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T-Mobile debiutuje w Galerii Raj 
 
W Galerii Raj otwarto pierwszy w Dębicy salon T-Mobile - jednego z 

największych operatorów telefonii komórkowej w kraju i na świecie. Nowy lokal 

o powierzchni 27 mkw. mieści się w pasażu głównym naprzeciwko salonu Top 

Secret i uzupełnia ofertę obecnych w galerii operatorów - Virgin Mobile i Play.   

- Galerię Raj wybierają marki stawiające na rozwój. To właśnie dlatego salon T-Mobile 

Polska, lidera innowacji, został otwarty w najdłużej działającym obiekcie handlowym w 

mieście. Utrzymanie wysokiej pozycji na rynku w Dębicy wymaga od nas strategicznych 

rozwiązań - współpraca z markami oferującymi wysokie technologie, poszerza 

zainteresowanie klientów Galerią Raj, gdzie w jednym miejscu mają do dyspozycji salony 

T-Mobile, Play, Virgin Mobile oraz sklepy oferujące różnorodną elektronikę - mówi Joanna 

Bujak, dyrektor zarządzająca Galerią Raj. 

Nowy salon T-Mobile mieści się w pasażu głównym Galerii Raj naprzeciwko salonu Top 

Secret. Klienci znajdą tam duży wybór telefonów komórkowych a także szeroką ofertę 

abonamentową, na kartę, Internet domowy i mobilny oraz taryfy dla firm. Podpisanie umowy 

najmu z siecią T-Mobile jest konsekwencją przyjętej przez Galerię Raj strategii 

kompleksowego odpowiadania na potrzeby klientów. Nowy salon uzupełnia ofertę galerii 

handlowej o nowoczesne usługi telekomunikacyjne. Obecnie na terenie Galerii Raj klienci 

mają do dyspozycji salony Play i Telakces, który jest kluczowym partnerem Virgin Mobile.   

T-Mobile to międzynarodowy operator telefonii komórkowej należący do Telekom 

Deutschland. W pierwszej połowie roku 2017 spółka T-Mobile odnotowała znaczący wzrost 

abonamentów, wynoszący aż 129 tysięcy użytkowników i wciąż utrzymuje wysoką pozycję 

wśród pozostałych graczy na arenie rynku telekomunikacyjnego w Polsce.  

W Polsce T-Mobile obsługuje ponad 10,2 mln klientów, co czyni go jednym z największych 

operatorów telefonii komórkowej w kraju. W 2016 roku spółka zapowiedziała sukcesywne 

wdrażanie trzech nowoczesnych technologii – VoLTE, VoWiFi i carrier aggregation, co czyni 

T-Mobile jednym z najnowocześniejszych graczy na rynku telekomunikacyjnym. 

Międzynarodowy operator komórkowy skutecznie wykorzystuje duże zainteresowanie 

usługami mobilnymi i telefonicznymi, wprowadzając innowacyjne i konkurencyjne oferty  - 

m.in. możliwość płacenia bitcoinami, taryfę bez limitu z darmowym Netflixem, 

stuprocentowy zasięg w technologii 3G oraz 99,8 proc. zasięg LTE. 
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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, Ryłko, 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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