Viktorral is,
akivel nagyon régen je-
lent meg közös dalunk,
most pedig újra lesz. 

– Mit jelent számodra a Va-
lentin-nap? Amerikában nôt-

tél fel, ahol nagy hagyománya
van a szerelmesek ünnepének. Ha-
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Királyi Valentin-nap

2015 az Árkádban

ÁPRILIS 10-26. 

TAVASZI DIVAT 
Bemutatkoznak a legújabb trendek és az
Árkád üzleteiben megtalálható márkák legú-
jabb kollekciói, vásárlóinkat pedig nyere-
ményjáték várja.

MÁJUS 2. 

ANYÁK NAPJA
Mi is ünnepeljük az édesanyákat: apró meg-
lepetéssel, egy-egy szál virággal kedveske-
dünk nekik.   

MÁJUS 29–30. 

GYERMEKNAP 
Ez a hétvége a legkisebbeké az Árkádban:
kézmûvesjátszóházzal és gyermekelôadások-
kal készülünk a gyerekek ünnepére – fellép-
nek „Az ének iskolája” szereplôi! 



EGYÜTT AZ IGAZI

Boginak énekesnôként szinte kötelezô
figyelnie az aktuális trendeket, de
nemcsak ezek befolyásolják a megjele-
nését. „Ha van egy ruhám, ami két éve
volt divat, de nekem még mindig tet-
szik, akkor felveszem” – mondja. 

A 17 éves gyôri énekes kényelmes, laza
lány, akár színpadra is farmerben és tornaci-
pôben áll. Vásárolni persze szeret, s azt is el-
árulja, melyek a kedvenc üzletei. 

– Mennyire fontos számodra a divat? Szigo-
rúan a legújabb trendeknek megfelelôen öl-
tözködsz vagy inkább praktikus szempontok
szerint választasz ruhát?
– Nagyon szeretem a kényelmes ruhákat. Far-
meros-tornacipôs lány vagyok, fôleg hétköz-
nap, amikor iskolába megyek. Olvasom a
divatmagazinokat, figyelem az aktuális tren-
deket, viszont ha van egy ruhám, ami két éve
volt divat, de nekem még mindig tetszik,
akkor felveszem. 
– Színpadra mennyiben öltözöl másként?
– Az attól is függ, hogy hol van a koncert, mi-
lyen eseményen lépek fel. Fesztiválokon,
nyári fellépéseken lehet lazábban öltözni,
farmerban és pólóban színpadra állni. Ha
azonban az alkalom csinosabb megjelenést
kíván, akkor természetesen elegánsabb va-
gyok, de magas sarkút akkor sem nagyon ve-
szek fel.
– Hol vásárolsz leggyakrabban?
–  Nem vagyok az a nô, aki sok idôt tölt a vá-
sárlással, gyakran ráunok. Gyorsan, határozot-
tan eldöntöm, hogy mit veszek meg. Gyôrben
az Árkádban vásárolok leginkább, ez a leg-
praktikusabb hely a városban, egy helyen
megtalálok mindent, amire szükségem van.
Szeretem az Árkádot azért is, mert ott mindig
összefutok ismerôssel. Nem vagyok nagy „plá-
zázós”, de néha az is elôfordul, hogy a barát-
nôimmel oda beszéljük meg a találkozót. 
– Vannak kedvenc üzleteid? Hol vagy gyakori
vendég?

– Sok üzletet szeretek. Nagy kedvencem a
Pepe Jeans, de szívesen vásárolok a Zarában,
a H&M-ben, a Vagabondban, a Playersroom-
ban is. Parfümöt és kozmetikumokat a Doug-
lasban keresek, a Media Marktba is gyakran
bemegyek. Nagyon szeretem a Swarovski ék-
szereket, azokat mindig megnézem, és sosem
hagyom ki az Aranycipó tonhalas szendvi-
csét sem. A barátnôimmel pedig a Gelato e
Cafféba szoktunk beülni egy kávéra vagy fa-
gyira. 
– A farmeren és a tornacipôn kívül van még
kedvenc ruhadarabod, amibôl nem tudsz el-
lenállni egy-egy újabb példánynak?
– Szeretem a bakancsokat, ami most éppen
aktuális. Szívesen hordok blézert és mel-
lényt is, továbbá kedvelem a kiegészítôket,
táskákat.
– Színek tekintetében mi jellemzi legin-
kább a ruhatáradat?
– Nincs kifejezetten kedvenc színem, év-
szaktól is függ, mit hordok szívesen. Legin-
kább a matt árnyalatokat kedvelem,
neonszíneket még nyáron sem nagyon hor-
dok. Ilyenkor, télen szeretem a sötétzöldet,
a barnát, sálban-sapkában a bordót. Farme-
ros anyagok pedig mindig jöhetnek. 
– Megváltoztatta az ízlésed, a stílusod a ref-
lektorfény?
– Egyáltalán nem, ahogy már említettem,
most is ugyanolyan kényelmesen öltözkö-
döm, mint korábban. Nem változtatott meg
a színpad, inkább lehetôséget adott arra,
hogy megismerjek különleges, egyedi ru-
hákat. Fotózásokon többször felpróbálhat-
tam már magyar tervezôk ruháit, sokba
bele is szerettem, szívesen viselem pél-
dául Szegedi Kata ruháit. A stylistom,
Schreiter Lilla segít megtalálni a nekem
leginkább megfelelô, hozzám illô ruhákat
egy-egy alkalomra – ô ismeri az ízlésemet, és
aszerint keres. Soha nem akar rábeszélni
olyan darabra, amit nem tudnék szeretni,
igaz, nem is lehetne. 

Megnyitotta üzletét a minôségi kozmeti-
kumokat, sminktermékeket kínáló Pupa 
Milano; Ács Adrienn üzletvezetôt Máté
Richárd centermenedzser köszöntötte. 

Bemutatkozott Gyôrben a fiatalos trendeket
képviselô Bershka, az új bérlôket köszöntô
virágcsokrot Kadlecsik Lauraüzletvezetô
vette át Máté Richárdtól, a gyôri Árkád veze-
tôjétôl.

A hûvös, variálható finomságokkal csábító
Mall Yoghurt képviseletében Serfôzô
Erika üzletvezetôt üdvözölte Flachner Pál
mûszaki vezetô. 

Megújult az Árkád látogatóinak egyik kedvenc
találkozóhelye is: a volt Segafredo kávézó
ezentúl Mall Caféként várja vendégeit.  
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BABAKOCSI-
KÖLCSÖNZÉS

MINIJÁRGÁNY-
KÖLCSÖNZÉS

CSOMAG-
MEGÔRZÔ

PELENKÁZÓ BANK-
AUTOMATA

ESERNYÔ-
KÖLCSÖNZÉS

A részletekrôl 
érdeklôdjön 
a földszinti 
információs 
pultnál, 
ahol munka-
társaink 
készséggel 
állnak 
rendelkezésére!

AZ ÁRKÁD GYÔR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZÁMOS 
INGYENES SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

Sokak vágya telje-
sült január végén:
végre Gyôrbe is meg-
érkezett az európai
fiatalok egyik ked-
venc divatmárkája,
a Bershka. 

A spanyol Indi-
tex-csoport tagja –
ehhez tartozik a
többi között a Zara,
a Stradivarius és a
Pull and Bear is –
sokszínû és különle-
ges kínálatával pilla-
natok alatt meghódítja
a vásárlókat, bárhol is
nyit új üzletet. 

A nagyvárosi lükte-
tést és a nôies romanti-
kát egyaránt képviselô
márka gyorsan követi a

változó trendeket, segítsé-
gével úgy követhetjük a diva-
tot, hogy közben kifejezzük

saját ízlés- és stílusvilágun-
kat. Ezt a többi között az ga-
rantálja, hogy a világ 39
országában jelen lévô
Bershka az alapdarabok
és a különlegesebb
modellek mellett
számos kiegészítôt
is kínál. A válasz-
ték gyorsan,
szinte napról
napra változik,
ezért érdemes
gyakran be-
térni a „Zara
k i s t e s tvé ré -
nek” is neve-
zett márka
gyôri üzletébe
– igaz, a csá-
bító kirakat
úgyis be-
vonzza a di-
vatra fogékony
látogatókat!    

Új üzletek az Árkádban
Több újdonsággal is találkozhattak az Árkád látogatói az elmúlt hetekben. 

MEGÉRKEZETT
A BERSHKA! 

BOGI
 

az Ár
kád-

ban:
Febru

ár 15
.,

16.30
–17.1
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„Farmeros-
tornacipôs 
lány vagyok”

A Bershka ötvözi 
az egyéni kifejezésmódot a legújabb, 
mégis megfizethetô trendekkel.    


