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Media Expert nowym najemcą Galerii Narew!
Do grona strategicznych najemców Galerii Narew w Łomży dołączyła marka Media Expert. Salon tej sieci zajmie
powierzchnię 1200 mkw.

Media Expert jest jednym z największych najemców powstającej w Łomży Galerii Narew. Będzie to również największy
elektromarket tej sieci w mieście. Na powierzchni 1200 mkw. klienci znajdą około 20 tyś. produktów. Mieszkańcy Łomży
będą mogli nabyć tu sprzęt z kategorii najnowsze technologie multimedialne, laptopy, telefony, a także sprzęt z RTV/AGD.

Bardzo się cieszymy, że market Media Expert wzbogacił ofertę naszego Centrum. Galeria Narew będzie
największym i jedynym tego typu obiektem w Łomży i tej części regionu, dlatego zależy nam na jak najbardziej
zróżnicowanej ofercie. Chcemy, aby Klient przyjeżdżający do Galerii Narew mógł zrobić kompleksowe zakupy
zarówno spożywcze, odzieżowe, kosmetyczne, budowlano - dekoracyjne, jak i elektroniczne. Podpisanie
umowy z marką Media Expert jest kolejnym krokiem do realizacji tego zamierzenia. - mówi Henryk Rytwiński,
Leasing&Development Director

Media Expert to dynamicznie rozwijająca się sieć elektromarketów, obecna na rynku od 10 lat. Jest jedną z największych i
najlepiej rozpoznawalnych marek branży Multimedia, RTV, AGD w Polsce. Media Expert jest liderem na rynkach lokalnych,
oferując klientom największy wybór elektroniki użytkowej w najniższych cenach. Marka stawia głównie na ekspansję w
miastach do 100 tyś. mieszkańców. Obecnie w ramach sieci działa 275 marketów.

"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, Media
Expert), 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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