Sporočilo za javnost, 27. september 2017

Razširjeno nakupovalno središče Qlandia Kranj bo zaživelo na zadnji
septembrski petek
V nakupovalnem središču Qlandia Kranj bodo v petek, 29. septembra, ob 17. uri uradno odprli novi del centra, v
katerem na široko odpira vrata 9 novih trgovin. V centru, ki na tej lokaciji posluje že skoraj 10 let, so tako ob
obstoječih 20.000 kvadratnih metrih oddajnih površin pridobili še skoraj 4.000 kvadratnih metrov dodatnih
nakupovalnih površin, da bi svojim obiskovalcem ponudili še bogatejšo ponudbo izbranih blagovnih znamk.
Qlandia Kranj se bo tako zdaj ponašala že z več kot 50 trgovskimi lokali in dodatnimi pokritimi parkirišči, ki bodo
privabili številne obiskovalce tako z gorenjske kot osrednje slovenske regije, v nakupovalnem mestu pa bodo ob
razširjeni ponudbi poskrbeli tudi za pester družabni program in številne promocijske dogodke.
Otvoritveni dogodek bo zaznamovan s pestrim glasbenim programom v družbi gostov BQL, Mance Špik in Ines Erbus, prav tako
pa bo poskrbljeno za atraktivno animacijo najmlajših obiskovalcev. Od 15. septembra v centru že poteka velika nagradna igra, v
kateri bo novembra 2017 znan srečen dobitnik ali dobitnica vozila SEAT Ibiza, ki ga podarja Avtohiša Vrtač iz Kranja. Meta
Ahačič, vodja centra Qlandia Kranj, poudarja, da bodo v novih trgovinah, kot so L'Occitane, Sten-Time, Müller, Transporter,
Vitapur, CCC, PS Fashion, Mima Fashion in Cafe Capuccino, tudi v naslednjem tednu svoje obiskovalce praznično razvajali s
posebnimi otvoritvenimi popusti, presenečenji in drugimi ugodnostmi, da bi jim ob obisku pričarali čim večje nakupovalne
užitke.
Po odločitvi za širitev obstoječega nakupovalnega centra na Cesti 1. maja 77 v Kranju so se gradbena dela v Qlandii Kranj začela
že v oktobru 2016, odprtje novega dela pa so lastniki v družbi Centrice Real Estate načrtovali v prvi polovici letošnjega julija. Že v
februarju 2017 so tako na tej lokaciji v sklopu prenove odprli restavracijo McDonald's z 250 sedišči, veliko zunanjo teraso ter
igrali za otroke, ki ju danes dopolnjujeta še McDrive in široka ponudba kave in slaščic McCaféja. Slab mesec pred načrtovanim
slovesnim odprtjem je pri zaključku gradbenih del na vzhodnem delu objekta, kjer se stikata stari in novi del centra, v zgodnjih
jutranjih urah prišlo do nenadnega požara, ki je za skoraj 4 mesece zamaknil načrte lastnikov pri širitvi nakupovalnega centra.
Junijski požar so s hitro intervencijo uspešno lokalizirale in pogasile gasilske enote Gasilsko reševalne službe Kranj in 13
sodelujočih kranjskih enot PGD (Primskovo, Britof, Kokrica, Stražišče, Breg ob Savi, Bitnje, Mavčiče, Goriče, Žabnica, Besnica,
Trstenik, Suha in Predoslje) v sodelovanju z gasilci Gasilske brigade Ljubljana. Mojca Prošek iz družbe Centrice Real Estate je ob
tej priložnosti navedla: ''Ob priložnosti odprtja novega dela Qlandie Kranj se želimo več kot 150 gasilcem oddolžiti in se jim
zahvaliti z donacijo v višini 10.000 evrov za njihovo požrtvovalno, hitro in uspešno intervencijo.''
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