Cushman & Wakefield skomercjalizuje Galerię Bawełnianka
Bełchatów, 26 września 2019 r. – Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield została
wyłącznym agentem komercjalizującym zlokalizowaną w Bełchatowie Galerię Handlową Bawełnianka.
Właścicielem inwestycji jest krakowska firma Gbb Invest Spółka z o.o.
Galeria Handlowa Bawełnianka zlokalizowana jest w historycznym sercu miasta, na terenie dawnych
Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. W obiekcie o powierzchni blisko 23 000 mkw. znajduje
się prawie 100 sklepów i punktów usługowych, liczne restauracje oraz strefa rozrywki z kinem i klubem fitness.
Nowy inwestor zdecydował się na rozbudowanie części rozrywkowej obiektu i stworzenie nowej ciekawej oferty
dla rodzin z dziećmi. Dodanie nowych funkcji i zapewnienie atrakcyjnego miejsca do spotkań, zabawy i rozrywki
dla mieszkańców Bełchatowa, pozwoli na dalszy rozwój centrum miasta. Otwarcie obiektu planowane jest w
pierwszej połowie 2021 r.
- Jesteśmy świadomi ogromnego potencjału Galerii Bawełnianka łączącej historię miasta z jego obecnym,
nowoczesnym obliczem. Jest to miejsce, które z naszą pomocą ma szansę stać się najczęściej odwiedzanym
obiektem handlowo-rozrywkowym w okolicy. Na co dzień współpracujemy z dyrektorem galerii
odpowiedzialnym za wynajem powierzchni ze strony inwestora, panem Sebastianem Kieleckim. Dzięki tej
bliskiej współpracy oraz umiejętnemu połączeniu oferty handlowej, gastronomicznej i rozrywkowej, chcemy
stworzyć najbardziej popularne miejsce do spotkań w mieście, odpowiadające aktualnym potrzebom jego
mieszkańców – powiedziała Lucyna Śliż, Associate, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Dział Powierzchni
Handlowych, Cushman & Wakefield.
O Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli
nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia
ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 mld USD. Do
najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie
powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na
stronie: www.cushmanwakefield.pl lub na Twitterze: @CushWakeCE.
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