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Informacja prasowa

Pasaż Łódzki jest pierwszym w Łodzi centrum handlowym, w którym francuska sieć
Auchan otwiera już 21 listopada nowy hipermarket. Powstaje on poprzez integrację
z niemiecką siecią Real. Auchan działa na świecie od ponad 50 lat, a w Polsce od 1996
roku.
Prace rebrandingowe na terenie hipermarketu rozpoczęły się kilka miesięcy temu.
W tym okresie sukcesywnie przebudowywano wnętrze sklepu i dostosowano jego
wystrój do modelu Auchan.
Auchan wyposażony zostanie w 34 kasy, a aż 20 tysięcy produktów w obniżonych
cenach będzie czekać na Klientów w sklepie o powierzchni 8 789 m2.
Specjalnie na Święta Bożego Narodzenia sklep przygotował też szeroką ofertę
produktów w tym: 240 rodzajów artykułów świątecznych do dekoracji domu,
155 rodzajów bombek, 87 rodzajów lampek, 150 rodzajów świec a nawet 115 artykułów
do pakowania prezentów.
Poza specjalnymi ofertami sklep będzie posiadał duży wybór produktów spożywczych,
między innymi 250 rodzajów świeżych warzyw, 90 rodzajów świeżych owoców, 70
rodzajów serów żółtych, 120 rodzajów ryb świeżych i wędzonych, 300 rodzajów ciastek
czy 409 rodzajów herbat.
W ofercie artykułów przemysłowych na Klientów będzie czekać 96 rodzajów proszków
do prania, 580 rodzajów akcesoriów kuchennych, 1140 tytułów książek czy 113 rodzajów
małego sprzętu AGD.
W dniu otwarcia - 21 listopada sklep będzie czynny od 9:30 do 22.00,. Godziny otwarcia
hipermarketu będą następujące: od poniedziałku do soboty 8:00 – 22:00, a w niedzielę
9.00 - 21.00.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
Ewa Bieńkowska
604:200:688
ewa@saltpepper.com.pl

Informacje o właścicielu CH Pasaż Łódzki:
Właścicielem Pasażu Łódzkiego jest Pradera Central Łódź Gallery Sp. z o.o., należąca
o funduszu PCEF zarządzanego przez Pradera Europe. W Polsce Pradera Europe
reprezentowana jest przez spółkę Pradera Management Poland Sp. z o.o.
Informacje o firmie Apsys
Apsys działa na rynku od 1996 roku jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu,
manager projektu i zarządca nieruchomości świadcząc kompleksowe usługi na rzecz
centrów handlowych. W portfolio zarządczym firmy w Polsce znajduje się obecnie
18 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 650 000 m2, zlokalizowanych
w 13 miastach. Apsys jako wiodący na rynku polskim zarządca centrów handlowych
wprowadza na każdym polu swojej działalności nowatorskie rozwiązania
odpowiadające najwyższym standardom i trendom rynkowym. Apsys jest leaderem na
rynku polskim certyfikacji Breeam-in-Use dla działających centrów handlowych.
O jakości Apsys świadczy optymalne połączenie wiedzy, doświadczenia,
profesjonalizmu oraz zaangażowania i pasji pracowników. Potwierdzeniem
powyższego jest nagroda dla najlepszego zarządcy w konkursie CEE Retail Real Estate
Awards 2013.

Więcej informacji na www.apsysgroup.com.
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