Sporočilo za javnost, 21. december 2017

Qlandia Nova Gorica že tretjič zmagovalka med goriškimi
trgovci
Priznanje Ogledalo mojega okolja 2017 za najboljši nakupovalni center na
Goriškem
Qlandia Nova Gorica je letošnja dobitnica priznanja za najboljšega trgovca v goriški regiji, saj je
med vsemi trgovinami in nakupovalnimi centri na Goriškem pri javnem ocenjevanju že tretjič
pridobila največje število glasov zainteresirane javnosti. Tradicionalna akcija Ogledalo mojega
okolja na Goriškem poteka že 31 let, letos pa sta tekmovanje organizirala Turistično društvo Nova
Gorica in Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba. Od septembra do
sredine novembra je ocenjevanje potekalo v šestih kategorijah, Qlandia Nova Gorica pa je to
priznanje pridobila v kategoriji C, ki vključuje trgovine in nakupovalne centre. Od svojega odprtja v
letu 2008 tako s tremi osvojenimi priznanji izkazuje svojo odličnost v urejenosti objekta ter
pestrosti svoje ponudbe, ki se odraža skozi številne pozitivne nakupovalne izkušnje njenih
obiskovalcev.
Ema Kladnik, vodja centra Qlandia Nova Gorica, je ob tej priložnosti poudarila: ''Veseli smo tega
priznanja, saj z njim znova ponosno dokazujemo, da smo na pravi poti in da so naši obiskovalci
resnično zadovoljni z urejenostjo našega nakupovalnega centra in njegove okolice, saj v Qlandii temu
posvečamo izjemno veliko pozornosti. Prav tako jih razveseljujemo tudi z našo bogato ponudbo, ki jo
tu v Novi Gorici z veliko mero skrbnosti nadgrajujemo že devet let. Vsi zaposleni v Qlandii, ki smo
odgovorni za dobro počutje naših obiskovalcev, smo na vsa tri prejeta priznanja lahko upravičeno
ponosni, prav tako smo veseli številnih čestitk in pohval občanov iz celotne goriške regije, ki pogosto
obiskujejo naš center. S takimi izzivi, kot je bilo letošnje ocenjevanje, v Qlandii Nova Gorica z veliko
mero odgovornosti stremimo k izboljšanju kakovosti naših storitev, saj nas te vrednote neločljivo
povezujejo z našimi kupci in občutno prispevajo k njihovi izboljšani nakupovalni izkušnji, zato smo jih
pripravljeni sprejeti tudi v prihodnje. Priznanja smo seveda v našem nakupovalnem centru razstavili
na vidnem mestu v stekleni vitrini v bližini Interspara, kjer si jih lahko naši kupci in zaposleni tudi
ogledajo.''
Letošnje ocenjevanje v akciji 31. Ogledalo mojega okolja 2017 je med drugim vključevalo predvsem
splošno zunanjo in notranjo ureditev samega trgovskega objekta, lokacijo, dostopnost, zunanja in
notranja obeležja z usmerjevalnimi tablami, sezonsko urejenost zelenic, cvetličnih korit in rastlinja ter
urejenost celotnega okoliša. V notranjosti objekta so ocenjevali še opremljenost, širino in pestrost
ponudbe, splošni videz in celostno grafično podobo, urejenost in prijaznost osebja, dostopnost za
osebe z gibalnimi omejitvami, prilagojenost sanitarij in parkirnih mest za invalide ter promocijsko
predstavitev na spletu.

Qlandia Nova Gorica je priznanje za najboljši nakupovalni center na Goriškem dobila v letih 2017, 2014 in 2009.

Letošnji dobitniki priznanj Ogledalo mojega okolja v
šestih ocenjevalnih kategorijah, na sredini Ema
Kladnik, vodja centra Qlandia Nova Gorica.
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