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założeniami, Centra Handlowe Auchan staną
się bardziej otwarte na oczekiwania klientów.
W centrum handlowym znajdą oni kompleksową ofertę handlową oraz liczne udogodnienia,
w tym bezpłatny dostęp do internetu przez
sieć WiFi. Pierwszą galerią handlową, w której zostanie zrealizowana powyższa strategia,
będzie Centrum Handlowe
Auchan Gdańsk.
– Chcemy przekonać klientów, że zakupy mogą być
przyjemnością, a w naszych
galeriach handlowych znajdą również wiele możliwości
spędzenia czasu wolnego
z najbliższymi. Chcemy być
bliżej klienta, dlatego zdecydowaliśmy się wzbogacić
kanały komunikacji z klientem. W najbliższym
czasie uruchomimy nowe strony internetowe
naszych galerii handlowych oraz media społecznościowe: profile na Facebooku, Instagram
oraz blog – zapowiada Agnieszka Gutowska,
dyrektor marketingu Immochan.
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620 tysięcy mkw. łącznej
powierzchni handlowej,
1200 lokali w galeriach
handlowych, 22 Centra
Handlowe Auchan – to efekt
konsekwentnie realizowanej
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W najbliższym czasie firma przeprowadzi remiesiące upłyną w Immochan
modeling kilku swoich obiektów. Od kilku miepod znakiem remodelingu
sięcy trwa rozbudowa Centrum Handlowego
Auchan Gdańsk. Jej zakończenie jest zaplanowybranych obiektów, nowych
wane na styczeń 2017. W czerwcu rozpocznie
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Informacje dodatkowe:
Blisko 60nowoczesnych
lokali, przestronna się rozbudowa Centrum Handlowego Auchan
O Immochan: oddział Auchan Polska sp. z o.o., działawykorzystaniu
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cja strefy restauracyjnej. Zakończenie projektu
planowane jest na pierwszy kwartał 2017 r.
Immochan zapowiada również realizację probezpłatnie korzystać z bezprzewodowego internetu
jektu rozbudowy centrum handlowego w Piaoraz ładowarek do tabletów i telefonów komórsecznie, pod nazwą Galeria Piaseczno.
kowych, iPadów czy stołu z ekranem dotykowym.
– Po rozbudowie, na powierzchni GLA 83 tys.
Dodatkowo w pasażu obiektu pojawiły się interakmkw. znajdzie się 220 punktów handlowo–
tywne totemy LED, na których można sprawdzić
usługowych – mówi Laurence Paquet.
m.in. aktualne promocje i zbliżające się wydarzenia.
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– której salon będzie liczył blisko 1,7 tys. mkw. oraz
Martes Sport, który zapełni lokal o powierzchni
ponad 700 mkw. Wśród nowych najemców są także
marka Komfort oraz English Home.

ZMIANY W OTOCZENIU
Powiększony w wyniku rozbudowy galerii handlowej parking, zapewni 1500 miejsc, w tym 37
dla osób niepełnosprawnych oraz 12 dla rodzin
z dziećmi i kobiet w ciąży. Przed galerią handlową
zbudowano również wiaty rowerowe.
W otoczeniu galerii handlowej ustawiono także
budy dla psów, gdzie będzie można zostawić
zwierzę na czas zakupów. To pierwsze takie rozwiązanie w centrum handlowym w Białymstoku.
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O IMMOCHAN:
Immochan działa jako deweloper, komercjalizator
i zarządca centrów oraz parków handlowych Auchan.
Firma Immochan powstała w 1976 r. we Francji i wchodząc w skład międzynarodowego Holdingu Auchan,
prowadzi działalność w 12 krajach. Immochan, który
w Polsce działa od 1996 r., posiada i zarządza 24 centrami handlowymi o łącznej powierzchni handlowej
blisko 700 tys. mkw. Ofertę centrów z galerią handlową
i hipermarketem Auchan wzmacniają Decathlon, Leroy Merlin oraz Norauto, których łączna powierzchnia
sprzedaży wynosi ok. 170 tys. mkw. Więcej informacji na:
www.centraauchan.pl

[ 35 ]

ADVER TORIAL
ADVER TORIAL

powstała pierwsza galeria handlowa Auchan.
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