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V Ostravě u Globusu probíhá výstavba nového nákupního centra

V Ostravě u hypermarketu Globus probíhá výstavba nového nákupního centra Géčko Ostrava.
Developerem je česká společnost REFLECTA Development a.s. Toto nákupní centrum bude
stejně jako Géčko v Českých Budějovicích a Géčko v Liberci (obě centra otevřena v roce 2007)
napřímo propojeno obchodní pasáží se stávajícím hypermarketem Globus Ostrava. Globus
v Ostravě funguje již od roku 2009.
NC Géčko, které své brány otevře zákazníkům již letos v říjnu, rozšíří zákazníkům stávající
nabídku hypermarketu Globus o 32 nových obchodů. „Mezi nejvýznamnější značky, se kterými
je již podepsána smlouva o budoucím pronájmu, patří NEW YORKER, CCC, SPORTISIMO,
PLANEO ELEKTRO, DM, BAMBULE, ORSAY, PEPCO nebo MOUNTFIELD. Některé značky pro
Géčko chystají své nejnovější koncepty prodejen. Aktuálně se k prvním dnům výstavby centra
můžeme pochlubit obsazeností 84,9 % z celkově pronajatelné plochy. S dalšími známými
značkami jako je TAKKO, CAMAIEU jsme v procesu aktivní přípravy smluv. S probíhající
výstavbou mimo jiné přichází úvodní vlna zájmu lokálních obchodníků, a proto bude Géčko před
otevřením plně pronajato,“ uvádí Roman Šebl z REFLECTY, který má na starosti obchodní
záležitosti Géčka Ostrava.
Svou polohou v severozápadní části Ostravy bude Géčko nejblíže obyvatelům sídlišť Pustkovec a
Poruba, městským částem Martinov, Plesná, Krásné Pole a okolním obcím, které za poslední
roky zaznamenaly nezanedbatelný přírůstek obyvatel. Nejužší spádová oblast tak čítá 110 tisíc
obyvatel. Širší spádová oblast je pak opřena o vysokou oblibu hypermarketu Globusu v
Ostravě.
„Svým zaměřením na rychlý rodinný nákup s pohodlným parkováním, svou velikostí 10.707 m2
obchodních ploch (menší nákupní centrum) i svým umístěním v rámci města, Géčko přímo
nekonkuruje obchodním centrům, jako je Avion nebo Nová Karolína a ani to není jeho ambicí,“
popisuje Roman Šebl.
Realizaci stavby provádí stavební společnost SYNER s.r.o.
Otevření je naplánováno na druhou polovinu října 2018.
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