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Sporočilo za javnost

Obsežna širitev nakupovalnega centra Qlandia Kranj
Qlandio Kranj so v oktobru zajela prva gradbena dela. V sodelovanju z družbo
CGP bodo obstoječe prostore nakupovalnega centra razširili z dodatnimi 3.785
m2 nakupovalnih površin. Gradbena dela, ki bodo potekala predvidoma do
junija 2017, v večji meri ne bodo ovirala delovanja nakupovalnega centra.
Obstoječe trgovine bodo še naprej nemoteno delovale po rednem delovnem
času.
»V Qlandii se že zelo veselimo nove pridobitve v kranjskem nakupovalnem centru. Z
razširitvijo nakupovalnega centra bomo obogatili celotno ponudbo centra, zadostili
različnim nakupnim potrebam ter obiskovalcem Qlandie Kranj ponudili nove
nakupovalne izkušnje, razvedrilo in priložnosti za druženje,« je ob najavi gradnje
povedala Mojca Pavlišič, vodja Qlandia Marketing.
Gradbena dela so se na območju Qlandie Kranj začela v prvih dneh oktobra 2016,
širitev nakupovalnega centra pa bo predvidoma zaključena poleti 2017.
Razširitev uspešnega nakupovalnega centra bo ob obstoječi stavbi na strani vhoda v
trgovino Spar, raztezala pa se bo na približno 3.785 m2 trenutnega parkirišča. Poleg
razširitve obstoječe stavbe se v neposredni bližini (na parceli Qlandie Kranj) izvaja
tudi gradnja restavracije McDonald's.
Zanimiv nakupni potencial kranjskega okoliša
Za razširitev obstoječega nakupovalnega centra so se v Qlandii Kranj odločili na
podlagi neprestanega povpraševanja po prostih trgovskih prostorih s strani
najemnikov, v polno zasedenem nakupovalnem centru, kot tudi zaradi visokega
nakupnega potenciala lokalnega območja. »Po raziskavah družbe Gfk (novembra
2015) velja Qlandia Kranj za najbolj prepoznaven in priljubljen nakupovalni center v
Kranju. Raziskava je tudi pokazala, da Qlandia Kranj posluje v okolišu, kjer je kupna
moč prebivalstva nad slovenskim povprečjem, ponudba sodobnih trgovinskih

prostorov pa še vedno peša,« je odločitev za širjenje centra argumentirala Mojca
Prošek, direktorica Centrice Ljubljana.
Najemniki se že vrstijo
Čeprav so se gradbena dela šele začela, v Qlandii že potekajo prvi dogovori glede
najema novih trgovskih prostorov. Mojca Pavlišič nam je zaupala, da se bo Qlandii
Kranj pridružilo kar nekaj večjih, dobro poznanih trgovskih imen. Med potrjenimi
najemniki, ki se bodo ob otvoritvi novih prostorov vselili v Qlandio Kranj, sta že znana
Müller in CCC.
Trgovine bodo delovale kot običajno, prilagojeno bo le parkiranje
Med izvajanjem širitvenih gradbenih del v Qlandii ne pričakujejo večjih motenj v
poslovanju obstoječega dela nakupovalnega centra. Predstavniki nakupovalnega
centra zagotavljajo, da bodo lahko vse trgovine še naprej delovale kot običajno. »V
času gradnje pa lahko pričakujemo predvsem nekaj več hrupa in spremenjen režim
parkiranja. Zato obiskovcalce prosimo za razumevanje in upoštevanje pravil varne
vožnje (prihodi, izhodi iz parkirišča),«je pojasnila Mojca Pavlišič.
V Qlandii verjamejo, da bo razširitev nakupovalnega središča Qlandia Kranj velika
pridobitev, ne samo za nakupovalce temveč tudi za širše okolje. Poleg trgovin bosta
obiskovalcem na voljo še dva gostinska lokala in restavracija Mc´Donalds, nove
površine pa bodo dobrodošla pridobitev za načrtovanje družabnih aktivnosti, s
katerimi bo Qlandia Kranj postregla s še bolj celovito ponudbo sodobnega
nakupovalnega središča ter mesta druženja in zabave.
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