
20-40%
kedvezmény!

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

Üzletek nyitva tartása
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A földi élet több mint 600 millió éven átívelő, rejtel-
mes csoda. Az evolúciónál egyszerűen el sem lehet 
képzelni hosszabb történetet. Földünk kialakulása 
és élete tele van izgalmas dolgokkal, katasztró-
fák sorával, de túlélésekkel, felemelkedésekkel is. 
Szerencsések vagyunk, hogy megörököltük ezt 
a varázslatos bolygót, s felelősséggel tartozunk 
megóvásáért. Rendíthetetlen meggyőződésünk, 
hogy mindennek a középpontjában mi állunk, hát 
tegyünk is érte. Tanulmányozzuk, honnan ere-
dünk, hová jutottunk, s merre tartunk! Olvassunk, 
tájékozódjunk, beszélgessünk a gyökereinkről. A 
temérdek könyv, tanulmány és az internet világá-
nak köszönhetően ez könnyedén megoldható. El-
hivatott tudósoknak köszönhetően az evolúcióval 
kapcsolatos tények és jelenségek hatalmas sora 

2. oldal

IRÁNY A SULI
Az iskolakezdés min-
den évben nagy fejtörést 
okoz a szülőknek. A tan-
szerek és a napi ruhatár 
frissítésére is megoldást 
jelent az ÁRKÁD.

ŐSZI KUPONNAPOK
Szeptember 7-11-ig is-
mét kedvezményekkel 
várjuk Önöket. Szerez-
zék be olcsóbban az új 
őszi kollekciókból kisze-
melt ruhadarabokat is.

4. oldal 7. oldal

ÚJDONSÁGOK
Mo derneb b p arkoló 
rendszer, felújított étel-
udvar, új vásárlási utal-
vány, friss dizájnnal von-
zóbbá varázsolt és új üz-
letek: mindez Önökért!

Elröppent a nyár, s az elmúlt évek ta-
pasztalatai alapján kellemes, napsüté-
ses időben térhetünk vissza a dolgos 
hétköznapokba. Gyermekeinknek is 
könnyebb így újra kezdeni a tanulást, 
hiszen számos szabadtéri programnak 
hódolhatnak még ősszel. Üzleteinkben 
a nyári akciós termékek mellett már ott 
várják Önöket az új őszi kollekciók, 
melyekkel felfrissíthetik ruhatárukat. 
Őszi kuponnapjaink idején sok pénzt 
takaríthatnak meg. Érdemes úgy ter-
vezni az iskolai kellékek beszerzésével 
is, hogy az akció idejére essen. Aki 
minket választ, különleges élményekkel 
is gazdagodhat bevásárlás közben. A 
szeptembert "Ősemberek világa" kiál-
lításunk teszi színesebbé, emlékezete-
sebbé. A tárlat izgalmas programokat 
is tartogat mindazoknak, akik fantázi-
át látnak egy kis múltbeli kalandban, 
miközben épp a jelen hódító trendjeit 
térképezik fel bevásárlóközpontunk-
ban. Kellemes időtöltést kívánok 
Önöknek az ÁRKÁD-ban!

Martits Balázs
centermenedzser

Bevásárlóközpontunk 
általános nyitva tartása

Zárva:  2016. október 23. , 2016. november 1.

Hétfő-Szombatig 7-21 óráig
Vasárnap   8-19 óráig

Hétfő-Szombat    9-20 óráig
Vasárnap  10-18 óráig

válik napról napra ismeretessé előttünk, de 
emberöltőkön át kifürkészhetetlen titkok is 
lappanganak még az ősi múltban. Mindenkit 
érdekel az eredet, a múlt, és sokan szívesen 
utaznánk az időben, ha tehetnénk, akár visz-
sza, akár előre. Vonz minket a régi idők tisz-
teletet parancsoló állatvilága, a különleges 
növények, az első ember életmódja, a vadá-
szatok, a tűz mágikus ereje. Ezért is döntöt-
tünk úgy, hogy elhozunk egy látványos kiállí-
tást Önöknek, mely az őskor világába enged 
egy szikrányi betekintést. Lesz lehetőség já-
tékra és fényképezkedésre is, s bízunk benne, 
hogy otthonukban szívesen idézik majd fel 
a kiállítás idején nálunk szerzett élményeket. 
Várjuk Önöket ezúttal is sok szeretettel!

5. oldal

PROGRAMAJÁNLÓ

2016. szeptember 2-25. Ősemberek 
világa

2016. szeptember 7-11.  Őszi 
kuponnapok

2016. szept. 28-okt. 2.   II.Pécsi  
Érték Kiállítás

2016. október 6-9.   Glamour 
napok

2016. október 13-30. Bosszúállók
interaktív kaland

2016. november 10-12.  JOY 
napok

ŐSEMBEREK VILÁGA

A programváltozás jogát fenntartjuk!
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INTERSPAR
Ugye Te is ismered a SPAR Ár-
zabáló figuráját? Igen, ő az, aki 
rendszeresen feltűnik a SPAR 
reklámokban és elszántan száll 
harcba az alacsony árakért. Most 
viszont már az INTERSPAR áru-
házakban is találkozhatsz vele, 
kétféle méretben is készült be-
lőle plüssfigura! Emellett számos 
egyéb terméken is visszaköszön, 
többféle Árzabálós pénztárca, 
kéztörlő, bögre vagy válltáska is 
kapható. Az iskolakezdésre való 
tekintettel pedig még a figurával 
ellátott tolltartóval, kulaccsal és 
uzsonnás dobozzal is készült az 
INTERSPAR! Az exkluzív Árzabá-
lós termékek szeptember 30-ig 
kaphatók a készlet erejéig, siess, 
nehogy lemaradj róla! Részletek 
az áruházban!

Tipp 1.
Ergonómiai kialakítású táska, melynek 
mérete ideális a törékeny kisiskolás 
alkathoz. Kis súlyú, légcsatornás, hát-
lapja biztosítja a hát komfortérzetét. 
A táska falai és márkázott alja merev. 
A felületén elhelyezett fényvisszaverő 
elemek teszik biztonságosabbá. Stabil, 
strapabíró  csatja biztonságos záró-
dást tesz lehetővé. Levehető ajándék 
jelvény, ajándék órarend is jár mellé!

Tipp 2.
Az ergonómiai táska új, áramvona-
las formája mellett szabályozható 
vállpántjaival, merev falaival, kis 

TÁSKAMÁNIA
A hátitáska vagy oldaltáska a kiegészí-
tők azon csoportjába tartozik, melyet 
naponta magunkkal viszünk, haszná-
lunk és viselünk. Pontosan ezért fon-
tos, hogy funkcióiban megfelelő és 
szép is legyen egyben. Olykor nehéz 
a döntés: a küllem vagy a belső fon-
tosabb egy táska esetében? Célszerű, 
ha a praktikusság oltárán nem áldoz-
zuk fel az esztétikus megjelenítést. 
A Heavy Tools táskák épp ennek a 
kihívásnak tesznek eleget. A megfe-
lelő mennyiségű holminak feltétlenül 
bele kell férnie a táskába, így minden-
képpen nagy pakoló térrel rendelkező 
táskát válasszunk. A Heavy Tools háti-
táskák űrmérete 28,31 és 32 literesek, 
így a hellyel nem lehet gond. Előnyt 

jelent, ha több pakoló rekesz is van a 
táskában, így a különféle típusú felsze-
relések, füzetek, könyvek esetleg mű-
szaki dolgok is megfelelően tárolhatóak, 
szállíthatóak. A Heavy Tools hátitáskák 
ergonomikus hátkialakítással rendelkez-
nek. Megerősített alsó rész gondoskodik 
a terhelhetőségről, így egy-egy jobban 
igénybevett nap után sem szakad ki a 
táska alja. Az állítható vállpántok garan-
tálják a testre szabhatóságot, a szivacsos 
hátrész a kényelmet. A rekeszes felosz-
tás a praktikusságért került bele a táská-
ba, az oldalrészeken hálós kulacstartók 
bővítik a pakolásra szánt helyet. Az első 
zsebben kisebb rendező zsebek talál-
hatóak tollaknak, kulcsoknak, bérletnek, 
telefonnak, így az apróságok sem fog-
nak elveszni!
A Heavy Tools hátitáskák mellett az ol-
daltáskáknak és sporttáskáknak is meg-

súlyával és kisebb méretével hódít. 
Trendkövető megjelenése mellett a 
praktikus belső rendezők miatt is kitű-
nő választás. 

Tipp 3.
A budmil márkára jellemző egyedisé-
get a táskapiacon a közkedvelt köny-
nyű, laza szerkezetű, de mégis stabil, 
könnyen pakolható, gumiborítás aljú 
modell képviseli. Ajándékba óraren-
det, kulcstartót, névkártyát kap a vá-
sárló, azaz a táska boldog kis tulajdo-

nosa.

Tipp 4.
 A budmil tradicionális hátitáskája 
megújult! Trendi újszerű designt 
kapott, hátlapja légcsatornás lett, 
ezáltal komfortosabb, és jobban 
illeszkedik a hátra. A modell nagy 
előnye, hogy igény szerint bővíthe-
tő. 

Tipp 5.
A budmil sokféle változatban kap-
ható ovális hátitáskák a profi minő-
séget képviselik. A strapabíró, sta-
bil, praktikus, komfortos kiképzés 
mellett a kellékek és díszítőelemek 
különleges egyedi hatása miatt is 
ajánljuk.

VIDÁM SULIKEZDÉS
JÁTÉKSZIGET
Egy helyes tolltartó, tornazsák, vagy 
egy kedvenc figurás kulacs garan-
táltan széppé teszi a kisiskolás suli-
ban töltött óráit! 

ALEXANDRA
ISKOLA
Ismerkedj meg a Káprázatos köny-
vek sorozat Iskola című részével. A 
csillogó színekkel teli vidám kötetet 
a kisebbek mellett az írással és olva-
sással most barátkozó iskolások is 
nagy haszonnal forgathatják! 
A sorozatban megjelent kötetek: 
Bolt, Iskola, Otthon, Park.

Lehet a gyermekünk félénk típus, okoska vagy épp kissé szórakozott, ettől függetlenül a suli központi szerepet tölt be az életében. Az osztályába különböző ké-
pességű és társadalmi helyzetű gyerekek járnak, s akárcsak a felnőtteknél, náluk is fontos az egyéniségükhöz illő viselet. Már az első osztályos kisfiúk és kislányok is 
nagy lendülettel vetik bele magukat a vásárlásba, gondoljunk csak a táska és a tanszerek, vagy az első menő farmer beszerzésére. Érdemes velük útra kelni, s együtt 
kiválasztani mindent, amire szükségük lehet az iskolába járáshoz. Legyen olyan a felszerelésük és a ruhájuk, amilyent ők szeretnének, ám konzultáljuk meg velük, 
hogy miért javaslunk nekik például egy-egy táskát, ahol a kényelmi szempontok és az egészségük megőrzése az elsődleges. Ehhez persze szükséges, hogy mi is 
tisztában legyünk az egyes márkák által kínált termékek tulajdonságaival. Meleg szívvel ajánljuk Olvasóinknak a budmil 2016-os Back to school kollekcióját.

IRÁNY A SULI!

lehetősen nagy a rajongótábora.  
Ezek a táskák is átgondoltak és 
divatosak, s az állítható szivacsos 
vállpánt alapfelszereltség. Ez lehe-
tőséget ad arra, hogy átvetve keresztbe 
a vállunkon vagy hagyományosan egy 
vállon lógatva, de mégis kényelmesen 
hordjuk a táskát. Rendező- és cipzáras kis 
zsebek, kulcs- és pénztárca tartó egyik-
ből sem hiányzik. Az oldaltáskákban a 
notebookoknak/tableteknek külön hely 
áll rendelkezésre. Az aktív, sportos élet 
hívei 39 literes sporttáskát is találnak a 
kínálatban. A Heavy Tools márkának év-
tizedes tapasztalata van táskakészítés-
ben. A vásárlói visszajelzéseket és a divat 
trendeket összehangoló Heavy Tools 
táskákat 2016-ban is a tökéletes funkcio-
nalitás, a többfajta kialakítás, a rengeteg 
szín és stílus miatt ajánljuk az ÁRKÁD hű 
látogatóinak!

5D CINEMA: SODEXO; ADIDAS: Erzsé-

bet, Edenred, SODEXO; ALEXANDRA:  

Erzsébet, Edenred, Posta Paletta, Top 

Premium, Multipay OTP Cafeteria; 

ARANYCIPÓ: Erzsébet; ÁZSIA FOOD: 

Erzsébet, Edenred, SODEXO, Szép 

Kártya; BIOTECH USA: Erzsébet; 

BORGO: Erzsébet, Edenred, Posta 

Paletta, SODEXO;  BUDMIL: Erzsé-

bet, Edenred, Posta Paletta, SODEXO, 

Multipay, OTP Cafeteria; BURGER 

KING:  Erzsébet, Edenred, SODEXO, 

Szép Kártya; C&A: Erzsébet, Edenred, 

SODEXO; CCC: Erzsébet, Edenred, 

SODEXO, Posta Paletta; DEICHMANN: 

(Erzsébet, Edenred, SODEXO, Pos-

ta Paletta, Accor); DEVERGO: Erzsé-

bet, Edenred, SODEXO, Posta Paletta, 

Accor, Cadhoc; DM: Erzsébet, Edenred, 

SODEXO, Posta Paletta; DOCKYARD 

ISLANDS: Erzsébet, Edenred, SODEXO, 

Posta Paletta; DOUGLAS: Erzsé-

bet, Top Prémium, SODEXO PASS;  

GARAGE STORE: Erzsébet, Edenred, 

SODEXO; GAS: Erzsébet, Edenred, 

SODEXO; GELATI EISCAFÉ: Erzsébet, 

SODEXO; GYÓGYSZERTÁR: (Erzsébet, 

EP Kártya; HEAVY TOOLS: Erzsébet, 

Edenred, SODEXO, Posta Paletta; HER-

BÁRIA: Erzsébet, Edenred; HERVIS:  Er-

zsébet, Edenred, Posta Paletta, SODEXO, 

Multipay, OTP Cafeteria, EP Kártya; 

HUMANIC: Erzsébet, OTP Cafeteria; 

INTERSPAR: Erzsébet, Edenred, 

Posta Paletta, SODEXO, Multipay,  

OTP Cafeteria; JÁTÉKSZIGET: Er-

zsébet; KFC: Erzsébet, Edenred, 

Posta Paletta, SODEXO, Szép Kár-

tya; KORONA: Erzsébet, SODEXO;  

LECSÓ: Bármelyik utalványt, amelyik-

ben élelmiszer van feltűntetve.; MBT: 

Erzsébet, EP Kártya; MC DONALD'S:  Er-

zsébet, Edenred, Posta Paletta, SODEXO;  

Media Markt: Erzsébet, Edenred, Pos-

ta Paletta, Sodexo,  Multipay, OTP 

Cafeteria; MONARCHY: Edenred, Pos-

ta Paletta, SODEXO; NECKERMANN:  

Edenred, Sodexo, OTP Szépkártya;  

NEW YORKER: Erzsébet, Edenred, 

Sodexo, Accor; NORBI UPDATE: Er-

zsébet; OÁZIS: Erzsébet; OFFICE 

SHOES: Sodexo; OF SHOP: Erzsébet; 

OPTICWORLD: EP Kártya); OREX: 

Erzsébet; ORSAY: Edenred; Sodexo; 

PIREX: Erzsébet, Edenred, Posta Pa-

letta, SODEXO, OTP Cafeteria; PIZZA 

FORTE: Erzsébet; PLAYERSROOM: 

Erzsébet, Edenred, Sodexo, Top Premi-

um, Multipay, EP Kártya; PLAYMAX: 

Erzsébet, Edenred, SODEXO, Lyoness; 

PROMOD: Erzsébet, Edenred, SODEXO, 

Accor; Reno: Erzsébet, Edenred, SODEXO, 

Top Prémium; RESERVED: Erzsébet, 

Edenred, SODEXO; SALAMANDER: 

Edenred, SODEXO, Acco; SAXOO  

LONDON: Erzsébet, Edenred, SODEXO, 

Greenpass; Scic Nutrition: Erzsébet, 

Sodexo; TAKKO FASHION: Erzsébet, 

Edenred, Sodexo; TAMARIS:  Erzsé-

bet, Edenred, Sodexo, Posta Paletta, 

Top Premium, Multipay OTP Cafeteria; 

TATUUM: Erzsébet, Edenred, Sodexo, 

OTP Cafeteria;  TOM TAYLOR: Sodexo; 

TRIUMPH: Erzsébet, edenred, Sodexo;  

YVES ROCHER: Edenred

Utalvány elfogadó helyek

Foto:  Heavy Tools

Foto:  budmil
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A napi frissesség titka
Számít, miként indul a nap. A tápláló reggeli, egy vitamindús gyü-
mölcsital testünk és lelkünk motorja. Az egész napos koncentráció 
igénybe veszi szervezetünket, figyeljünk hát oda arra, miként indul-
nak a reggelek. A suli és munka után szerzett élmények szintén fel-
töltenek minket energiával. Ne csak munkáról és tanulásról szóljanak 
a mindennapok. 

ANGOLUL IS GYEREKJÁTÉK

Szeretjük a szuperhősöket!

AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT

EGY KIS ILLÚZIÓ

Gyermekdalos könyv

Michaela Sangl – Janet Channon – 
Wendy Jensen: Early English CD mel-
léklettel ellátott Gyermekdalos könyvét 
már 4 éves kortól ajánljuk. Örömteli an-
goltanulás fülbemászó dalokkal! 
Peggy és Peek elmagyarázzák az első 
angol szavaidat: teknősbékákat figyel-
tek és számoltok meg, megtanuljátok a 
hónapokat, a zöldségek és gyümölcsök 
színét és nevét, gyakoroljátok az átkelést 

az úttesten, ugráltok, mint a nyúl, oson-
tok, mint a tigris, röpködtök, mint a ma-
dár, és lufikkal labdáztok a szobában. 
A kötet segítségével a gyermekek a ko-
ruknak megfelelő, vidám összeállítás-
ban ismerkedhetnek az angol nyelvvel. 
A mozgással, rajzolással, szituációs játé-
kokkal kísért dalok révén észrevétlenül 
tanulják meg a szavakat, kifejezéseket, 
eközben fejlesztik mindazon képessé-
geiket, melyek iskoláskorban jobb olva-
sás- és íráskompetenciát, beszédértést 

Felgyorsult világunkban egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetünk az egészséges 
táplálkozásra, az egészségmegőrzésre. 
Ugyanakkor az élő vitamin és ásványi 
anyag pótlás legegyszerűbb formájá-
ra, azaz a természetes alapanyagokból 
összeállított ételek-italok elkészítésére 
már nem jut elég idő.  A JUICEBOX- ban 
mindig frissen, helyben készítik el a kü-
lönböző juice-okat, smoothie-kat, tur-
mixokat, melyek fedezik a szervezet szá-
mára nélkülözhetetlen vitaminokat és 
ásványi anyagokat. A változatos ízvilágú, 
állandó és idényjellegű termékeket akár 
helyben is fogyaszthatjuk, de elvitelre 
is kérhetők. A JUICEBOX termékei közül 
különösen ajánljuk például fogyókúrá-
zóknak a „Zsírbontó” vagy a sportolók-
nak a „Kondi előtt” nevű juice-okat. A 
kínálatból különlegességnek számít a 

búzafűlé, amely csak frissen préselve fej-
ti ki maximálisan a hatását. S hogy mi is 
a titka? Az összes ismert ásványi anyagot 
tartalmazza, emellett a búzafű tökéletes 
fehérjeforrás, és gazdag vitaminforrás 
is (A-, C-, E-, F-, K-, B-, D-, B17- vitami-
nok), valamint erős antioxidáns hatással 
rendelkezik. A JUICEBOX-ban mindig 
frissen préselve juthatnak hozzá: natúr 
formában és zöldturmixként is fogyaszt-
ható. Nassolni vágyóknak is ajánlanak 

Ki ne vágyna egy kis kikapcsolódásra 
suli vagy munka után? Képzeljenek is 
el mindjárt egy tökéletes szórakozást, 
amely megfizethető, és hosszan tartó 
élményt biztosít. Bevásárlóközpon-
tunkban az 5D Cinema az a hely, ahol 
olyan világba léphetünk, mely az illú-
zió szinte minden formáját megeleve-
níti előttünk. 
Az 5D mozit joggal tekinthetjük új és 
ez által az egyik legjobb szórakozási 
formának. Az ÁRKÁD-ban júniusban 
nyitott meg az 5D Cinema, melynek 
híre pillanatok alatt jutott el korosz-
tálytól és nemtől függetlenül szinte 
valamennyi látogatónkhoz. Aki ugyan-
is ide belép, látni, hallani, és érezni is 
fogja az általa kiválasztotta film min-
den egyes pillanatát. A 3D mozi kedve-
lőinek is újdonság lesz így filmet nézni, 
hiszen az úgynevezett aktív 3D szem-
üveg már egy magasabb kategóriát 
képvisel a moziban osztogatott papír 

testvéréhez képest. Lehetővé teszi a 
tökéletes sztereoszkópikus kép megje-
lenítését, ezáltal nem is mozi élmény-
ben, inkább szimulátoros kalandban 
részesül a kikapcsolódni vágyó. A 3 
dimenziós képet ugyanis újabb ele-
mekkel gazdagították: megjelennek a 
különleges speciális effektusok, mint 
például a mozgás, amely hűen követi a 
filmbeli történéseket minden irányba. 
Az 5-7 perces filmek közül a gyermek-
filmek és a horror viszi a pálmát, de a 
mulatságos elemekkel gazdagított 
„rémisztő” kisfilmek és a kaland-fan-
tasztikus témák is hódítanak. Ez utóbbi 
kategóriában a Hullámvasút bizonyult 
eddig a legkedveltebbnek, de a gyors 
űrbeli utazás, vagy egy élményekkel 
teli autóversenyzés is egész biztos le-
veszi majd Önöket a lábukról. Annál is 
inkább, mivel átélhetik a szél mozgá-
sát, az esőt, de akár a bogarak rajzását 
is. Érezhető, amint a vízcseppek a néző 

arcára hullanak, miközben a filmje-
lenetben épp egy vízesés alatt ha-
ladunk át. Hullámvasutazás közben 
szemünkbe fújhat a hűvös szél, az 
égő tábortűz mellett érezhetjük a 
füstöt. Buborékok pukkadhatnak 
ki a testünkhöz érve, miközben egy buborékos fantáziában já-
runk, villámok villogása kísérheti a dörrenéseket. Csak néhány 
izgalmas momentumot emeltünk ki Olvasóinknak azok közül, 
melyek teljessé teszik a mágikus élményt. 
Az 5D Cinema 4 férőhelyes, érdemes barátokkal, családosan ér-
kezni. A filmekre a helyszínen lehet jegyet váltani. Az első láto-
gatás alkalmával igényeljék VIP pecsétgyűjtőjüket. Aki gyakran 
visszatér és gyűjti a pecséteket, 5 pecsétenként ajándék sapkát, 
kulcstartót vagy egy ingyen filmnézési lehetőséget kap, 20 pe-
csét esetén pedig 4 db jeggyel és egy pólóval hálálja meg hű-
ségüket az 5D Cinema. Ősztől öt alkalmas kedvezményes bérlet 
kiváltására is lesz lehetőség, s tervben szerepel az ajándéktárgy-
shop sarok kialakítása is. Aki pedig 4 fővel, családosan, 10 év alat-
ti gyermekkel tér be az 5D Cinema-ba, egy helyes kifestőt is kap 
kisfia vagy kislánya a filmélmény mellé. A kiszínezett kifestővel 
visszatérőknek egy 
ajándék jeggyel ked-
veskedik az 5D mozi. 
Akcióban és megle-
petésben tehát nem 
lesz hiány: legyenek 
Önök is részesei a 
nem mindennapi él-
ménynek.

különlegességet. Ez egy olyan 
gyümölcsfagylalt, melyet alacsony 
kalóriatartalma miatt mindenki 
lelkiismeret furdalás nélkül fo-
gyaszthat. A Yogen Fruit színezék-
és adalékanyag mentes, kizárólag 
természetes alapanyagból és sok-
sok gyümölcsből helyben készül. 
Válasszanak az év minden napján 
az állandó és idényjellegű gyümöl-
csökből készült finomságokból. 
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Maja Nett: Az egészséges reggeli: 
müzli
Talán sokan azt gondolják, a müzli 
csupán tejjel nyakon öntött gabo-
napehely. Ennél azonban jóval több: 
változatosan elkészíthető egészséges 
finomság, amelynek minden konyhá-
ban ott a helye! A jól ismert és sokszor 
unalmasnak tartott müzli keverékek 
mellett számtalan formában fogyaszt-
hatjuk. Az Alexandrában már kapható 
ez a szakácskönyv, melyben olyan re-
cepteket találunk, amelyek amellett, 
hogy izgalmasak és egészségesek, 
igazán finomak is. Krémek, kásák, kek-
szek, szeletek, édes falatok és sütik, 
nem csupán müzli rajongóknak!

Sabine Durdel-Hoffmann - Elke 
Eßmann - Brigitte Lotz: A legjobb 
burger otthon
Milyen az igazán jó hamburger, és 
milyen alapanyagokból készül? Ebből 
a kis könyvből elsajátíthatjuk a házi 
burgerkészítés legfontosabb szabá-
lyait, hasznos tippeket kaphatunk a 
hozzávalók változatos variálásához, 
valamint a klasszikus receptek mellett 
különlegesebb ízvilágú szendvicse-
ket is megismerhetünk. Ha eddig azt 
gondoltuk, hogy az otthoni hambur-
gerkészítés bonyolult mutatvány, az 
Alexandra Könyváruházban kapható 
könyvvel a kezünkben már magabiz-
tosan vághatunk bele a sütögetésbe.

CSINÁLD MAGAD REGGELI
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Interaktív bosszúállók kaland: 
2016. október 13– 30.
Október 13-30. között az ÁRKÁD Pécs 
Bevásárlóközpont vásárlói garantáltan 
biztonságban érezhetik magukat, hi-
szen a Vasember, Amerika kapitány, Thor 
és barátai Pécs felé veszik az irányt, hogy 
vigyázzanak a régió legszebb bevásárló-
központjára.
A kiállítás mind a kicsiknek, mind pedig a 
nagyoknak rengeteg élményt, interaktív 
szórakozást ígér. A szuperhősök a Bosz-
szúállók széria filmjeiből, és a Disney in-
teraktív játék alapján készült szigeteken 
elevenednek majd meg előttünk. 
Valósághű karakterek, eredeti képregé-
nyek és sok-sok interaktív élmény – ha-
marosan érkeznek a Bosszúállók!

ÚJ TRENDEK OVIBA, SULIBA, MUNKÁBA

A nyárnak vége, és így a szabadidőnk is kevesebb. 
Ez azonban nem ok arra, hogy szomorúak legyünk: 
a Takko Fashion új trendekkel édesíti meg a munka, 
az iskola és az óvoda első napjait. A legkisebb trend-
követőket is érdekességek várják: aranyos nyomott 
mintás felsőkben és dzsekikben, kényelmes farme-
rekben lehet csúszni-mászni az ovi udvarán, játsza-
ni a suliban. A nagyok pedig divatshow-ban érez-
hetik magukat a laza, mégis üzleties megjelenéssel. 
Vagyis: irány a Takko Fashion!
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és szövegalkotást eredményeznek. 
Az angolul nem beszélő szülők is be-
kapcsolódhatnak gyermekük játékos 
nyelvtanulásába, így a tanulás öröm-
teli közös tevékenység lehet.
A magyar versek nem az angol szö-
vegek tükörfordításai, hanem költői 
alkotások, így a gyerekek és a szülők 
önálló versikeként is megtanulhatják, 
mondogathatják őket. 
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www.arkadpecs.hu weblapon bármikor 

felveheti velünk a kapcsolatot. Írja meg 

észrevételeit az info@arkadpecs.hu cím-

re. Kuponakciónkkal kapcs olatosan a 

www.napiakciok.hu oldalon a Vásárlói 

vélemények rovatában is megoszthatja 

velünk és a többi kuponfelhasználóval 

tippjeit. Amennyiben pedig elsőként 

és naprakészen szeretne értesülni az  

ÁRKÁD Pécs üzleteinek akcióiról, vagy 

akár programjairól, iratkozzon fel hír-

levelünkre! Regisztrált tagjainknak 

ugyanis időnként 10-20, akár 40% ked-

vezményre jogosító akciós kuponokat 

küldünk ki. 

576 KBYTE 
20% kedvezmény minden használt játék szoft-
verre a kupon ellenében. 

ADIDAS
30.000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén 6000 
Ft-ot levonunk a vásárlás végösszegéből a 
kupon ellenében. A kupon Z.N.E. termékekre 
nem váltható be, és más akcióval nem vonható 

össze.

ALEXANDRA 
20% kedvezmény minden teljes árú könyvre a 
kupon ellenében. A kedvezmények nem hal-
mozhatók, és nem vonatkoznak akciós termé-
kekre, tankönyvekre, és az online rendelések 
bolti átvétele esetén sem érvényesek.

APACS EZÜST ÉKSZER
40% kedvezmény minden termékünk árából 
a kupon ellenében. A kedvezmény nem vo-
natkozik tisztító kendőre, ékszer alkatrészekre, 
dobozokra. 

BALANCE
10 000 Ft feletti vásárlás esetén 10% kedvez-
mény, 20 000 Ft feletti vásárlás esetén pedig 
20% kedvezmény. 

BEAUTY HANDS
20% kedvezményt biztosítunk minden Shellac 
szolgáltatásunk árából a kupon ellenében! 
Más kedvezménnyel és akcióval nem vonható 
össze.

BERNS -  

EXKLUZÍV AJÁNDÉKSZIGET
5900 Ft feletti vásárlás esetén egy pár 6 mm-es, 
9900 Ft feletti vásárlás esetén egy pár 8 mm-es 
Swarovski kristályos fülbevaló ajándékba.

BONO FÉRFIDIVAT
Az üzletben kijelölt termékek 20-30% kedvez-
ménnyel vásárolhatók meg a kupon ellenében. 
Más kedvezménnyel nem vonható össze.

BORGO
20% kedvezmény a megjelölt termékekre a ku-
pon ellenében. 

BUDMIL
Minden teljes árú budmil termékre 20% ked-
vezmény. 

BURGER KING
20% kedvezmény.

BUTLERS
Vásároljon 5000 Ft felett, és vásárlásának 20%-
át visszaadjuk ajándékutalványon a kupon 
ellenében. A kupon más akciókkal, kedvez-
ményekkel, promóciókkal, kuponokkal nem 

összevonható, ajándékkártya vásárlásánál nem 
vehető igénybe. Az utalvány 48 óra után váltha-
tó be egy évig. A kupon és az utalvány a www.
butlers.hu webáruházban nem érvényes

C&A
20% kedvezmény a vásárlás végösszegéből a 
kupon ellenében. Ajándékkártya vásárlására 
nem vonatkozik.

CLAIRE'S
20%  kedvezményt biztosítunk füllyukasztási 
csomag vásárlására a kupon ellenében. A fül-
lyukasztási csomag tartalmazza a fülbevalót, a 
fülápoló folyadék t és a fülbelövést. Füllyukasz-
tós fülbevaló vásárlására nem érvényes.

DEVERGO & FRIENDS
20% kedvezmény.

DM
A kupon ellenében extra 50 active beauty pon-
tot írunk jóvá törzsvásárlói kártyáján. Az extra 
pontokat a vonalkód segítségével, annak a 
kasszán történő áthúzásával lehet érvényesí-
teni, melyhez a törzsvásárlói kártya használata 
kötelező. A pontok 72 órán belül íródnak jóvá a 
törzsvásárlói kártyán. Egy törzsvásárlói kártyá-
val csak egy kupon váltható be. (Beváltás ideje: 
2016.09.07. és 2016.09.11. között)

DOCKYARD
20% kedvezmény. Válogasson a Columbia, 
O’Neill, Desigual, Fundango vagy Helly Hansen 
kollekciókból! 

DOUGLAS PARFÜMÉRIA
20+5% kedvezmény minden Douglas saját már-
kás termékre a kupon ellenében. A +5% ked-
vezmény Douglas törzsvásárlói kártyával ve-
hető igénybe, más akcióval nem összevonható.

EXCLUSIVE CHANGE
50% kedvezmény a kezelési költség összegéből 
a kupon ellenében. 

EXTRAMETÁL
20% kedvezmény az Extrasol Quality és a 
Herbertz Solingen cikkekre a kupon ellenében. 

FOTOPLUS
20% kedvezmény az üzletünk kínálatában ta-
lálható összes fotóalbumra illetve képkeretre 
a kupon ellenében. Ráadásként amennyiben 
most rendel vászonképet, szintén 20% kedvez-
ményt vehet igénybe! 

GARAGE STORE
20% kedvezmény minden teljes árú termékre a 
kupon ellenében. 

GAS
20% kedvezmény a kupon ellenében. 

GYEREKSZOBA
A kuponnal 700Ft/fél óra 
helyett 500Ft/fél óra áron 
játszhatnak a gyerekek. A 
kupon egyszeri belépésre 
vonatkozik, és egyszerre 
több gyermekre is érvé-
nyesíthető.

HEAVY TOOLS
20% kedvezmény a kupon 
ellenében. A kedvezmény 
vásárlási utalványra nem 
vonatkozik, illetve más idő-
szakos akcióval, törzsvásár-
lói kedvezménnyel nem 

vonható össze.

HERVIS
20% kedvezmény maximum 2 kiválasztott ter-
mékre a kupon ellenében. A kupon más akció-
val, kedvezménnyel nem vonható össze, nem 
érvényes első áras, leértékelt és szórólapos ter-
mékekre, illetve online vásárlás esetén
Humanic 
20% kedvezmény minden termékre a kupon 
ellenében.

INTERSPAR
A kupon 20% kedvezményre jogosít 1 db sza-
badon választható nem akciós termék árá-
ból. Más akcióval vagy kedvezménnyel nem 
vonható össze. Egy vásárló egy napon maxi-
mum 4 db kupont válthat be. A kupon kizá-
rólag 2016.09.07-11. között használható fel az 
ÁRKÁD Pécs bevásárlóközpontban található 
INTERSPAR üzletben. További részletek az áru-
házban. A kupon készpénzre nem váltható, ér-
tékéből készpénz nem adható vissza. Színes és 
fekete-fehér nyomtatásban is érvényes.

INTERSPAR
A kupon 7.500 Ft feletti vásárlás esetén 700 Ft 
azonnali kedvezményre jogosít a vásárlás vég- 
összegéből. Más akcióval vagy kedvezménnyel 
nem vonható össze. Egy vásárlás alkalmával 
csak 1 db blokk végösszeg kedvezményt bizto-
sító kupon használható fel, a kupon más blokk 
végösszeg kedvezménnyel együtt nem hasz-
nálható fel. A kupon kizárólag 2016.09.07-11. 
között használható fel az ÁRKÁD Pécs bevásár-
lóközpontban található INTERSPAR üzletben. 
A kupon készpénzre nem váltható, értékéből 
készpénz nem adható vissza. Színes és fekete-
fehér nyomtatásban is érvényes. További rész-
letek az áruházban.

J.PRESS 
20% kedvezmény minden teljes árú termékre a 
kupon ellenében! 

JÁTÉKSZIGET
20% kedvezmény minden teljes árú termékre 
a kupon ellenében (kivéve: Lego). Más kedvez-
ménnyel nem összevonható, akciós termékre 
nem érvényes, és az online rendelések bolti 
átvétele esetén sem használható fel.

JUICEBOX
Minden Juice, Smoothie, Turmix vagy Yogen 
Fruit fagylalt vásárlásakor AJÁNDÉK 3dl-es LI-
MONÁDÉ jár a kupon ellenében.

JUTA ÓRA-ÉKSZER
10-20% kedvezmény minden teljes árú termék-
re a kupon ellenében, kivéve Thomas Sabo és 
Pandora termékek. 

KIWI
40% kedvezményt biztosítunk minden teljes 
árú Ezüst (Ag925) és Nemesacél ékszereink árá-
ból a kupon ellenében. A kedvezmény nem vo-
natkozik tisztító folyadékra és kendőre, illetve 
az ajándék és ékszer dobozokra.

KORONA ÓRASZAKÜZLET
10-20% kedvezmény kupon ellenében az üzlet-
ben megjelölt termékekre. 

MAYA CHOCOLATE
Teljes kínálatunkra vonatkozóan 20% kedvez-
mény minden teljes árú termékre a kupon 
ellenében. Felhasználható minden forró és 
jeges italunkra is, ahogy minden csokoládéra, 
desszertre, kimért termékre, teára, kávéra üz-

letünkben! 

MEDIA MARKT
10% kedvezmény minden audio és video ter-
mékre a kupon ellenében. A kupon 2016.09.07-
től 2016.09.11-ig, de legfeljebb a készlet erejéig 
a pécsi Media Markt áruházban váltható be egy 
termékre. A kupon más akcióval, kedvezmény-
nyel és Cetelem hitelkártya kedvezménnyel 
nem összevonható. A kupon webáruházi vásár-
lás, megrendelés esetén, valamint ezen időszak 
alatt érvényes szórólapban szereplő termékek 
vásárlásakor nem váltható be. Csak háztartás-
ban használatos mennyiségeket szolgálunk ki.

MILLER'S CAFÉ
15% kedvezmény minden sós és édes óriáspala-
csintára a kupon ellenében.

MISTER MINIT
20% kedvezmény minden szolgáltatásra a ku-
pon ellenében, kivéve kereskedelmi tételek. 

MONARCHY
20% kedvezmény minden teljes árú termékre a 
kupon ellenében. 

MY77
Az üzletben 20% és 50% kedvezménnyel vásá-
rolhatja meg kedvenc ruhadarabjait a kupon 
ellenében. A kupon kedvezménye a megjelölt 
termékekre vonatkozik.

NECKERMANN
20% kedvezményt biztosítunk az akció időtar-
tama alatt egyes utasbiztosításokra a kupon 
ellenében. A részletekről érdeklődjön irodánk-
ban! 

OFFICE SHOES
20% kedvezmény az üzletben megjelölt termé-
kekre a kupon ellenében

OPTIC WORLD EXCLUSIVE
30% kedvezményt biztosítunk teljes árú komp-
lett szemüveg vásárlása esetén a kupon ellené-
ben. A kedvezmény más akciókkal, kedvezmé-
nyekkel nem vonható össze.

OREX
20% kedvezmény a kupon ellenében. Nem ér-
vényes a befektetési aranyra, a felvásárolt árura 
és a szervizszolgáltatásokra. 

PARFOIS
20% kedvezmény a megjelölt termékekre a ku-
pon ellenében. 

PIREX PAPÍR
20% kedvezmény SCOOLI termékekre. A ked-
vezmény más kedvezménnyel vagy kuponnal 
nem vonható össze.

PLAYERSROOM
20% kedvezmény minden ruházati termékre 
a kupon ellenében. A kedvezmény más ak-
cióval nem vonható össze, kiegészítőkre és 
PlayersClub kártyás vásárlásra nem vonatkozik.

PLAYMAX
20% kedvezmény minden ruházati termékre a 
kupon ellenében. A kedvezmény más akcióval 
nem vonható össze, kiegészítőkre és Playmax 
Clubkártyás vásárlásra nem vonatkozik.

PROSIS AUTÓMOSÓ
20% kedvezményt adunk minden ügyfélnek 
a "szagsemlegesítés ózonnal" szolgáltatásunk 
árából a kupon ellenében. 

RENO
20% kedvezmény minden termékre a kupon 
ellenében. A kedvezmény a leértékelt termé-
kekre is vonatkozik, más akcióval azonban nem 
vonható össze, és ajándékkártya vásárlására 
nem érvényes.

RETRO JEANS
20% kedvezmény a teljes árú Retro termékekre 
a kupon ellenében. A kedvezmény Gift Card vá-
sárlása esetén nem érvényes.

SAXOO LONDON
20% kedvezmény.

SIX
20% kedvezmény minden teljes árú termékre 
a kupon ellenében minimum 2 darab termék 
vásárlása esetén

TAKKO FASHION
20% kedvezmény egy termék árából a kupon 
ellenében. Érvényes: 2016. 09. 07- 2016. 09. 11. 
között. Leértékelt termékekre és ajándékkár-
tyára nem vonatkozik. 

TALLY WEIJL
20% kedvezmény.

TATUUM 
Minden vásárlónak 10% kedvezményt, törzsvá-
sárlóknak 20% kedvezményt adunk a teljes árú 
termékek árából a kupon ellenében. 

TCHIBO
20% kedvezmény legalább 3 darab használati 
cikk vásárlása esetén

TOM TAILOR
20% kedvezmény.

TOP CLEAN
20% kedvezmény felsőruházat tisztítására a 
kupon ellenében, kivéve bőrtisztítás, festés, 
textilfestés. 

TRIUMPH
20% kedvezmény minden teljes árú termékre 
a kupon ellenében. Vásárlási utalványra nem 
érvényes.

UNGARO SWISS
20% kedvezmény minden karóra és ékszer 
árából a kupon ellenében, kivéve a már akciós 
termékeket. 

VISION EXPRESS
Minden termék 20% kedvezménnyel! A kupon 
20% kedvezményt biztosít bármely termék 
teljes fogyasztói árából. További feltételek az 
üzletben.

VODAFONE
15% kedvezmény minden tartozékra a kupon 
ellenében. 

WRANGLER LEE
20% kedvezmény minden teljes árú termékre a 
kupon ellenében. 

YVES ROCHER
40% kedvezmény 1 db Ön által választott, nem 
Zöld Pontos termékre a kupon ellenében. A 
kedvezmény más akciókkal nem összevonható, 
és a termék eredeti, nem akciós árából kerül le-
vonásra. A kedvezmény egyszeri alkalommal, a 
kupon átadásával vehető igénybe.

ŐSZI KUPONNAPOK
Szeptember 7-11-ig ismét ÁRKÁD ku-

ponnapi kedvezmények! 

Bevásárlóközpontunkban nap mint nap 

tarthat egy izgalmas shopping túrát!

Évek óta látogatóink top listáján szere-

pelnek kuponnapjaink. Az akció orszá-

gos sikernek örvend valamennyi ÁRKÁD 

bevásárlóközpontban, hisz ezeken a 

napokon olcsóbban szerezhetik be az 

új szezonális darabokat is a részt-

vevő üzletekben. Ősszel a családi 

költségvetést a suli kezdéshez szük-

séges beszerzések is terhelik. Ezért 

is érdemes élni a kuponos vásárlás 

lehetőségével, s szemezgetni az üz-

letek ajánlatai között.

A kuponokhoz legegyszerűbben in-

KUPONNAPI KEDVEZMÉNYEK

Az alábbi lista nem beváltható kuponokat tartalmaz, egy felsorolás, mely a 2016. szeptember 7 és 11. közti időszak 
akcióit tartalmazza, tájékoztató jellegű és a lapzárta előtti állapotokat tükrözi. Az ÁRKÁD Őszi kuponnapjain részt-
vevő üzletekről és kedvezményekről vásárlás előtt tájékozódjon weboldalunkon és a kuponos standunknál, ahol 
a kuponokhoz is hozzájuthat.

terneten keresztül lehet hozzájutni.

Kattintsanak a www.arkadpecs.hu  web 

oldalra, s tekintsék meg, mely üzletek kí-

nálják Önöknek akciós áron termékeiket.

Pár klikk a kuponokért!
1. Klikk a www.arkadpecs.hu oldalra

2. Klikk az Őszi kuponnapok felületre

3. Kupon kiválasztása, kattintás a nyom-

tatóikonra

4. Több kupon együttes nyomtatásához 

használja a kupongyűjtőt

5. A kinyomtatott kupont vásárláskor 

adja át az eladónak

6. Érvényességi időn belül használja el a 

kuponjait

Néhány lépés a kuponokért!
2016. szeptember 7-11-ig az ÁRKÁD felső 

szintjén található standnál áttanulmá-

nyozhatják az akcióban résztvevő üzle-

tek és az általuk nyújtott kedvezmények 

listáját. Hostesseink helyben átadják 

Önöknek a kiválasztott, vásárlásra fel-

jogosító kupont. Így tudjuk könnyedén 

biztosítani a számítógépes hozzáférés-

sel vagy nyomtatóval nem rendelkezők-

nek is, hogy élvezhessék a kuponnapi 

akcióink előnyeit.

Naprakészen 
Facebook rajongói oldalunkon, és a 

FONTOS INFORMÁCIÓ: a kupo-

nok akciói a "RENO" kivételével csak 

teljes áras termékekre vonatkoz-

nak. A kedvezmények más akcióval, 

promócióval, engedménnyel egyik 

üzlet esetében sem vonhatók össze.

20-40%
kedvezmény!
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ŐSEMBEREK VILÁGA KŐKORSZAKI JÁTSZÓHÁZ  
ÉS RINOCÉROSZ LOVAGLÁS 

Hétköznap 15.00 és 19.00 óra között
Hétvégén 10.00 és 18.00 óra között

 
ÉLMÉNYFOTÓZÁS 

Ingyen fotózás a Fotoplus segítségével!
Pénteken és szombaton 14.00 és 18.00 óra között

GARANTÁLT AJÁNDÉK
Garantált ajándék 2.000 Ft feletti vásárlás esetén!

Vásároljon 2000 Ft felett és legyen Öné a matricás gyűjtőfüzet 
a 3 db matricás csomaggal! További részletek és információk az 

információs pultnál és www.arkadpecs.hu oldalon.

Szeptember 2-án veszi kezdetét in-
teraktív kiállításunk, mely a látványos 
elemek mellett ismét izgalmas progra-
mokat, játék lehetőségeket is kínál az 
érdeklődőknek. Felnőttek és gyerekek 
számára is emlékezetessé tesszük a be-
vásárlóközpontunkban töltött időt. 

Sok látogatónk számára jelentett kel-
lemes élményt Dinoszaurusz kiállításunk, 
melynek sikerén felbuzdulva ismét egy múlt-
beli utazásra fókuszálunk.

Az Árkádban felállított „szigeteken” négy 
jelenet idézi meg az ősemberek világát, a 
tudományos leírásokból ismert információk 
alapján. A felállított részlet gazdag enteriő-
rökben monumentális, mozgó állatfigurák, 
állnak, amelyek meglepően valósághűek, 
például pislognak, mozgatják a farkukat, 
hangokat adnak ki. Hercz Andreától, a kiál-
lítás koordinátorától megtudtuk: a hatalmas 
állatok – hazai tervek alapján – a Távol-Ke-
leten készültek, ahonnan hajóval érkezek 
hazánkba. 

Fémvázra felépített testükön latex „bőr” 
feszül, arra modellezték a szőrzetet, amely 
a gondos kidolgozásnak köszönhetően na-
gyon élethű. Ezt a gyerekek testközelből is 
megtapasztalhatják, az egyik őskori vadálla-
tot, a gyapjas orrszarvút meg is lovagolhat-
ják! A kiállítás legnagyobb állata, a barlangi 
medve több mint 3,5 m magas.

A lenyűgöző díszletet 10 ember építette 
négy éjszakán keresztül, köztük műszaki 
szakemberek, dekoratőr, s persze izmos segí-
tők, akik a méretes állatfigurák felállítását és 
rögzítését végezték.

A berendezett jelenetek az ősemberek 
világába engednek bepillantást, megismer-
hetjük az életmódjukat, fejlett vadásztechni-
kájukat. A díszlet különlegessége, hogy egy 
részébe besétálhatnak a látogatók, bekuk-
kantva a primitív barlangrajzokat is őrző 
barlangba. S hogy a kiállításról örök emlék 
is maradjon, a kialakított fotósarokban lát-
ványos képeket is készíthetnek egy elejtett 
trófea mellett a Fotoplus segítségével.

A kisebb-nagyobb gyerekeket játszóház 
is várja, a kiállítás ideje alatt, ahol kirakózhat-
nak, színezhetnek, vagy épp kipróbálhatják 
az ügyességüket.

TIGRISTÁMADÁS – ŐSI ÖSZTÖN AZ ÉLETBEN MARADÁSÉRT 
Ezen a kiállítószigeten kardfogú tigris leselkedik áldozatára és ugrásra készen vára-

kozik a sziklaszirten…

MAMUT HARC –  
A HÍMEK ÖSSZECSAPÁ-
SA 
Monumentális állatok, és 
ősi erő ezen a szigeten! A 
többnyire békés természetű 
mamutok ivarérett korukat 
elérve gyakran összecsap-
tak egymással a szaporodás 
jogáért…

VADÁSZAT –  
A BARLANGI MEDVE ÉS AZ 
ŐSKORI EMBER 
Ez a sziget azt hivatott bemutatni, 
hogy az ősidők állatvilága védte-
len maradt az újfajta „ragadozó”, 
az ember felbukkanásával, mely 
fejlett vadásztechnikával rendel-
kezett…

Julia Bruce: 
Kőkorszaki küldetés

Vezesd a törzsedet mamutvadászatra! 
Több mint 20 ezer évet repülünk visz-
sza az időben. A Földön zord jégkor-
szak uralkodik. A különösen hideg 
téli hónapokban az általad vezetett 
kis törzs tagjai csak rád számíthatnak 
a túlélésben, ám ez a könyv a segítsé-
gedre lesz a nem mindennapi feladat 
megvalósításában. Bepillantást nyer-
hetsz a tűzcsiholás és fegyverkészítés 
rejtelmeibe, megtudhatod, milyen a 
jó menedék, és hogy miként gondos-
kodhatsz embereid számára megfele-
lő mennyiségű élelemről.

20-40%
kedvezmény!

2016. szeptember 28. – október 2. 
között kerül megrendezésre a Pécsi 
ÁRKÁD Bevásárlóközpontban a Pécsi 
Értékközösség rendezvénye, a II. Pécsi 
Érték Kiállítás. A rendezvény lehető-
séget nyújt arra, hogy a város lakosai 
megismerhessék Pécs innovatív és ter-
melői értékeit.
Az új, hagyományteremtő kezdemé-
nyezés keretében olyan pécsi értéke-
ket mutatnak be a kiállítás szervezői, 

melyekről a városban sokan nem is 
tudnak. A helyi kézműves manufaktú-
rák termékei mellett számos egyetemi 
fejlesztés és innováció is kiállításra ke-
rül.
Pécs értékes vállalkozásainak legszebb 
és legjobb alkotásai. Üzlet és művé-
szet. Interaktív programok színesítik 
a rendezvényt, s nem maradnak el a 
meglepetések sem.

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ

Bat Pat: 
A fázós mamut

Kedves borzongást kedvelő barátaim!

Itt vagyok, ragyogok! Bat Pat vagyok! 
Egy igazán ijesztő történetem van 
számotokra... Készen álltok? A mus-
lincás mindenit, lefagynak a szár-
nyaim! Tudjátok, mi az a jégkorszak? 
Hát, a Silver testvérek és én alaposan 
belecsöppentünk, 
ráadásul megtáma-
dott bennünket a 
legrémisztőbb ős-
kori lény... Micsoda 
paraaa!

OLVASÓSZOBA
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Foto: Swarovski

NÉHÁNY CSEPP DIVAT - Szemezgetés üzleteink újdonságaiból
BUDMIL

Az őszi-téli női kollekció felépítésénél 
fontos a könnyű kombinálhatóság, ezért 
jól összeillenek a pamut felsők, a kötött 
pulóverek a kabátokkal és a kiegészí-
tőkkel. Megtalálhatók új fazonok mind 
a kabátok, mind a kötött pulóverek 
között. Újdonság a kiegészítők terén a 
pashmina sál, és a csillogó strasszok a 
sapkákon. Különleges, fényes fémdíszí-
tések teszik látványossá a kényelmes 
basic szabású modelleket is. A kollekció 
3 témakörre épül, melyek hangulatban 
és színkombinációkban is eltérnek egy-
mástól.

Forest: 
Az őszi erdő színeit jeleníti meg, barnák, 
beigek, vörös és khaki árnyalatokkal. A 
kabátok finoman kidolgozott fém kiegé-

téssel és a viscose felső, érdekes áttört 
díszítéssel.
A férfi kollekció is a nőinél említett 3 
téma köré csoportosul.  A kabátoknál 
újdonság a kívül és belül alkalmazott 
apró fém és bőrdíszítők, kellékek. Nagy 
gondot fordított a budmil a kabátok 
belső világára: szinte minden modell bé-
lése egyéni. Anyaguk szerint van polár, 
műszőrme, flanel és selyem bélés, vagy 
ezek kombinációja steppeléssel, elütő 
színű szövött szalagokkal díszítve. Több 
modellnél használtak mintás kelméket, 
kockást vagy csíkosat. A termo felsőket 
az idén színben hozzáillő szövött anyag-
gal kombinálták. Pamut felsőknél a 
megszokott hímzések és printek mellett 
különféle mintázatú szövött szalagokat 
és eltérő színű zipzárt alkalmaztak díszí-
tőnek.

CSILLAGKÖZI UTAZÁSRA INDUL A 
SWAROVSKI!

Az új Swarovski kollekció stílusos, csillogó űrutazásra invitálja a 
modern és sokoldalú nőket. A fekete, éj kék és jeges kristály szí-
nek hideg palettájával a Swarovski „CRYSTAL GALAXY” sokoldalú 
darabokat kínál, amik a modern nő életének minden területén 
használhatók. 

A galaxis jellegzetes csillagai és csillagképei jelentős ihletforrás-
nak bizonyultak az ékszerek kialakítása során, amik a klasszikus, 
időtlen eleganciától a karakteres, trendi darabokig terjednek. Egy 
másik fő irány a kollekción belül a bolygók keringése, ami gömb 

formákban jelenik meg, melyek szinte 
súlytalanul lebegnek vékony fémvázu-
kon. Az egyszerűség kulcsfontosságú 
stíluselem, ez testesíti meg a galaxis 
csendjét és mélységét. 
Mivel a galaxis a sötét és változó ár-
nyalatok végtelen tárháza, a Swarovski 
ikonikus Aurora Borealis színbevonata, 
amit Christian Dior számára hozott lét-
re az 50-es években, ideális megoldás 
a galaxis téma további variációi szá-
mára. 

A Swarovski és Jean Paul Gaultier köz-

KLIER

Kérastase Paris Specifique termé-
kek - személyre szabott otthoni 
ápolás, kényeztetés a hajnak-és 
fejbőrnek. 
A hajtípusunknak megfelelően ki-
választható sampon mellett nagy 
őszi kedvencünk a bőrmegújí-
tó  ápoló krémzselé, mely 100 %  
szilikon mentes készítmény. A 
masszázskrém hidratálja és meg-
nyugtatja a fejbőrt, puhaságot és 
rugalmasságot ad a hajnak anél-
kül, hogy elnehezítené.

szítőkkel készülnek, puha szőrmegallé-
rokkal. Újdonság a pamut alapanyagból 
készült sportos parka fazonú kabát. Ér-
dekes megoldás a díszítéseként használt 
szövetanyag az elején és a kapucniban.

Frozen: 
A tél hideg, fagyos színeivel készült a 
kollekció: jeges tört fehérek, szürkék 
és kékek, finoman árnyalt rózsaszínnel 
kiemelve. Ezüst printek és fényes fém 
kiegészítők teszik teljessé a téli hangula-
tot. A sapkákat csillogó strasszok díszítik, 
melyek jól kombinálhatók a kabátokkal.

Dark Shadow
Feketék, szürkék sötét árnyalatait mély-
türkiz zöld színű modellek törik meg. A 
fekete kabátok ünnepi hangulatot te-
remtenek. Újdonságként megjelenik a 
kötött kardigán nagy biztosítótű rögzí-

reműködéséből született aszimmetri-
kus stílusú „Reverse” kollekció sikere 
az ellentétekben rejlő erő. Az élő ikon, 
Jean Paul Gaultier ismét a „tökéletes 
tökéletlenség” fogalmával játszik. 

A fagyos színpaletta, valamint a 
„kaputt” kristályok meteorokat idé-
ző csiszolása és felülete garantálja, 
hogy a legújabb darabok is tökélete-
sen illeszkednek a Swarovski „Crystal 
Galaxy” elnevezésű 2016-os őszi-téli 
kollekciójába.

RETRO
A Retro Jeans idén ősszel is nagy 
hangsúlyt fektetett arra, hogy a 
különleges textúrák és a minőség 
kiváló fúziót alkotva igazi élmény-
nyé varázsolják a ruhák viselését.  A 
gondosan tervezett trendi darabok 
színt visznek a borongós, szürke 
hétköznapokba. Az egyedi és in-
novatív látásmód kiegészülve a 
nemzetközi igényekkel, kiváló össz-
hangot teremt az új kollekcióban. A 
trendi darabokért érdemes felke-
resni a Retro Jeans üzletet. A divat 
egy életstílus, a Retro egy választás!
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A Douglas Breath of Amazonia termék-
család igazi fellélegzés a bőrnek. 

1. A fás és zöld gyümölcs illatú élén-
kítő tusfürdő az Amazonas esőer-
dőből származó összetevőket tartal-
mazza. Az Acai bogyó és a Maracuja 
tisztítja és energizálja a testet. 
Parabén mentes. 
2. Az energizáló tusfürdő hab 
egyedülálló tusoló élményt nyújt: a 
gélből habbá váló formula berepít az 
Amazonas esőerdő szívébe. Mialatt 
a Maracuja olaj kisimítja és puhítja 
a bőrt, az energizáló illat erőt ad és 
tonizál. 
3. A tengeri só és cukor testradír 
parabén mentes. Szépítő összetevői-
vel gyengéden, de alaposan tisztítja a 
bőrt, és selymes tapintást biztosít. 
4. A termékcsalád parabén mentes, 
gyorsan felszívódó, tápláló testápo-
lója Acai bogyót és Maracuját tartal-
maz. Mélyen hidratálja a bőrt, mialatt 

fás és zöld gyümölcsös illatot áraszt ma-
gából. Gyorsan felszívódó. 
5. Az ápoló testápoló Acai bogyóval 
és Maracuja olajjal gazdagítva a gyen-
géden olvadó formulájával hidratálja 
és intenzíven ápolja a bőrt. Körbeöleli 
a testet a fás és zöld gyümölcsös illattal, 
emlékeztetve minket az Amazonas eső-
erdejére. Gyorsan felszívódik, és nem 
marad felesleges termék a bőrön. Szin-
tén parabén mentes.
6. A gazdag és erősen tápláló parabén 
mentes revitalizáló test olaj - Maracuja 
olajjal gazdagítva-, kellemes érzést nyújt 
bőrének. 
7. Regeneráló kézkrém, a megfelelő 
hidratálásról is gondoskodik. 
8. A pezsgőfürdő kocka apró buboré-
kokkal oldódik, ami finoman felpezsdíti 
a bőrt. Élvezze a fás és gyümölcsös illatot, 
melyben a füge illatjegyek keverednek a 
cédrus fa és a tonka bab illatjegyekkel. 
Ennek az illat keveréknek köszönhető-
en felfrissül a test és a szellem is, mialatt 
élvezzük az érintetlen esőerdő légkörét.

DOUGLAS

2.

3.

6.

7.

4.

8. 1.

5.
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Foto: Konkurencia

KONKURENCIA

Itt az ősz, a reggelek és esték egyre hűvöseb-
bekké válnak. Nincs is jobb érzés ilyenkor, mint 
egy pihe-puha köntösbe bújni. Idén ősszel 
hódítanak a pöttyös, szivecskés és állatmintás 
köntösök. Az újdonságok között pedig igazán 
bohókás fazonokat is találunk, ezek kapucni-
ját cica fülekkel és szarvacskákkal bolondítot-
ták meg. A Konkurencia Fehérnemű hatalmas 
választékkal és szuper árakkal várja Önöket. 
Az üzlet honlapján vásárlás előtt szemügyre 
is vehetik a választékot,  Facebook oldalukon 
pedig folyamatosan tájékoztatást kaphatnak 
az érkező új darabokról is.

Foto:  budmil Foto:  Retro

Egészségmegőrzés ősszel is a  
JUICEBOX-ban

Lassan véget ér a néha kissé forró nyár, és bekö-

szönt a kellemes, napsütéses ősz. Nem véletlen, 

hogy a tél beharangozója sokunk kedvenc évsza-

ka is egyben. A tűző napsugarak kellemes szellő-

re, a zöld lombkoronák pedig a vörös és a barna 

gyönyörű árnyalataira váltanak. A napsütéses órák 

száma csökken, a rövid szellős ruhákat felváltják 

a rétegek, de vigyázzunk! Az átmeneti időjárás 

csalóka lehet, könnyen megfázhatunk. Érdemes 

természetes módon felkészíteni szervezetünket a 

változásra. Ha szeretné a teste természetes ellenál-

ló képességét A, B, C, E vitaminokkal, kálciummal, 

magnéziummal, káliummal, antioxidánsokkal és 

antociánokkal támogatni, nincs szükség a kapszu-

lákra. Látogassa meg földszintünkön a Juicebox 

standot, és válassza az „Őszi álom” juice-t! Engedje, 

hogy az organikus testőrség tegye a dolgát.
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Aki válaszol: Martits Balázs, az ÁRKÁD 
bevásárlóközpont igazgatója

Az ÁRKÁD nem csupán egy bevásárló-
központ: fontos közösségi tér is, mely 
egyfajta biztonságot nyújt minden-
kinek. Ez az a hely, ahol össze lehet 
futni, találkozókat lehet lebonyolítani, 
s persze, jókat lehet enni-inni is egy-
egy csevegés közben, vagy bevásárlás 
után. A stabil üzlet összetétel mellett 
azonban mindig szükséges újítani is 
egy kicsit. Vonatkozik ez a dizájnra, a 
látogatók által várt új márkákra, vagy 
épp a kényelem fokozására is.
2004-ben nyitotta meg Pécsett ka-
puit az ÁRKÁD. Immár egy éve, hogy 
Martits Balázs centermenedzser veze-
ti a bevásárlóközpontot. Az igazgató 
számára fontos volt, hogy a 2014-ben 
véghezvitt dizájnfrissítés mellett új-
donságokat is bevezessen, mindezt a 
látogatók kényelme érdekében. 

Az ÁRKÁD nem egy öreg épület, 
mégis az elmúlt 2-3 évben többször 
történt belső dizájnfrissítés. Mi en-
nek az oka?
Bevásárlóközpontunk 12 éves. Miként a 
saját otthonunkban is szeretünk szezo-
nonként egy kis üde változtatást eszkö-
zölni, úgy az ÁRKÁD esetében is szükség 
van arra, hogy időközönként megújul-
jon a belső tere. A leglátványosabb elem 

„Balira eljutni elérhetetlen álomnak 
tűnt. Gondolataimban elmerülve 
nézegettem a pécsi ÁRKÁD kirakatait, 
amikor hazánk legnagyobb múltú 
utazási irodájától megláttam egy 
ajánlatot. Férjemnek nagy lelkesedéssel 
mondtam: Utazzunk Balira! Repülőút, 
szuper szállás, 5 ingyenes kirándulás, 
magyar nyelvű idegenvezetés, transzfer, 
mindez egy csomagban, stabil hátterű 
iroda szervezésében, amely oly fontos 
ebben a bizonytalan világban.
A vágyam teljesült: elutaztunk az 
„Ízek, Imák, Szerelmek” című film Balin 
forgatott helyszíneire. Denpasarban 
Agus, az idegenvezetőnk várt ránk. Ez a 
balinéz fiatalember internet és könyvek 
segítségével tanult meg magyarul. 
Bemutatta a helyi szokásokat, a kultúrát, 
az építészeti hagyományokat. Először 
Sanurban laktunk egy óceánparti 
hotelben. A szálloda a balinéz külső- 
és belsőépítészeti hagyományokat 
ötvözte a modern stílussal. Hangulatos 

általában a festés, a falak színe, mintá-
zata, de a háttérben még számos egyéb 
munka is zajlik szinte nap mint nap. Egy 
ekkora objektum esetében a folyamatos 
üzemeltetés mellett csakis szakaszon-
kénti felújítások elképzelhetők, legyen 
szó festésről, vagy épp a bútorzatok cse-
réjéről.

Érzékelhető változás történt az 
ételudvarban. Befejeződtek már a 
munkálatok?
Hónapok óta dolgozunk az ételudvar 
optimálissá tételén, mely nyitás óta az 
eredeti állapotá-
ban volt. Napi lá-
togatottsága és a 
bevásárlóközpont  
2014-es modernizá-
lása indokolttá tette 
az asztalok számá-
nak növelését, és az 
ülőbútorok cseréjét, 
kényelmének növe-
lését is. A látogatói 
visszajelzések fon-
tosságát igyekszünk 
minden rendelke-
zésünkre álló platformon hangsúlyozni. 
Az ételudvar és környezete a  bevásárló-
központ legzsúfoltabb része, állandó a 
nyüzsgés. A bútorzat megújítása mellett 
egy letisztultabb, harmonikusabb szín-
világot is kölcsönzünk az étkező szigetek 
falainak, ezzel is egy kis nyugodtságot 
csempészve az ételudvarba. Az ételud-
var átalakítási folyamatai 2017-ben is 
zajlanak majd, addigra mindkét oldalán 
elkészülnek a hangulatos kis étkező szi-
getek. 
Miliőjét azonban immár az uralkodó 
pasztellszínek meghittebbé, harmoni-
kusabbá tették. A felújított asztalokkal 
jól harmonizáló, új zöld székek és lám-
pák is nyugalmat árasztanak, így már az 
első szakaszban más megvilágítás alá 
helyeztük ezt a fontos belső teret.
A megvilágítás a szó szoros értel-
mében is változott, hiszen lecserél-
ték a halogén lámpákat is.

Az ételudvar felújításának I. szakaszá-
nak egyik fontos eleme volt az átállás 
a ledvilágításra. Végre a környezettu-
datosság irányába mozdul a világ! Az 
ÁRKÁD-ban hamarosan nem csak az 
ételudvar,de az egész bevásárlóközpont 
területén ledvilágítás lesz, melynek mun-
kálatai folyamatosan zajlanak.

Az ételudvar felújításával párhuza-
mosan a parkolórendszert is mo-
dernizálták. 
A DESIGNA rendszer 12 éve szolgálja a 
gépkocsival érkezőket. Elérkezett az idő, 

hogy a kor elvárásainak megfelelő-
en néhány funkcióval bővítsük ezt 
a szolgáltatást is. Gyorsabb és oko-
sabb a rendszer, mely immár rend-
szám-felismerővel is rendelkezik. Ez 
nagy könnyebbséget jelent majd az 
autósoknak, ugyanis kihajtáskor a 
sorompónál nem kell keresgélniük a 
parkolójegyet. A rendszer felismeri a 
rendszámot, érzékeli, hogy rendezve 
lett a parkolási díj, s automatikusan 
nyitja a sorompót.
A parkolási díj kifizetése változat-
lanul automatánál zajlik?
Távozást megelőzően továbbra is fize-
tő-automatánál kell érvényesíteni a 
jegyet. Ami változott: az automatánál 
már bankkártyás fizetés is lehetséges. 
Aki pedig nagyobb címletű bankjegy-
gyel fizet, nem kell végre a visszajáró 
apróval bajlódnia. Az automaták a 

fejlesztéseknek köszönhetően bankje-
gyet is tudnak már visszaadni. A tarifák 
változatlanok, kérdés esetén a Parko-
lóház Iroda munkatársai állnak az au-
tósok rendelkezésére, de Információs 
kolléganőink is szívesennyújtanak tájé-
koztatást. 

Az Információs pultnál lehet meg-
vásárolni a megújult ÁRKÁD aján-
dék utalványt is.
Igen, munkatársaim ebben is segítenek, 
miként az üzletek elhelyezkedésével 
kapcsolatosan is. Sok üzletünk is meg-
újult, vagy új helyre költözött, legutóbb 
például az Alexandra könyváruház. 
Tájékozódni tudnak honlapunkról és 
facebook oldalunkról is. Bízom benne, 
hogy csapatom kitartó munkája és a fo-

ÚJDONSÁGOK

trópusi kert vezetett le az út orchideák, 
magnólia fák között. A már-már fehér 
homokos óceánparton több kilométernyi 
sétányon lehetett kocogni, romantikus 
sétát tenni. Aztán ejutottunk Ubudba: 
már az oda vezető út is fantasztikus volt 
a rizsföldeken, dzsungelen át. Művészeti 
telepek sora található itt, ahol híres képző- 
és táncművészek, zenészek vezetnek 

lyamatos megújulás még vonzóbbá 
teszi az ÁRKÁD Bevásárlóközpontot! 

táborokat. Csupán 2 hét volt a Kis-
Szunda-szigetek legnyugatibb pontján, 
ahol azóta is sétálok álmomban, 
miközben a különleges trópusi 
növények illatát szívom magamba. 
Igen, ez valóban egy földi paradicsom, 
ahova még visszatérek.” 
/Molnár Anna, az IBUSZ törzsutasa 
tollából/

OLVASÓI LEVÉL
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ALEXANDRA

Augusztusban megújult és átköltözött az 
Alexandra Könyváruház. Térjenek be a 
csodálatosan kialakított üzletbe, s lepjék 
meg gyermeküket is egy kis ajándékkal. 
Szeptember 15-én ugyanis az Alexandra 
Kiadó gondozásában egy új sorozat kerül 
a könyvpiacra: megjelenik a Mini enciklo-
pédia. Kis könyv - temérdek tudás! Lebilin-
cselő tények tárháza több száz ábrával és 
fényképpel!  

DINOSZAURUSZOK ÉS ŐSLÉNYEK
Rengeteg tudnivaló a korai életformák-
ról, az őskori halakról, fosszíliákról, a re-
pülő őshüllőkről, a dinoszauruszokról, 
a tömeges kihalásokról, az első mada-
rakról, a gyapjas mamutokról, az őskori 
emberekről és még sok minden másról.
AZ EMBERI TEST
Mini enciklopédia az anatómiáról, a ge-
netikáról, a sejtekről, a hormonokról, az 
izomzatról, a csontvázról, a légzésről, 
a keringésről, az emésztésről, az ideg-
rendszerről, az érzékszervekről…

MADARAK
Tudástár a tollakról, a repülésről, a 
rejtőszínről, a tojásokról, a vonulásról, az 
énekhangról, a táplálékról, az érzékszer-
vek, a fészekről, telepekről, élőhelyről, a 
meghatározásról, a védelemről…
TERMÉSZETTUDOMÁNY
Tudnivalók az anyagról, az atomokról, 
kristályokról, a periódusos rendszerről, 
kémiai reakciókról, a tömegről, a len-
dületről, a nyomásról, gépekről, időről, 
elektromosságról, robotikáról…
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gáriában – a legjobb bevásárló 
utcákban és a legvonzóbb bevásár- 
lóközpontokban. De a cipő iránti 
szenvedély nem csak a boltokban, 
hanem a facebookon (Fanpage 
Facebook.com/Humanic) is élénk!

HUMANIC – ENJOY LIFE & STYLE
A HUMANIC a cipőrajongók első 
számú találkozóhelye Európában, 
mely szezonról-szezonra a legjobb 
választékot kínálja a nemzetközi cipő- 
divatban. Trendvadászok végigjárták a 
divat világvárosait Milánótól Párizson 
át egészen New Yorkig, mindvégig 
a legaktuálisabb nemzetközi divat 
nyomáb an,  és  diz ájnere ink kel 
közösen folyamatosan új kollekciókat 
fejlesztenek ki. 

Az olyan kedvelt trend márkák mellett, 
mint a Gamloong, az SMH, a Funky 
Shoes vagy az Urban X a termékpaletta 
nemzetközi dizájner márkákat is 
magába foglal, úgy, mint Vagabond, 
Nike, Tommy Hilfiger, S. Oliver , Tamaris, 
Tom Tailor, Mustang, Lacoste, Pepe 
Jeans és sok más.

HUMANIC üzletek tíz országban 
vannak jelen: Ausztriában, Német- 
országban, Magyarországon, Cseh- 
országban, Szlovákiában, Lengyel- 
országban, Romániában, Horvát- 
országban, Szlovéniában és Bul- 
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Az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont
önálló terjesztésű reklámújsága

Főszerkesztő: Martits Balázs
Hirdetésfelvétel: Róna Bálint

Kiadja:
Az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont

Szerkesztőség és kiadóiroda:
ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont

7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1.
Tel.: 06-72/523-000; Fax: 06-72/523-001

balint.rona@ece.com
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

Rubinszki Reklámstúdió
Pécs, Somogyi Béla u. 3.

Tel.: 06-72/517-240, 72/517-241,
Fax: 06-72/517-242

E-mail: info@rubinszki.hu
Nyomda:

Print Média Kft. Pécs
Tel.: 06-72/525-070 

Egyes termékeket szimbolikus fotóval ábrázoltunk.
A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

www.arkadpecs.hu
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Az ÁRKÁD-ban  
irodák és raktárak

 bérelhetők!
Rippner Péter bérbeadási 

menedzser készségesen ad 
további felvilágosítást az 

ÁRKÁD-ban rendelkezésre 
álló irodákról és 

raktárhelyiségekről a  
(30) 507-0107-es, illetve az 

(1) 434-8200-as 
telefonszámon.

Az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont
önálló terjesztésű reklámújsága

Főszerkesztő: Martits Balázs
Hirdetésfelvétel: Kalotai Judit

Kiadja:
ECE Projektmanagement Budapest Kft. 

Szerkesztőség és kiadóiroda:
ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont

7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1.
Tel.: 06-72/523-000; Fax: 06-72/523-001

judit.kalotai@ece.com
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

Rubinszki Reklámstúdió
Pécs, Somogyi Béla u. 3.

Tel.: 06-72/517-240, 72/517-241,
Fax: 06-72/517-242

E-mail: info@rubinszki.hu
Nyomda:

Zafír Print Lapmanager Kft. Pécs
Tel.: 20/245 1882 

Egyes termékeket szimbolikus fotóval ábrázoltunk.
A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

www.arkadpecs.hu

A HÓNA P

NYEREMÉNYE

GyermekszemmelGyermekszemmel
rajzpályázatrajzpályázat

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 ajándékot 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 2016. október 28-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: "My77". 
Szerencsés nyertesünket, Dr. Dörömbözy Juditot Mészáros Natália (My77) 
és Kalotai Judit (ÁRKÁD Igazgatóság) köszönti egy 10 000 Ft értékű My77 
ajándék utalvánnyal.

Előző Gyermekszemmel pályázatunk témája: „Nyári örömök”. 
A nyertes: Horváth Viktor (5 éves). Nyereménye egy 5000 Ft értékű ÁRKÁD 
vásárlási utalvány.

E havi témánk:

„Őszi kirándulás”
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: 2016. október 28.

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

A nyertest egy 5000 Ft értékű ÁRKÁD Pécs
vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk!

Az ÁRKÁD-ban  
üzlethelyiségek

 bérelhetők!
Rippner Péter bérbeadási 

menedzser készségesen ad 
további felvilágosítást az 

ÁRKÁD-ban rendelkezésre 
álló üzlethelyiségekről a  

(30) 507-0107-es, illetve az 
(1) 434-8200-as 
telefonszámon.


