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Galeria Raj: 4F przedłuża umowę najmu  

Sklep partnerski z markami Outhorn oraz 4F, należący do polskiej spółki 

OTCF właśnie przedłużył umowę najmu z Galerią Raj na kolejne lata.  

- Kontynuacja współpracy z tak rozpoznawalną na świecie marką bardzo nas 

cieszy, bo daje Galerii Raj możliwość zapewnienia klientom atrakcyjnej oferty 

artykułów sportowych, rekreacyjnych i outdoorowych. 4F to uznana firma na 

rynku polskim i europejskim, współpracująca z Polskim Komitetem Olimpijskim. Od 

czasu ponownego otwarcia salonu tej marki w Galerii Raj, obserwujemy wysokie 

zainteresowanie dębiczan szerokim asortymentem sklepu, który jest dostosowany 

do obecnych trendów – powiedziała Joanna Bujak, dyrektor zarządzająca Galerią 

Raj.  

W Polsce można zaobserwować rosnący popyt na odzież i akcesoria sportowe 

spowodowany pozytywną koniunkturą gospodarczą i modą na zdrowy tryb życia. Jak 

wynika z raportu PMR „Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza 

rynku i prognozy na lata 2015–2020” rynek artykułów i odzieży sportowej wzrasta 

każdego roku sukcesywnie o około 5,6 proc.  

Spółka OTCF jest obecna w blisko 180 lokalizacjach w Polsce, prowadzi także 

ekspansję w takich krajach, jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Słowacja i Czechy. 

Rozwinięta sieć sprzedaży hurtowej sprawiła, że marka 4F jest dostępna w 33 krajach. 

Salon partnerski 4F i Outhorn w Galerii Raj posiada poszerzoną ofertę o produkty 

outdoorowe brytyjskiej marki Regatta.  

 

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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