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Jedyny w Krakowie butik Nespresso w
Galerii Krakowskiej

 Ewelina Nawrot  26/03/2019  12:11

Kameralna, przytulna przestrzeń utrzymana w subtelnej kolorystyce – tak wygląda nowo
otwarty butik Nespresso w Galerii Krakowskiej. Na powierzchni 60 mkw. można znaleźć pełny
asortyment kaw Nespresso, ekspresów i akcesoriów. Butik w największej Galerii w centrum
Krakowa jest jedynym punktem sprzedaży marki w stolicy Małopolski.
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Galeria Krakowska należy do spółki ECE, która jest partnerem merytorycznym Shopping

Center Forum 2019 Exhibition & Awards.

Jeden z dziesięciu
Kameralna i przytulna przestrzeń nowo otwartego butiku Nespresso w Galerii Krakowskiej

zapewnia klientom wyjątkowe doświadczenie zakupowe, w tym fachowe doradztwo ekspertów

kawowych. Design salonu jest spójny z wystrojem wszystkich sklepów marki. Meble w odcieniu

ciemnego brązu nadają wnętrzu elegancki klimat, a estetycznie ułożony towar subtelnie wypełnia

je kolorem. W butiku znajdują się również ekspresy i akcesoria, będące inspiracją do podróży w

świat kawy.

Nespresso jest pionierem i liderem na rynku porcjowanej kawy najwyższej jakości. Firma

prowadzi działalność w 69 krajach, a główna siedziba znajduje się w szwajcarskiej Lozannie. W

2016 sieć punktów sprzedaży Nespresso obejmowała ponad 600 placówek. W Polsce

dostępnych jest dziesięć punktów sprzedaży, w tym jeden w Krakowie – w Galerii Krakowskiej.

ECE właścicielem Galerii Krakowskiej
Galeria Krakowska została otwarta w 2006 roku, błyskawicznie stając się jednym z

najpopularniejszych obiektów handlowych w Małopolsce. Położona jest w samym sercu

Krakowa, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Głównego. Dzięki świetnemu połączeniu z

Dworcem Głównym PKP i autobusowym, linią komunikacji miejskiej czy portem lotniczym Balice

oraz największemu w centrum parkingowi jest najdostępniejszym miejscem Krakowa i

turystyczną bramą miasta.

Obszar oddziaływania Galerii Krakowskiej obejmuje ponad 1,3 mln mieszkańców woj.

małopolskiego. Łączna powierzchnia 270 punktów handlowych położonych na 3 poziomach

wynosi 60 tys. mkw., a także 4,5 tys. mkw. powierzchni biurowych.
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Quiosque cały czas rozwija sieć sprzedaży

SCF 2019 Exhibition & Awards
W Forum weźmie udział przynajmniej 1500 uczestników, a wśród nich przedstawiciele ponad 450 sieci

handlowych. Swoje projekty pokaże kilkudziesięciu wystawców. Wśród nich są już m.in.: Immofinanz,
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