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Galeria Raj: Orsay przedłuża umowę najmu  

Salon ORSAY, należący do jednej z najlepiej rozwijających się sieci 

branży odzieżowej w Polsce, przedłuża umowę najmu z Galerią Raj. 

Jedyny w Dębicy sklep zajmuje powierzchnię ponad 200 m2, jego 

otwarcie miało miejsce w 2012 roku.  

- Współpraca sieci ORSAY z Galerią Raj trwa już 5 lat. W tym czasie 

obserwowaliśmy pozytywne zmiany, jakie działy się na terenie obiektu. Działalność 

reorganizacyjna i różnorodne akcje marketingowe powodują, że Galeria Raj 

skutecznie zaspokaja rosnący potencjał handlowy Dębicy. Mieszkańcy miasta cenią 

szeroką ofertę Raju, co sprawia, że chętnie odwiedzają nasz salon, w którym mogą 

znaleźć ubrania o kobiecym, ale też bardzo uniwersalnym designie, dopasowanym 

do aktualnych trendów. Cieszymy się, że marka ORSAY będzie obecna co najmniej 

do 2023 roku – mówi Barbara Has, Senior Expansion Manager. 

Polski rynek markowej odzieży prężnie się rozwija. Z raportu Handel detaliczny 

odzieżą i obuwiem w Polsce 2016 wynika, że w 2015 r. dziewięć na dziesięć dorosłych 

osób dokonało zakupu odzieży, z czego 60 proc. transakcji odbyło się w galeriach 

handlowych. W 2016 r. ubrania ORSAY były jednymi z najczęściej wybieranymi przez 

klientów, co daje duże perspektywy na dalszy rozwój marki w Galerii Raj.  

Międzynarodowa sieć ORSAY liczy 670 sklepów w 28 krajach Europy. Marka oferuje 

modne ubrania i dodatki dedykowane kobietom, które pokochały klientki w Polsce i 

na świecie. ORSAY działa na polskim rynku już od 1997 roku i dysponuje prawie 170 

salonami stacjonarnymi rozmieszczonymi w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach.  

 

GALERIA RAJ / IVS GRUPA SP. Z O.O. 

Galeria Raj w Dębicy jest najdłużej działającym tego typu obiektem handlowym  

w mieście. Funkcjonując od 1999 roku osiągnęła wysoką pozycję na lokalnym rynku branżowym, 

proponując klientom szeroką ofertę handlową, od dużych salonów znanych marek jak CCC, 

Deichmann, Rossmann, Pepco, Bricomarché „dom i ogród”, JYSK, Smyk, Orsay, Vistula, Wólczanka, 

Yes, 5.10.15, Medicine, Cotton Club, Quiosque, Top Secret, Media Expert, aż po małe butiki lokalnych 

firm i punkty usługowe. Swoją działalność prowadzi tu również Kaufland. Właścicielem Galerii Raj  

w Dębicy jest - funkcjonująca od 1997 roku na rynku nieruchomości komercyjnych – IVS Grupa. 

Inwestor specjalizuje się w budowie centrów handlowych realizując projekty w mniejszych 

aglomeracjach miejskich.  
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