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Galeria Raj – wielkie otwarcie sklepu SMYK
Międzynarodowa sieć oferująca produkty dla dzieci SMYK poszerzyła
ofertę Galerii Raj. Pierwszy w Dębicy salon tej marki został otwarty 29
marca br.
Przestronny salon sieci SMYK, którego powierzchnia wynosi 460 m2 został
zlokalizowany w centralnym miejscu Galerii Raj. Sklep oferuje najszerszy w Polsce
wybór zabawek, akcesoriów i ubrań dla dzieci znanych i cenionych marek m.in.
LEGO, Disney, Fisher Price, Maxi-Cosi, Mattel oraz produktów własnych Cool Club i
Smiki. Wartość polskiego rynku produktów dla dzieci w 2015 r. zbliżyła się do 9,5
mld. zł, a jego znaczenie wciąż rośnie. Sieć SMYK również rozwija się bardzo
dynamicznie nie tylko w największych miastach, ale także na rynkach lokalnych.
Branża dziecięca przeżywa obecnie swój rozkwit, dlatego współpraca Galerii Raj z
marką SMYK ma znaczenie strategiczne dla najdłużej działającego obiektu
handlowego w Dębicy.
- Od wielu lat konsekwentnie realizujemy strategię dynamicznego rozwoju sieci
sklepów w całej Polsce. Ma ona na celu dotarcie z naszą ofertą do możliwie
najszerszego grona klientów. Dlatego też na rynkach lokalnych skupiamy się na
tych obiektach, które z naszej perspektywy są lub mogą stać się dla naszych
potencjalnych klientów ważnymi miejscami na zakupowej i często rozrywkowej
mapie regionu. Galeria Raj doskonale wpisuje się w naszą koncepcję rozwoju nie
tylko w skali całego kraju, ale również regionu. Jestem przekonany, że nasz sklep w
tej lokalizacji zdobędzie szerokie grono lojalnych klientów, którzy będą mieli dzięki
niemu jeszcze łatwiejszy dostęp do naszej oferty – powiedział Paweł Oskędra,
Property Director sieci SMYK.

SMYK to największa w Polsce sieć sklepów specjalistycznych dla dzieci w wieku 0-14
lat. Jej historia sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Dynamiczny rozwój sieci
SMYK rozpoczął się w roku 2000, kiedy powołano samodzielną spółkę: SMYK Sp. z
o.o. Obecnie sieć sklepów SMYK obejmuje 140 punktów sprzedaży zlokalizowanych w
najatrakcyjniejszych centrach handlowych w Polsce oraz sklep internetowy
smyk.com. Sklepy SMYK działają również w Rosji, na Ukrainie i Rumunii. Dodatkowe
informacje o sieci SMYK można znaleźć w Internecie, pod adresem:
www.smykgroup.com.
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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, Orsay, Medicine, Vistula, Wólczanka, Cotton Club, Quiosque, Top Secret, Smyk,
5.10.15, Yes, Vision Express, Media Expert, Bricomarché „dom i ogród”, JYSK, 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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