Informacja prasowa

Nowe umowy najmu w Galerii Narew w Łomży!
Salony jubilerskie Best Jewellery i Diament dołączyły do grona najemców Galerii Narew w Łomży. Obie marki są firmami
regionalnymi, prowadzącymi swoje butiki na terenie województwa podlaskiego.

Sieć Diament istnieje na polskim rynku jubilerskim od 1996 roku. Swoje produkty kieruje do szerokiego grona odbiorców,
dlatego w ofercie marki znaleźć można zarówno produkty popularne, ekskluzywne, jednostkowe wyroby artystyczne, jak i
indywidualne zamówienia. Znajomość aktualnych trendów oraz jakość sprzedawanej biżuterii sprawiły, że Diament jest jedną
z najbardziej rozpoznawalnych marek jubilerskich na rynku lokalnym. Salon w Galerii Narew będzie dziewiątym punktem
sprzedaży tej marki w Polsce.

Marka Best Jewellery posiada w swojej ofercie szeroki asortyment złotej i srebrnej biżuterii. Swoim Klientom oferuje
różnorodną ofertę pierścionków, obrączek, naszyjników, łańcuszków i kolczyków. Sklep w Galerii Narew będzie ósmym
punktem sprzedaży tej marki w Polsce, obecnie jest ona dostępna m.in. w Białymstoku (Galeria Biała), Bielsku Podlaskim,
Siemiatyczach i Łapach.

"Galeria Narew" w Łomży, to centrum o zasięgu regionalnym, które powstaje na terenie o powierzchni 110 000 mkw, z czego
niemal połowę stanowić będzie część handlowa: ok. 100 sklepów (między innymi: Real, Castorama, H&M, New Yorker),
restauracje, kawiarnie i jedyny w regionie multipleks kinowy (Lumiere). Do dyspozycji zmotoryzowanych klientów oddanych
zostanie ok. 1400 miejsc parkingowych. Głównym wykonawcą inwestycji jest firma Eko System z Białegostoku, która w
swoim portfolio posiada budynki takie jak: Galeria Podlaska, Browar Poznań, Browar Białystok oraz Centrum Logistyczne
Tradis. Komercjalizacją inwestycji zajmuje się firma DTZ. Nadzór techniczny nad inwestycją sprawuje firma EC Harris.
Projekty wykonały firmy: Broadway Malyan Polska, Waterman International Polska, Strada, MP Consulting, Archi+ oraz
VSF-Creative-Paul Ayre.
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