
                    

Więcej informacji udziela: 
Bartłomiej Gajda 

e-mail: bartlomiej.gajda@ivs.com.pl 
nr telefonu: +48 515 098 762 

 
 
Informacja prasowa  
20.06.2017 

 
Time Trend w Galerii Raj już otwarty 
 
Time Trend zadebiutował w Dębicy. Salon największej, polskiej sieci 

z zegarkami, należący do Grupy Zibi, został już otwarty w Galerii Raj.  

- Salony Time Trend dysponują najbardziej zróżnicowaną ofertą zegarków światowych 

marek. Naszym priorytetem jest ciągłe poszerzanie kolekcji czasomierzy, by sprostać 

oczekiwaniom klientów. Wiemy, jak istotne znaczenie ma lokalizacja naszych sklepów, 

dlatego stawiamy na centra handlowe, które cieszą się uznaniem wśród odwiedzających. 

Nasz pierwszy w Dębicy salon uruchomiliśmy w Galerii Raj, ponieważ jest to miejsce z 

ogromnym potencjałem, które łączy w sobie zalety doskonałej lokalizacji i kompleksowej 

oferty – mówi Marcin Krzos, specjalista ds. marketingu Grupy Zibi. 

Sklep Time Trend o powierzchni 24 mkw. został zlokalizowany w pasażu głównym Galerii Raj 

obok salonów Wólczanka i Yes. Jego atutem jest bardzo szeroki wybór zegarków w Dębicy. 

Klienci mają do dyspozycji 25 światowych marek i tysiące modeli oryginalnych czasomierzy. 

Nowy salon umocnił pozycję Galerii Raj jako lidera sprzedaży artykułów luksusowych w 

mieście.  

Debiut salonu Time Trend to nie jedyna dobra wiadomość dla klientów. Galeria Raj wciąż 

dąży do współpracy z markami, które do tej pory były niedostępne dla dębiczan, dlatego 

wkrótce nastąpi otwarcie księgarni Świat Książki. Dzięki reorganizacji obiektu w Galerii Raj w 

nowej odsłonie zostanie otwarty sklep Texas Club.  

Sieć Time Trend należy do Grupy Zibi posiadającej 88 salonów z zegarkami w największych 

miastach Polski. Dostępnych jest tam ponad 25 marek czasomierzy – m.in. Seiko, Atlantic, 

Casio, Lorus, G-Shock, Seiko. Tysiące modeli zegarków w konkurencyjnych cenach sprawiają, 

że w Time Trend każdy klient znajdzie idealny model dla siebie. 

 

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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