Gliwice, 24 listopada 2016 r.

TRZECH NOWYCH NAJEMCÓW W CH FORUM

EMPIK, PEPCO I TOPSHOP W FORUM
Firma JLL, zarządzająca Centrum Handlowym FORUM w Gliwicach, sfinalizowała trzy nowe umowy
wynajmu powierzchni w tym obiekcie. W ich rezultacie w CH FORUM wkrótce pojawią się takie marki jak: Empik, Pepco oraz Top Shop.
Klienci CH FORUM zakupy w Empiku (pow. ok. 350 m kw.) zrobią jeszcze przed świętami. Podobnie jak
w salonie Top Shop (pow. 75 m kw.) – marki należącej do Studia Moderna, którego otwarcie zaplanowano na przełom listopada i grudnia. Z kolei otwarcie sklepu Pepco (390 m kw.) to perspektywa pierwszego kwartału 2017 r.
Pepco jest europejską siecią dyskontów, oferującą odzież dla całej rodziny i produkty dla domu.
W Polsce sieć rozwija się dynamicznie od kilkunastu lat, stając się jednym z najpopularniejszych sprzedawców odzieży dziecięcej oraz wiodącym dostawcą artykułów dekoracyjnych. W tym roku sieć otworzyła tysięczny sklep Pepco w Europie.
Top Shop to produkty do domu, ogrodu, elektronarzędzia oraz inne pomysłowe rozwiązania, których
nie można znaleźć nigdzie indziej. Większość produktów marki Top Shop to produkty reklamowane
w telewizji. Wśród nich są artykuły wyposażenia wnętrz, produkty do sprzątania i fitnessu. Operator
marki – Studio Moderna na polskim rynku działa od 20 lat. Do dziś wprowadziło ponad 18 tysięcy produktów, przez kilka stacji telewizyjnych, aż po 300 sklepów w 20 krajach.
Trzeci z nowych najemców CH FORUM to Empik: największa sieć dystrybucji dóbr kultury, wiedzy i rozrywki na polskim rynku, która istnieje od blisko 70 lat. To jedna z najlepiej rozpoznawalnych polskich
marek i niekwestionowany lider w kategoriach wydawniczych (książki, muzyka, film). W ponad 230
salonach Empik oferuje produkty pozwalające na rozwijanie pasji i czerpanie radości z odkrywania kultury: dziesiątki tysięcy książek, płyt z muzyką, filmów, gier multimedialnych, czasopism, artykułów artystyczno-kreatywnych i papierniczych, zabawek edukacyjnych, gier planszowych, a także bilety na różnorodne wydarzenia.

c.d.→

O CENTRUM HANDLOWYM FORUM W GLIWICACH
FORUM: centrum handlowo-rozrywkowe położone w ścisłym centrum Gliwic. 43.000 m kw. pow. handlowej i 140 najemców czyni z niego jedno z największych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Świetna lokalizacja, doskonałe połączenie z siecią drogową i transportem publicznym oraz rzesza lojalnych klientów to główne czynniki sukcesu FORUM. Wśród najemców CH FORUM są renomowane marki modowe i z sektora „zdrowie i uroda”, w tym m.in. : C&A, CCC, Cubus, Douglas, H&M, KappAhl, New Yorker,
Reserved, Rossmann, Sephora, SuperPharm. Inne branże także reprezentowane są przez wiodące marki: RTV Euro AGD, Pepco, Empik, Martes Sport, DUKA, Home&You. Część rozrywkowa FORUM to m.in.
13-ekranowe kino Cinema City oraz klub sieci Jatomi Fitness.
Strefa restauracyjna „Pod chmurami” o oryginalnej architekturze i stylistyce to przyjemne miejsce spotkań mieszkańców Gliwic, dodatkowo stanowiące o atrakcyjności rynkowej centrum handlowego.
W centrum pod nazwą Biblioforum działa także jedyna w swoim rodzaju filia biblioteki publicznej.
Właścicielem FORUM w Gliwicach jest DEKA Immobilien GmbH. Zarządcą Centrum Handlowego
FORUM Gliwice jest międzynarodowa firma doradcza JLL.
FORUM Gliwice jest laureatem prestiżowych nagród branżowych. Najważniejsze z nich to:
 Silver Solal Marketing Awards by ICSC w 2014, 2013, 2012, 2010, 2009;
 2011 International Property Awards – Highly Commended;
 Wyróżnienia w programie PRCH Retail Awards w 2011 i 2015 r.;
 Nagrody Główna w konkursie PRCH Retail Awards w latach 2012 i 2016.

