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PEPCO powraca do Galerii Zaspa
Portfolio najemców gdańskiej Galerii Zaspa powiększa się o sklep PEPCO. Firma wynajęła
460 mkw. powierzchni na pierwszym piętrze centrum. Pierwszych zakupów klienci będą
mogli dokonać najpóźniej w listopadzie br.
Za komercjalizację powierzchni centrum odpowiada firma BOIG. Galeria Zaspa ma już ponad
90 proc. wynajętej powierzchni. PEPCO to europejska sieć dyskontów, oferująca odzież dla
całej rodziny i produkty dekoracyjne dla domu. W Polsce rozwija się od 13 lat i posiada blisko
750 sklepów na terenie kraju.
Z dużą satysfakcją przyjęliśmy współpracę z PEPCO. To w pewnym sensie powrót tego
najemcy do naszego centrum. Sklep tej sieci był obecny w dawnym ETC Gdańsk przed
modernizacją
i cieszył się ogromną popularnością wśród klientów, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że
dołączy do grona naszych najemców w zmodernizowanej Galerii Zaspa – komentuje Marcin
Juszczyk, członek zarządu Grupy Capital Park, właściciela centrum.
W Galerii Zaspa na powierzchni 8.800 mkw. znajduje się 40 sklepów prowadzonych zarówno
przez marki ogólnopolskie jak i lokalnych przedsiębiorców. Wśród najemców centrum
znajdują się m.in. supermarket Intermarche, drogeria Rossmann, salon RTV Euro ADG, klub
fitness Calypso, KiK, sklepy odzieżowe Textil Market, Natalia Strojna i Exxelent, cukiernia
Sowa, Domino’s Pizza, salon prasowy Inmedio, jubiler Verona oraz apteka Dbam o Zdrowie.
Lokalnych najemców reprezentują m.in. piekarnia Szydłowski, ZOO Karina czy sklep
kolonialny Camellia. Galeria zapewnia także dostęp do usług potrzebnych do realizacji
bieżących potrzeb klientów. Na jej terenie działa pralnia, kwiaciarnia, kantor, fotograf, serwis
GSM,
punkt
z usługami krawieckimi, bankomat oraz centrum diagnostyczne Synevo.
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***

Galeria Zaspa (dawne ETC Gdańsk) to centrum handlowe zlokalizowane w gdańskiej dzielnicy Zaspa.
W latach 2015/2016 obiekt przeszedł gruntowną modernizację, zrealizowaną przez Grupę Capital Park
(inwestora) oraz Akron Group (właściciela obiektu). Aktualnie na powierzchni 8.800 mkw. mieści się
40 punktów handlowych i usługowych. Klienci mają do dyspozycji parking z 215 miejscami postojowymi. Obiekt
pierwotnie pełnił funkcję hangaru lotniczego. Do swojej historii nawiązuje poprzez elementy architektoniczne
i wizualne. Elementy konstrukcyjne znajdujące się w galerii są stylizowane na skrzydła samolotu, a na ścianach
znajdują się grafiki z historycznymi zdjęciami. Także nowe logo Galerii Zaspa nawiązuje do historii miejsca,
wykorzystując motyw skrzydeł samolotu, jako odniesienie do pierwotnych funkcji jakie pełnił budynek.
Więcej informacji: www.galeriazaspa.pl
Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce. Specjalizuje
się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych oraz modernizacji obiektów handlowych i usługowych.
Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza
portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów, zlokalizowanych w 39 miastach.

