Tychy, 18.08.2016 r.

OTWARCIE SKLEPU „TOY PLANET” W NOWEJ ODSŁONIE w CITY POINT TYCHY

5 września br. swoje podwoje w centrum handlowo-rozrywkowym CITY POINT
ponownie otworzy dla klientów odświeżony sklep marki TOY Planet.
TOY Planet to sieć sklepów oferująca markowe zabawki i artykuły dziecięce.
Oferta sklepów TOY Planet skierowana jest przede wszystkim do wymagających
klientów. W sprzedaży dostępne są nie tylko produkty znanych, renomowanych
marek, ale także wiele typów zabawek, które nie znajdują się na półkach innych
sklepów. Sklepy TOY Planet od lat słyną z fachowego doradztwa, co znajduje
swoje potwierdzenie w badaniach rynkowych. Ponadto, tym co wyróżnia TOY
Planet na tle konkurencji to wysoka jakość oferowanych produktów.
Asortyment dostępny w sklepach TOY Planet jest dobrany w taki sposób, by
znajdowały się w nim wyłącznie produkty, które nie zagrażają bezpieczeństwu
dzieci. Oferta jaką można znaleźć w tych sklepach jest bardzo zróżnicowana
cenowo (na każdą kieszeń) i podzielona na kolekcje: Pierwsze lata, Chłopcy,
Dziewczęta, Gry i puzzle, Akcesoria dziecięce. Pod względem wiekowym
asortyment sklepu TOY Planet zaspakaja potrzeby dzieci do 14 roku życia.
Dla Klientów którzy odwiedzą sklep TOY Planet w CITY POINT w dniu otwarcia,
5.09 oraz w sobotę 10.09 przygotowano szereg niespodzianek.

Informacji dotyczących centrum CITY POINT udziela:
Sylwia Ptasińska
Kierownik obiektu
Tel. +48 698 621 014
sylwia.ptasinska@altasa.pl
www.city-point.pl
*

*

*

Obiekt jest własnością firmy CP Tychy Sp. z o.o. , która jest spółką zależną od
TUP PROPERTY S.A. stanowiącą Inwestycję giełdową spółki ALTA S.A.
Centrum handlowo-rozrywkowe CITY POINT, al. Jana Pawła II 16/18, 43-100 Tychy
tel. 32 780 49 59, e-mail: info@city-point.pl, www.city-point.pl

TUP PROPERTY S.A. jest właścicielem portfela nieruchomości na wynajem, który
obejmuje powierzchnie handlowe, biurowe i logistyczne.
Informacji dotyczących spółki udziela:
Katarzyna Kościelniakowska
Dyrektor handlowy
Tel. +48 600 367 755
Katarzyna.koscielniakowska@altasa.pl
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