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Europa Centralna rozbudzi męski styl z Giacomo Conti
Giacomo Conti otworzyło swój kolejny salon w Europie Centralnej
Według informacji przekazanych przez zarządcę Europy Centralnej, sklep Giacomo Conti,
specjalizujący się w rozwiązaniach mody męskiej w stylu smart casual, dołączył do grona
najemców tego centrum. Marka słynie z rozwiązań biznesowych, garniturów ślubnych,
marynarek, smokingów oraz różnych elementów odzieży skierowanej do panów poszukujących
nowoczesnego kroju, dobrej jakości tkanin i ceniących detale.
Giacomo Conti zajmuje lokal o powierzchni 105 metrów kwadratowych, na terenie galerii
handlowej, w pobliżu 4F i Solar. Tym samym nowy brand wzbogacił portfolio modowe Europy
Centralnej, w którym znajdują między innymi Bershka, Bytom, Dastan, Lindex, Lavard, Promod,
Stradivarius i H&M.
– Lokalizacja naszego nowego sklepu w Europie Centralnej została starannie przemyślana –
wyjaśnia Łukasz Szymaniak z Giacomo Conti. – Ten wybór to element ekspansji naszej marki

w Polsce, dlatego otwarcie w tym jednym z największych parków handlowych na Śląsku i w kraju
było dla nas naturalnym wyborem.
– Jest nam niezmiernie miło, że do grona sklepów dostępnych w naszym centrum dołączyła

marka Giacomo Conti – dodaje Katarzyna Lenartowicz, dyrektor Europy Centralnej. – Nowy
najemca doskonale uzupełnia ofertę modową centrum. Oprócz Giacomo Conti poszukujących
stylowych rozwiązań dla panów zachęcamy do odwiedzenia salonów Bytom, Lavard czy Dastan.

Europa Centralna, której właścicielem jest Standard Life Investments - jeden z największych
europejskich funduszy inwestycyjnych - jest zlokalizowana w pobliżu jednego z największych skrzyżowań
autostradowych w Polsce (Gliwice-Sośnica). Nieruchomość to unikatowe połączenie parku handlowego
i galerii o łącznej powierzchni handlowej: 67 000 metrów kwadratowych z 2 300 miejscami parkingowymi.
W gronie najemców Europy Centralnej znajdują się takie marki jak: Tesco Extra, Jula, Sports Direct, Jysk,
RTV Euro, H&M, ING Bank, Stradivarius, Rossmann, TAKKO Fashion i Douglas. Więcej informacji znajduje
się na stronie: www.europacentralna.eu Zarządcą obiektu jest Apsys Polska.
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