TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 14. srpna 2018

Arcona Capital přivádí na polský maloobchodní trh novou značku
TUŻ TUŻ (což v překladu z polštiny znamená doslova „hned za rohem“) je nová značka
zastřešující maloobchodní projekty. Její zřízení představuje další krok v rozvoji podnikání
společnosti Arcona Capital v Polsku. Za vytvořením nové značky stála agentura
Bueller & Frye. První projekt, který rebrandingem prošel, se nachází ve městě Piotrków
Trybunalski. Zde se po částečné rekomercizalizaci otevřel TUŻ TUŻ Piotrków Trybunalski na
třídě Wojska Polskiego.
Potřeba pohodlného nakupování mezi spotřebiteli neustále roste a maloobchodní projekty
tohoto typu korespondují se současnými tržními trendy velice dobře. Jsou odpovědí na
očekávání zákazníků, speciálně v malých městech. Investiční fond Arcona Capital jejich
požadavky spojil právě v nové značce TUŻ TUŻ, jejíž tvorba byla koordinována varšavskou
pobočkou společnosti Arcona.
„Když jsme kupovali naše portfolio polských maloobchodních nemovitostí, bylo vytvoření nové
značky jedním ze strategických cílů. Jejím prostřednictvím chceme zvýraznit charakteristiku
našich aktiv. Rádi bychom byli zákazníkům co nejblíže – hned v jejich sousedství, za rohem, což
ostatně vyjadřuje i samotný název značky – tuż tuż,“ říká Mateusz Siejka, generální ředitel
společnosti Arcona Capital v Polsku. Koncept značky vytvořený týmem Bueller & Frye je
založen na typickém polském slovním spojení, modré a zelené barvy značky pak prezentují
svěžest a optimismus.
První lokalitou, kde koncept TUŻ TUŻ našel uplatnění, je Piotrków Trybunalski. Centrum
čistě maloobchodního charakteru s pronajímatelnou plochou asi 2 500 metrů čtverečních
a téměř 100 parkovacími místy se nachází v rezidenční čtvrti, vedle třídy Wojska Polskiego.
Nájemci by svými službami měli pokrýt především denní potřeby jeho nejbližšího sousedství.
Součástí centra je supermarket – nabídku potravin nově zajišťuje prodejna značky Biedronka,
dále se zde nachází drogerie Rossmann, zastoupení oblíbené značky Pepco, lékárna,
květinářství, klenotnictví, trafika Inmedio nebo zverimex. Novým nájemcem TUŻ TUŻ Piotrków
Trybunalski je také řetězec řeznictví Madej Wróbel. Projekt spravuje společnost Savills. Arcona
plánuje v rebrandingu svého polského maloobchodního portfolia pokračovat dále
v nadcházejících měsících.

###

www.arconacapital.com

Poznámky pro média:
Arcona Property Fund N.V. investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě. Podíly ve fondu (kód
ISIN: NL0006311706) jsou běžně obchodovatelné prostřednictvím Euronext Amsterdam jako uzavřený
investiční fond.
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