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Galeria Raj: Cotton Club butikiem roku 2017 

Sklep Cotton Club w Galerii Raj otrzymał pierwsze miejsce w kategorii „Butik 

roku” w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2017 Województwa Podkarpackiego 

organizowanego przez Gazetę Codzienną Nowiny oraz portal nowiny24.pl.  

Historia naszej współpracy z Galerią Raj sięga 2012 roku. Otwarcie pierwszego salonu 
Cotton Club w Dębicy było naszą znakomitą decyzją - udało nam się zdobyć zaufanie 
mieszkańców miasta i okolic, co przekłada się na sukces naszego sklepu. Wygrana w 
konkursie Mistrzowie Handlu 2017 Województwa Podkarpackiego utwierdziła nas w 
przekonaniu, że Galeria Raj to jedno z najbardziej rozwojowych miejsc na mapie Dębicy, 
dlatego też z sukcesem będziemy współpracować z Galerią Raj przez kolejne lata - mówi 
Anna Żabicka, zarządzająca sklepem Cotton Club w Galerii Raj. 

Akcja Mistrzowie Handlu 2017 Województwa Podkarpackiego organizowana przez “Gazetę 

Codzienną Nowiny” oraz portal nowiny24.pl ma na celu promocję najlepszych sklepów w 

regionie, które wyróżniają się doskonałym wystrojem, szerokim asortymentem oraz wysoką 

jakością usług. 

Bardzo cieszą nas wyróżnienia otrzymywane od klientów dla naszych najemców. W 
ubiegłym roku sklep Jysk zlokalizowany w Galerii Raj został najlepszym sklepem tej marki 
w Polsce. Rok później nagrodę otrzymuje Cotton Club „Butik roku” w plebiscycie Mistrzowie 
Handlu 2017. To potwierdzenie doskonałej lokalizacji najdłużej działającego obiektu 
handlowego w Dębicy. Ugruntowanej pozycji Galerii Raj na regionalnym rynku, a także 
wysokiej jakości obsługi, odpowiedniego doboru asortymentu i trafności naszych decyzji, 
przy kreowaniu tenant mixu - powiedziała Joanna Bujak, dyrektor zarządzająca Galerią Raj.  

Cotton Club działa na polskim rynku już od 1989 roku. Marka należąca do spółki No Name 

rozwinęła w Polsce kilkanaście salonów stacjonarnych, ponad 100 salonów partnerskich oraz 

sklep internetowy. Cotton Club oferuje ubrania i dodatki skierowane do wymagających 

kobiet, które cenią ciekawe wzornictwo i naturalne tkaniny. W sezonie do dyspozycji klientów 

marka przygotowuje około 400 wzorów tworzących spójną całość. 
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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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