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Galeria Malta wzbogaca ofertę – do 
grona najemców dołączy marka KiK  
 

Galeria Malta sukcesywnie i konsekwentnie wdraża zapowiadane wcześniej 
zmiany i rozwija swoją ofertę, podpisując kolejną ważną umowę najmu. 

Mieszkańcy Poznania już w 2020 roku będą mogli zrobić zakupy w nowym 
sklepie KiK! 
 

 Warszawa – 06.12.2019  

Galeria Malta przechodzi ewolucję, do której dojrzała po długoletniej obecności na poznańskim rynku. 
Efekty przeprowadzanych sukcesywnie zmian są już widoczne w centrum. Pierwsze piętro galerii 

przygotowywane jest pod prace remontowe, mające na celu zmianę charakteru tego miejsca. W wyniku 
przebudowy powstanie spójna całość, złożona z wielofunkcyjnych stref, w naturalny sposób łączących się 

w jedną atrakcyjną przestrzeń do spędzania czasu, wypoczynku i zakupów. Nowa marka KiK, która wkrótce 

pojawi się w centrum, idealnie uzupełni część oferty Galerii Malta, skierowanej do rodzin. 

„Cieszymy się z kolejnej podpisanej umowy. Marka KiK dołączy do takich sklepów jak Pepco, Dealz i Martes 

Sport, co doskonale pokazuje obrany przez Galerię Malta kierunek zmian. Poszerzamy portfolio najemców, 
stawiając na sklepy z rozbudowaną ofertą, skierowaną do całych rodzin. KiK jest jedną z ważniejszych 

sieci detalicznych na rynku europejskim, która już w przyszłym roku uzupełni ofertę handlową Galerii 
Malta. Docenią to klienci, szukający asortymentu na każdą kieszeń” – komentuje Lech Polański, dyrektor 

centrum. 

KiK to sieć sklepów tekstylnych, w których każdy znajdzie coś dla siebie. W sklepach przeważa wysokiej 
jakości odzież w okazyjnych cenach, uzupełniona o asortyment produktów niespożywczych, w tym np. 

akcesoria i dekoracje do domu, artykuły dla zwierząt czy zabawki.  

„Dzisiaj klienci oczekują od centrum handlowego czegoś więcej niż tylko możliwości robienia zakupów, 
dlatego w naszych planach ekspansyjnych szczególnie zwracamy uwagę na miejsca, które wpisują się ten 

trend. Wśród nich jest Galeria Malta, gdzie pojawimy się już w przyszłym roku. Fakt, że jest to jeden z 

najważniejszych obiektów na handlowej mapie Poznania doskonale odpowiada naszej wizji, by być jak 
najbliżej klientów. Dodatkowo, to centrum handlowe przyjazne rodzinnym zakupom, a właśnie rodziny z 

dziećmi stanowią naszą najważniejszą grupę docelową. Jesteśmy przekonani, że kolejny sklep KiK w 
Poznaniu, zlokalizowany w Galerii Malta, zaskarbi sobie sympatię mieszkańców tego miasta” – mówi Adam 

Puk, expansion manager sieci sklepów KiK. 

Sklep KiK zajmie 670 mkw. i znajdzie się na parterze Galerii Malta.  
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Galeria Malta 

Galeria Malta to jedno z największych centrów handlowo-rozrywkowych w Poznaniu, zarządzane przez Sierra 
Balmain. Na 54 000 m² powierzchni handlowej gromadzi sklepy i punkty usługowe z wielu branż i segmentów, w 
tym znane i lubiane marki modowe, takie jak TK Maxx, CCC, H&M, New Yorker, Pepco, Dealz oraz Martes Sport. W 

ofercie Galerii dominują polskie i zagraniczne marki z segmentu mid-mass market i premium.  

Centrum wyróżnia położenie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych poznańskiej Malty, strefa 

restauracyjna z widokiem na Jezioro Maltańskie oraz bogata oferta sportowo-rozrywkowa. W Galerii Malta swoje 
miejsce znalazły: całkowicie zmodernizowane 10-salowe Multikino z ekranami premium, największy w Poznaniu klub 
squasha, dwa escape room’y, Poznańska Szkoła Akrobatyki, klub fitness i Lider Plac Zabaw. Ofertę centrum uzupełni 

niebawem operator medyczny – enel-med.  

Zmiany zachodzące w Galerii Malta mają na celu wypracowanie nowego formatu miejsca, gdzie dotychczasowe 
funkcje centrum harmonijnie łączą się z zaletami unikalnego położenia obiektu nad Maltą. Wypoczynek, rozrywka, 

wspólne spędzanie czasu to wartości niezwykle ważne dla Klientów Galerii Malta. 

Sierra Balmain 

Sierra Balmain jest niezależną firmą doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych, koncentrującą się na obszarze 

Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje swoim klientom pełen wachlarz usług w ramach rynku 
nieruchomości komercyjnych, obejmując swym zakresem nieruchomości biurowe, przemysłowe oraz obiekty 

handlowe, zarządzanie nieruchomościami, jak i doradztwo w zakresie transakcji na rynku inwestycyjnym.  

 

 
 

 


