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11. park handlowy marki  STOP SHOP otwiera się w Zielonej Górze 

 

W Zielonej Górze powstał kolejny – 11 w Polsce, a drugi województwie lubuskim (Żary), park 

handlowy typu convenience, należący do czołowej europejskiej marki STOP SHOP.  

Do dyspozycji klientów będzie 11 sklepów i punktów usługowych, zlokalizowanych na 

powierzchni blisko 6 733 mkw. 

15 września park handlowy STOP SHOP Zielona Góra powitał swoich pierwszych klientów. Obiekt 

położony jest w dynamicznie rozwijającej się wschodniej części miasta, tuż przy osiedlu Pomorskim 

– dużym zespole mieszkaniowym. Docelowo STOP SHOP będzie oferował 11 sklepów znanych  

i lubianych konceptów handlowych. Zielonogórzanie już mogą zrobić tu kompleksowe zakupy w 

sklepach takich marek, jak: Sinsay, TEDI, Kakadu, Martes Sport, MAX, Carry czy Vorwerk. Do ich 

dyspozycji jest także ponad 150 miejsc parkingowych, zlokalizowanych przed obiektem. Zasięg 

paru handlowego szacowany jest na ponad 270 tys. osób, które mogą tu dotrzeć na zakupy  

w ciągu 30 minut jazdy samochodem.  

„Obiekty typu convenience cieszą się dynamicznie rosnącą popularnością zarówno wśród 

najemców, jak i klientów, przede wszystkim dzięki temu, że formuła ta pozwala na bezpieczne,  

wygodne i szybkie zakupy. Dlatego jako aktywny asset manager we wszystkich obiektach 

handlowych, którymi mamy przyjemność zarządzać, staramy się dopasować tenant mix do 

indywidualnych potrzeb społeczności lokalnej. Liczymy, że nowy obiekt w Zielonej Górze spełni te 

oczekiwania.” – komentuje Barbara Topolska, Country Manager Poland, CPI Property Group. 

Na portfel retailowy CPIPG składają się dwa centra handlowe (w Elblągu i Lublinie) oraz sieć City 

Market – 6 obiektów typu „convenience”, położonych przy ważnych węzłach komunikacyjnych 

regionalnych miast. CPIPG jest również asset managerem portfela handlowego IMMOFINANZ,  

w skład którego wchodzi 14 obiektów – 4 centra handlowe Vivo (w Lublinie, Stalowej Woli, Krośnie 

i Pile) oraz 10 parków handlowych Stop Shop (Kętrzyn, Legnica, Lublin, Łowicz, Mława, Siedlce, 

Szczytno, Świnoujście, Włocławek, Żary). Łącznie zarządzana przez CPIPG powierzchnia 

handlowa w Polsce wynosi 253 500 mkw GLA, a jej wartość szacuje się na 598,8 mln EUR.  
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W Polsce CPI Property Group (CPIPG) działa od 2013 roku. W wyniku przejęcia 76,8% akcji IMMOFINANZ w 2022r, 

CPIPG zostało asset managerem wszystkich nieruchomości biurowych oraz handlowych IMMOFINANZ. Aktualnie 

aktywnie zarządza 24 budynkami biurowymi, położonymi w prestiżowych lokalizacjach w Warszawie (w tym marką 

myhive), o łącznej powierzchni ponad 500 000 mkw i wartości 1748,3 mld euro i tym samym jest liderem na rynku 

powierzchni biurowych w Warszawie pod względem GLA. W zarządzanym przez CPIPG portfolio retail znajduje się 

Centrum Handlowe Ogrody w Elblągu, Centrum Handlowe Orkana w Lublinie, 4 centra handlowe sicie Vivo – w 

Lublinie, Krośnie, Pile i Stalowej Woli, sieć parków handlowych City Market zlokalizowanych w Zamościu (2 obiekty), 

Tarnowie, Radomiu i Zgorzelcu oraz sieć Stop Shop w 10 regionalnych miastach Polski. ). Łącznie zarządzana przez 

CPIPG powierzchnia handlowa w Polsce wynosi 253 500 mkw GLA, a jej wartość szacuje się na 598,8 mln euro. 

Spółka planuje dalsze zaangażowanie na polskim rynku poprzez zakup i inwestowanie w wybrane nieruchomości 

biurowe w najlepszych lokalizacjach Warszawy. 

CPI Property Group (CPIPG) jest europejskim liderem w sektorze nieruchomości komercyjnych. Swoją działalność 
koncentruje 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. 

CPIPG jest największym właścicielem powierzchni biurowych w Pradze, Berlinie i Warszawie. Posiada również udziały 
m.in. w rynku austriackim (Wiedeń), rumuńskim (Bukareszt) i węgierskim (Budapeszt). W sektorze retail jest 
niekwestionowanym liderem w Czechach oraz posiada mocne platformy we Włoszech, Polsce, na Węgrzech, Słowacji, 
Rumunii i w krajach adriatyckich.  

Siedziba CPIPG znajduje się w Luksemburgu, a akcje firmy są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych we 
Frankfurcie. Grupa działa w sektorze nieruchomości biurowych, handlowych, mieszkaniowych hotelowych i 
complimentary. Dysponuje aktywami o łącznej wartości ponad 5 242 milionów euro. 
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