Elbląg, 21 grudnia 2020r.
Hipermarket Carrefour pozostaje w Centrum Handlowym „Ogrody” w Elblągu!
CPI Property Group (CPIPG), największy właściciel nieruchomości komercyjnych
w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, przedłużył umowę najmu
z Carrefour Polska, w należącym do portfolio grupy Centrum Handlowym „Ogrody”
w Elblągu.
Centrum Handlowe „Ogrody” w Elblągu to największa i najnowocześniejsza galeria handlowa
w regionie. Na powierzchni 42 000 mkw. mieści się 114 starannie dobranych punktów handlowych
i usługowych. W „Ogrodach” na klientów czekają nie tylko sklepy ulubionych sieci i marek, ale
również zmodernizowany w 2019 r. food court, kino, klub fitness oraz hipermarket Carrefour.
Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900
sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych,
osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również
właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci
ponad 40 stacji paliw. Klienci sieci, dzięki aplikacji mobilnej „Mój Carrefour”, mogą korzystać
z licznych promocji i ofert specjalnych. Dzięki usłudze click&collect klienci mogą też zamówić
zakupy online i odebrać je we wszystkich hiper- i supermarketach Carrefour oraz w punktach
odbioru Drive.
Zlokalizowany w „Ogrodach” Carrefour zajmuje powierzchnię ponad 10 000 mkw. i jest jedynym
hipermarketem sieci w Elblągu. Umowa najmu została przedłużona o kolejnych 5 lat.
„Ogrody” to ulubione miejsce zakupów mieszkańców Elbląga i regionu. Odwiedzane tym chętniej,
że w portfolio mamy lubiane i popularne marki oraz szeroką ofertę gastronomiczno-rozrywkową
Cieszymy się, że hipermarket tak uznanej sieci, jaką jest Carrefour, będzie nadal operował
w „Ogrodach”, ponieważ przez 9 lat obecności zdążył stać się nieodłączną częścią naszego
centrum handlowego.” – komentuje Milena Wasilewska Director of Retail Leasing w CPIPG
Polska.
„Nie wyobrażamy sobie funkcjonowania „Ogrodów” bez nowoczesnego hipermarketu. Nasze
centrum zawsze wychodzi naprzeciw trendom i oczekiwaniom klientów względem funkcji oraz
oferty obiektu handlowego. Wielkopowierzchniowy sklep spożywczy, który zapewnia
kompleksowe zakupy oraz szeroką gamę produktów, dostosowanych do gustów, nawyków
żywieniowych, a także możliwości budżetowych wszystkich klientów „Ogrodów” , idealnie wpisuje
się w naszą strategię.” – komentuje Beata Krawczyk, Asset Manager portfela retail w CPIPG
Polska.

O Centrum Handlowym Ogrody
Centrum Handlowe Ogrody to pierwszy, powstały w 2002 roku, kompleks handlowo-usługowy
w Elblągu, którego rozbudowa zakończyła się w 2015 roku. Obecnie Ogrody to największa
i najbardziej nowoczesna galeria handlowa w regionie, o świetnej lokalizacji dogodnej dla klientów
z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Powierzchnia użytkowa galerii to 42 tys. mkw.,
mieści 114 lokali handlowo-usługowych i restauracje na dwóch poziomach, kompleks kinowy,
nowoczesny koncept fitness oraz trzypoziomowy parking. Wśród najemców Centrum znajdują się
między innymi: Carrefour, Multikino, Just GYM, H&M, So! Coffee, KFC, McDonald’s, Media Markt,
TK MAXX, RTV Euro AGD, Mango, Empik, CCC, Go Sport, Douglas, Smyk, 5.10.15, Hebe,
Rossmann. Właścicielem i inwestorem obiektu jest CPI Property Group Poland.

O CPI Property Group
CPI Property Group (CPI PG) jest wiodącą firmą w sektorze nieruchomości komercyjnych
i hotelowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Niemczech, koncentruje swoją działalność na
długoterminowych inwestycjach i wynajmie nieruchomości. Należy do wąskiego grona firm
w regionie posiadających rating inwestycyjny. Moody’s przyznał spółce rating Baa2,
a Standard&Poor’s: BBB.
CPI PG jest największym właścicielem powierzchni handlowych w Czechach oraz powierzchni
biurowych w Berlinie. Siedziba CPI PG znajduje się w Luksemburgu, a akcje firmy są notowane
na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Grupa działa w sektorze nieruchomości
biurowych, handlowych, mieszkaniowych i hotelowych, dysponuje aktywami o łącznej wartości
ponad 9,1 miliarda euro.
W Polsce CPI Property Group działa od 2013 roku. Jest właścicielem i aktywnie zarządza
dwudziestoma czterema nieruchomościami z sektora biurowego, handlowego i hotelowego.
Inwestycje spółki są zlokalizowane w Warszawie, Elblągu, Zamościu, Tarnowie, Radomiu
i Zgorzelcu. Spółka planuje dalsze zaangażowanie na polskim rynku poprzez zakup i inwestowanie
w wybrane nieruchomości biurowe w najlepszych lokalizacjach Warszawy.

