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Poleć

Bądź pierwszym znajomym, który to poleca.

W podpoznańskich Kamionkach, należących do gminy Kórnik,
powstał nowy obiekt handlowy z supermarketem znanej marki oraz
14-stoma innymi lokalami handlowo-usługowymi. Za realizację
projektu odpowiedzialna jest bydgoska spółka Investera.

Fot. 1 / fot. mat. prasowe

Dla wygody klientów całość powierzchni obiektu handlowego znajduje się na
jednym poziomie, jego wnętrze zaś jest przestronne i funkcjonalne. Architektura i wystrój Galerii Mini harmonijnie współgrają z podmiejskim
klimatem otoczenia. Dzięki drewnianym elementom wykończeniowym
stanowiącym przeważającą część wystroju, galeria nawiązuje do natury, która
w tym obiekcie została połączona z wykończeniem w najwyższej jakości oraz
z dbałością o każdy szczegół – mówi Agata Woźniak manager Galerii Mini.

Galeria Mini powstała w miejscowości Kamionki, przy ul. Poznańskiej 150. Na powierzchni 2500 mkw. znalazł się sieciowy
sklep Tesco, a także pasaż z lokalami handlowo-usługowymi, wśród których znajdują się kwiaciarnia, salon optyczny, salon
prasowy, sklep z zabawkami i artykułami szkolnymi, salon fryzjersko-kosmetyczny oraz piekarnio-cukiernia. Dodatkowo w
obiekcie znajdzie się wewnętrzny plac zabaw, stanowiący nie lada atrakcję dla najmłodszych gości. - Galeria Mini powstała w
oparciu o idee stworzenia miejsca, które będzie jednocześnie pozwalało mieszkańcom zaoszczędzić czas eliminując dojazd do
centrum po zakupy oraz zaspokoi ich oczekiwania co do jakości świadczonych usług. – mówi Agata Woźniak.

Fot. 1
Galeria Mini jest jedynym tego typu obiektem na
terenie Kamionek i pobliskich miejscowości.

fot. mat. prasowe

Galeria Mini jest jedynym tego typu obiektem na terenie Kamionek i pobliskich miejscowości. Wypełnia istniejącą lukę na
rynku handlowo-usługowym w tej część gminy – Obserwując rozwój gminy Kórnik, która nie tak dawno uzyskała tytuł
najlepszej Gminy wiejsko-miejskiej w Polsce, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu tutejszej
społeczności, wzbogacając niewątpliwe walory okolicy i dogodny dojazd do miasta o dostęp do zaplecza handlowego. W
galerii pozostało wciąż kilka wolnych lokali, dlatego osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy – mówi Agata Woźniak,
manager Galerii Mini.
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Fot. 2
Galeria Mini powstała w miejscowości Kamionki,
przy ul. Poznańskiej 150. Na powierzchni 2500
mkw. znalazł się sieciowy sklep Tesco, a także
pasaż z lokalami handlowo-usługowymi.

fot. mat. prasowe

Ze względu na swoje położenie w centrum Kamionek, Galeria Mini zamierza być ważnym inicjatorem życia społecznego
mieszkańców organizując okolicznościowe eventy związane między innymi z dniem dziecka, ze świętami oraz miejscowymi
wydarzeniami.
Galeria Mini to zapowiedź nowej marki, a zarazem pierwsza z grupy tego typu centrów handlowo-usługowych, które będą
powstawać w najbliższych latach na terenie całej Polski.
www.galeriamini.pl
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