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Telakces.com otwiera kolejne stoisko w Galerii Raj 
 
Telakces.com - lider sprzedaży akcesoriów premium do telefonów otwiera 

kolejny punkt w Galerii Raj. Nowa wyspa handlowa uzupełniła ofertę obecnego 

salonu tej marki, będącej partnerem Virgin Mobile.  

- Nasza strategia zakłada intensywną ekspansję w największych polskich centrach 

handlowych - oferujemy najwyższej jakości usługi w atrakcyjnych cenach. Otwarcie lokalu 

Telakces.com/Virgin Mobile w Galerii Raj okazało się dla nas ogromnym sukcesem, dlatego 

skłoniło nas to do poszerzenia współpracy i otwarcia kolejnego punktu - tym razem będzie 

to wyspa handlowa. Na tę decyzję miała wpływ również dobra koniunktura branży High-

Tech, gdzie pośród tabletów, laptopów i innej elektroniki, to właśnie smartfony  

i dedykowane im akcesoria wiodą prym w sprzedaży - mówi Magdalena Michniak, Dyrektor 

Public Relations Telakces.com. 

Telakces.com to lider sprzedaży akcesoriów do telefonów komórkowych w naszym kraju. 

Dynamicznie rozwijająca się spółka posiada obecnie 150 punktów w Polsce oraz w Czechach. 

Virgin Mobile jest to międzynarodowy operator wirtualny, który rozpoczął swoją działalność 

na polskim rynku w 2012 roku. Sieć wprowadziła pionierski pakiet #Freemium, który zawiera 

całkowicie darmowe rozmowy i smsy do wszystkich sieci oraz bezpłatny pakiet Internetu.  

 

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, 

Ryłko, 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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