Poznań, 30 listopada 2021 r.

Lokalne i światowe marki w nowej ofercie Posnanii
Marki jubilerskie z oryginalną i modną biżuterią, kultowe brandy odzieżowe i nowe propozycje
gastronomiczne. Po udanych pięciu latach działalności Posnania na bieżąco powiększa i
uatrakcyjnia swoje portfolio najemców. W ciągu ostatnich czterech miesięcy jej ofertę
wzbogaciło aż 6 marek, a na otwarcie czekają m.in. Rituals, D’S DAMAT i JD: produkty do
pielęgnacji ciała, światowa marka z ubraniami dla mężczyzn oraz sklep ze stylową odzieżą
sportową i sneakersami dla każdego.
Po hucznym świętowaniu piątych urodzin Posnania nie spowalnia tempa i zaprasza klientów do
skorzystania z oferty nowych najemców, którzy niedawno pojawili się na mapie centrum oraz tych, którzy
w najbliższych tygodniach i miesiącach do niej dołączą.
– Nieustannie dbamy o potrzeby odwiedzających i oprócz dużych, znanych na całym świecie marek
zapraszamy do nas również unikatowe, lokalne koncepty. Wraz z otwarciem nowych sklepów marek: Foot
Locker, Lee Cooper, Swatch Teilor czy Happy Mum, z przyjemnością komunikujemy również otwarcie
wyspy Kocykomanii, czyli bawełnianych, ręcznie szytych produktów w Poznaniu dla dorosłych i
najmłodszych. Mniejsze, lokalne biznesy są u nas zawsze mile widziane i cieszymy się, że możemy dać im
odpowiednią przestrzeń i dostęp do nowej grupy odbiorców – mówi Magdalena Skorniak, dyrektor ds.
relacji z najemcami Posnanii.
Wśród nowych najemców, którzy pojawili się w ofercie Posnanii, znajdują się:
• Ania Kruk, Vezzi, Teilor – marki jubilerskie z oryginalną i modną biżuterią dla starszych i
młodszych;
• Foot Locker, Lee Cooper, Swatch – kultowe marki światowe;
• Yogoland – wyspa z dietetycznym jogurtem mrożonym.
• Pasta Italia – makarony przygotowywane zgodnie z włoskimi recepturami podawane w krótkim
czasie i dobrej cenie.
– Poza potrzebami klientów mamy również na uwadze potrzeby naszych najemców. Z tego powodu stale
udostępniamy obecnym u nas markom większe przestrzenie. W tym roku lokalizację zmieniły sklepy
Okaidi i Gatta, a powiększone przestrzenie zyskały Jubitom oraz ING Bank Śląski – dodaje dyrektor ds.
relacji z najemcami Posnanii
Listopad i grudzień to w Posnanii również czas świątecznych wysp i jarmarków, z szeroką ofertą
prezentową, dekoracyjną i garmażeryjną.
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