DO PENNY NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Praha, 29. SRPEN 2019
PENNY MARKET dnes otevřel zcela novou prodejnu ve Valašském Meziříčí na
Vsetínsku. Ta je součástí autobusového nádraží a nabídne 760 m2 prodejní plochy.
Společně se zcela novou prodejnou ve Valašském Meziříčí se dnes otevírají také nově
modernizované prodejny ve Voticích, Moravských Budějovicích nebo Vrbnu.
Otevřením další zcela nové prodejny si tak PENNY upevňuje pozici obchodního řetězce
s nejvyšším počtem prodejen v České republice. Výstavba objektu ve Valašském Meziříčí
začala 18. února 2019 a práce byly dokončeny po 5 měsících. Prodejna s obchodní plochou
760 m2 je navržena a koncipována podle nového konceptu prodejen PENNY MARKET
v přátelském a sousedském stylu. „U této prodejny pro nás bylo důležité, abychom ji citlivě
zakomponovali do prostředí nově zrekonstruovaného autobusového nádraží. Ukazujeme tak,
že naše moderní prodejny se mohou stát součástí infrastruktury doslova kdekoliv tak, aby do
ní zapadly a staly se její součástí. I tato nová prodejna je naší výkladní skříní a jsme rádi, že
se nám podařilo obyvatelům Valašského Meziříčí ukázat to nejlepší, co v dnešní době
nabízíme,“ uvedl k otevření nové prodejny Mathias Mentrop, jednatel společnosti PENNY
MARKET.
Součástí prodejny je i samostatné řeznictví, v němž mohou obyvatelé a návštěvníci
Valašského Meziříčí v rámci pilotního projektu poprvé v síti prodejen PENNY využít možnost
posezení a občerstvení se přímo v prodejně. „Jedná se o naši nejmodernější provozovnu, u
níž jsme například navrhovali zcela novou vstupní fasádu a udělali další úpravy okolí tak, aby
prodejna splynula s okolním prostředím a stala se jeho přirozenou součástí,“ popisuje
výstavbu Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení PENNY MARKET. Součástí prodejny je
i nové parkoviště s kapacitou 45 parkovacích míst.
Prodejna ve Valašském Meziříčí splňuje nejpřísnější standardy společnosti. Vnější i vnitřní
LED osvětlení je navrženo a realizováno s důrazem na co nejvyšší úspornost provozu a
vytápění prodejny je zajištěno tepelným čerpadlem.
V letošním roce plánuje společnost PENNY MARKET otevřít další zcela nové prodejny a
v rámci probíhající modernizace sítě všech 380 současných prodejen představí PENNY
v letošním roce celkem 70 prodejen po celé České republice v novém. Společně se zcela
novou prodejnou ve Valašském Meziříčí se ve stejný den otevírají modernizované prodejny
ve Voticích, Moravských Budějovicích nebo Vrbnu.
O společnosti PENNY MARKET Česká republika
Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou z největších světových
obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 22 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v
regionech. Díky tomu dnes provozuje 380 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5 600 zaměstnancům. Pravidelně slaví
úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta.
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