Gdańsk, 16 maja 2018
Informacja prasowa

PKO BP wzmocni segment usług w Galerii Zaspa
Galeria Zaspa poszerza swoją ofertę usługową. Do grona najemców centrum dołączy bank
PKO BP, który otworzy swoją placówkę na początku czerwca b.r.
PKO BP zajmie lokal o powierzchni 222 mkw., zlokalizowany na parterze obiektu, z
bezpośrednim wejściem wprost z parkingu. Otwarcie zaplanowane jest na początek czerwca
b.r. Placówka zaoferuje swoim klientom bogaty zakres produktów bankowych i finansowych,
w tym między innymi profesjonalne doradztwo kredytowe, inwestycyjne oraz
ubezpieczeniowe.
– Pozyskując nowych najemców do Galerii Zaspa dbamy nie tylko o rozwijanie ciekawej
oferty handlowej, która zaspokaja codzienne, najważniejsze potrzeby, ale
systematycznie rozwijamy też segment usług, kierując się komfortem i wygodą naszych
klientów. Dążymy do tego, by odwiedzający nas mogli załatwić możliwie jak najwięcej
spraw podczas jednej wizyty. Mamy nadzieję, że obecność banku PKO BP, który jest
pierwszym najemcą z tego segmentu w naszym centrum, jeszcze bardziej ułatwi
naszym klientom codzienne zakupy podczas wizyt w Galerii Zaspa. Cieszymy się też, że
zaufała nam kolejna marka, będąca uznanym i doskonale rozpoznawalnym podmiotem
na polskim rynku – komentuje Michał Najgrodzki, Head of Asset Management Grupy
Capital Park, zarządcy i właściciela Galerii Zaspa.
Obecność PKO BP, będącego pierwszym bankiem w ofercie Galerii Zaspa, znacząco wzmocni
segment usługowy centrum. Współtworzą go m.in. kantor wymiany walut, salon fryzjerski
Akcja Cięcie, kwiaciarnia Kfiaciarnia, punkt Foto Bravo, Laboratorium Diagnostyczne Synevo,
beauty bar Nails Art, Perfekt GSM, oraz punkt drobnych napraw i dorabiania kluczy WAL-TOM.
Galeria Zaspa oferuje 8.700 mkw. powierzchni, na której działają 34 sklepy oraz punkty
usługowe i gastronomiczne, prowadzone zarówno przez znane sieciowe marki: supermarket
Intermarche, drogeria Rossmann, salon Euro RTV ADG, restauracja Domino’s Pizza, dyskonty
Textil Market oraz Pepco, cukiernia Sowa, salon prasowy Inmedio oraz przez lokalnych
najemców: piekarnię Szydłowski, butik modowy Exxelent, sklep zoologiczny ZOO Karina czy
sklep kolonialny Camellia.

Galeria Zaspa (dawniej: ETC Gdańsk) to centrum handlowe, które dzięki współpracy Capital
Park oraz Akron Group zostało gruntownie zmodernizowane w latach 2015/16. Zakres prac,
które zakończyły się 22 kwietnia 2016 r. obejmował m.in. stworzenie nowej elewacji, zmianę
układu komunikacyjnego, wzmocnienie konstrukcji budynku, przystosowanie go do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Wydobyte zostały także akcenty
architektoniczne, nawiązujące do dawnego przeznaczenia budynku galerii – hangaru
lotniczego.
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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 oraz
Akron Group. Aktualnie na powierzchni 8.700 mkw. mieszczą się 34 punkty handlowe i usługowe. Klienci mają
do dyspozycji parking z 185miejscami 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
Capital Park jest doświadczoną i uznaną firmą inwestycyjną na rynku nieruchomości w Polsce, od blisko 5 lat
notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa stworzyła wysokiej jakości portfel
nieruchomości składający się z nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowej klasy A, obejmujący przede
wszystkim takie aktywa jak Eurocentrum Office Complex czy Royal Wilanów oraz jest w trakcie budowy
flagowego projektu rewitalizacyjnego – ArtN w centrum Warszawy. Grupa zarządza portfelem nieruchomości
o łącznej powierzchni 304.000 m2 i wartości rynkowej 2,4 mld PLN, z czego 77% stanowią nieruchomości
zlokalizowane w Warszawie – najbardziej perspektywicznym rynku nieruchomości komercyjnych w Europie
Środkowo-Wschodniej.

