Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r.

Nowa marka dla elegantek w CITY POINT Tychy
Od 1 sierpnia br. oferta centrum handlowo-rozrywkowego
w Tychach rozszerzy się o markę BY DZIUBEKA

CITY

POINT

Oferta By Dziubeka to oryginalne naszyjniki, topowe bransoletki, okazałe kolczyki, kokieteryjne
wisiory, eleganckie broszki. Biżuterię By Dziubeka cechuje niewymuszona elegancja - jest
idealna do pracy, do noszenia na co dzień, ale również na wieczorne wyjścia.
Firma By Dziubeka istnieje od 2006 r. Jej nazwa wzięła się od imienia i nazwiska właścicielki –
Anny Dziubek - głównej projektantki biżuterii i dyrektora artystycznego. By Dziubeka jest w
100% polską marką, którą wyróżnia wzornictwo produktów określane jako nowoczesne,
kreatywne i oryginalne. Firma ma swoją siedzibę w Tychach, gdzie zatrudnia kilkadziesiąt osób
zaangażowanych w produkcję, dystrybucję i sprzedaż biżuterii. Posiada salony firmowe w
galeriach handlowych na terenie Polski oraz sieć punktów franczyzowych. Współpracuje z
ponad 300 odbiorcami hurtowymi i znanymi sieciami jubilerskimi. Biżuteria By Dziubeka
eksportowana jest do 15 krajów Unii Europejskiej, Rosji, Mongolii, Ameryki i Australii. Przez
pierwszy miesiąc od otwarcia tyskiego salonu By Dziubeka na klientki czeka specjalna
promocja – 20% rabatu na wszystkie kolekcje oraz bransoletka w prezencie przy zakupach
powyżej 100 zł.
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Centrum handlowo-rozrywkowe CITY POINT powstało w 2005 roku. Na powierzchni blisko 9000 m
znajduje się ponad 20 sklepów i punktów usługowych znanych marek takich jak EMPIK, RESERVED, CCC,
HOUSE, CROPP, VERO MODA, BIG STAR. W obiekcie działa 5-salowe nowoczesne kino sieci Multikino,
klub fitness dla kobiet ACTIVE POINT oraz lokale gastronomiczne. Planowana jest rozbudowa obiektu. W
wyniku pierwszego etapu planowanej modernizacji centrum powiększy się o około 2200 m2 powierzchni,
która zostanie zagospodarowana przez nowe punkty usługowo-handlowe. Obecnie prowadzone są
rozmowy z obecnymi i przyszłymi najemcami obiektu.

Centrum jest własnością firmy TUP Property S.A. należącej do Grupy TUP, na czele której stoi giełdowa
firma inwestycyjna ALTA S.A. (wcześniej TUP S.A.). Spółka tworzy i realizuje projekty inwestycyjne,
dysponuje bankiem ziemi o przeznaczeniu deweloperskim oraz zarządza portfelem nieruchomości
komercyjnych na wynajem, w tym budynków handlowych, centrów logistycznych, magazynów i obiektów
biurowych. W ramach optymalizacji posiadanego portfela spółka rozbudowała takie projekty jak m.in.
Chmielowskie (budowa zrównoważonego miasta na obszarze 120 ha – Siewierz Jeziorna., TUP Property
(m.in. portfel nieruchomości komercyjnych na wynajem Forest Hill (nieruchomość o powierzchni 2,7 ha, z
planem zabudowy wielorodzinnej.), czy CH Bażanty (projekt budowy centrum handlowego na
nieruchomości o powierzchni 11,4 tys. m kw. Wartość nieruchomości i projektów Grupy TUP wynosi 250
mln zł w tym Chmielowskie 102 mln zł a TUP Property 136 mln zł. W najbliższych latach spółka skupiać
się będzie na projekcie, który niesie ze sobą największy potencjał rozwoju Spółki i możliwości osiągania
zysków - na tworzeniu pierwszego w Polsce zrównoważonego miasta Siewierz Jeziorna - stając się
pionierami nowej urbanistyki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
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