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Więcej miejskiego stylu w Europie Centralnej
29 kwietnia do grona najemców Europy Centralnej dołączył Sizeer
Nowy sklep w Gliwicach to 111 w portfolio Sizeer w Polsce i zagranicą. Zajmuje lokal
o powierzchni 160 metrów kwadratowych obok Super-Pharm i Sinsay. – Sizeer to multibrandowy

salon, o który pytało wielu naszych klientów – wyjaśnia Katarzyna Lenartowicz, dyrektor Europy
Centralnej. – Cieszymy się, że udało się nam spełnić tę potrzebę, tym samym uzupełniając ofertę

modową i sportową centrum.
Oferta Sizeer obejmuje ubrania i akcesoria dla każdego nowoczesnego mieszkańca miasta.
U nowego najemcy Europy Centralnej można kupić takie marki jak Nike, Adidas, Puma, Reebok,
Asics, Vans, Converse, New Era, Lacoste, Timberland i Confront. –Wybór Europy Centralnej jako

kolejnego miejsca rozwoju został starannie przemyślany – wyjaśnia Magdalena Ślizowska, Head
of administration & leasing department w Sizeer. – Nieprzypadkowo zdecydowaliśmy

się na otwarcie salonu właśnie tutaj. Dobra lokalizacja centrum przy skrzyżowaniu ważnych tras
komunikacyjnych i wygodny dojazd samochodem z różnych części Aglomeracji Śląskiej to tylko
jedne z kilku czynników, które zdecydowały o wyborze Europy Centralnej jako miejscu naszej
nowej lokalizacji, będącej częścią większego planu ekspansji.
Europa Centralna w Gliwicach stanowi unikatowe połączenie parku handlowego i galerii. Cały
obiekt to 67 000 metrów kwadratowych powierzchni handlowej oraz 2 300 miejsc parkingowych,
z którego chętnie korzystają mieszkańcy Aglomeracji Śląskiej i Opolszczyzny oraz turyści
odwiedzający obiekt z racji bliskości autostrad A1 i A4.

Europa Centralna - której właściciel to Standard Life Investments, jeden z największych europejskich
funduszy inwestycyjnych - jest zlokalizowana przy skrzyżowaniu autostradowym 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, MediaMarkt, Castorama, Jula, Sports Direct, Jysk, RTV Euro
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AGD, H&M, ING Bank, Stradivarius, Rossmann, CCC, Promod, Apart, Super-Pharm i Douglas. Więcej
informacji znajduje się na stronie: www.europacentralna.eu Zarządcą obiektu jest Apsys Polska.
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