Informacja prasowa

Salon obuwniczy CENTRO nowym najemcą Galerii Narew w
Łomży!
Galeria Narew w Łomży podpisała umowę najmu z marką Centro, posiadającą sieć sklepów obuwniczych w
Polsce. Na potrzeby salonu spółka wynajęła powierzchnię 350 mkw.

Centro to międzynarodowa sieć salonów z obuwiem i akcesoriami (torebki, biżuteria). Marka kieruje swoją ofertę do kobiet i
mężczyzn w przedziale wiekowym 17-30 lat. Asortyment każdego sklepu składa się z 2000 modeli obuwia. Cała rozmiarówka
danego modelu znajduje się obok jego sklepowej ekspozycji, dzięki czemu Klient samodzielnie może znaleźć odpowiedni dla
siebie rozmiar, a tym samym zaoszczędzić swój czas. W Polsce działa już niemal 30 salonów marki Centro, a na całym
świecie jest ich ponad 900. Marka prowadzi nieustanną ekspansję na polskim rynku. W ciągu kilku lat właściciel (C-Trade Sp.
z o.o.) chce mieć swoje salony we wszystkich miastach, których liczba mieszkańców przekracza 50 tysięcy.

"Wynajęcie powierzchni handlowej przez Centro to kolejna umowa najmu podpisana w ciągu ostatnich tygodni.
W tej chwili finalizujemy kolejne umowy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania, jakie najemcy okazują
Galerii Narew. Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzaniu nowych marek, jak Centro, New Yorker czy sklepy z
biżuterią, oferta Galerii Narew stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna dla mieszkańców Łomży i regionu” - mówi
Henryk Rytwiński, Leasing&Development Director

"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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