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Enel-med wybrał Galerię Malta na swój 

nowy oddział  
 

Oferta Galerii Malta powiększyła się o nowego najemcę z branży medycznej. 
4 lutego swój drugi oddział w Poznaniu otworzyła sieć enel-med. Prywatna 

przychodnia i klinika stomatologiczna to zupełnie nowy rodzaj usług 

dostępnych w poznańskim centrum handlowym. 
 

 Poznań – 7 lutego 2020  

Marka enel-med zasiliła grono najemców Galerii Malta, rozszerzając tym samym swoją sieć przychodni o 

drugi oddział w Poznaniu. Przychodnia zlokalizowana jest na poziomie 2 galerii, w pobliżu strefy food court 

i zajmuje lokal o powierzchni 695 m2. Nowy oddział to połączenie specjalistycznej przychodni dla dorosłych 

i kliniki stomatologicznej. W placówce znajduje się 8 nowoczesnych gabinetów lekarskich, pracownie USG 

i EKG, a także punkt pobrań i gabinet zabiegowy. Oddział enel-med w Galerii Malta posiada również klinikę 

stomatologiczną z 3 gabinetami i pracownią rentgenowską.  

„Cały czas mamy na uwadze potrzeby i preferencje naszych klientów, dlatego staranie dbamy o najlepszy 

tenant-mix, bogaty w nowe usługi i udogodnienia. Przychodnia i klinika stomatologiczna enel-med z 

pewnością uzupełnią dotychczasową ofertę naszego centrum handlowego, umożliwiając klientom dostęp 

do szerokiego wachlarza lekarzy specjalistów, badań oraz usług dentystycznych, zapewniając niezmienny 

komfort zakupów. Cieszy nas, że do grona naszych najemców dołączyła tak znana i ceniona marka” – 

powiedział Lech Polański, dyrektor Galerii Malta.  

Grupa enel-med oferuje pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju. W skład grupy wchodzą 

przychodnie wieloprofilowe, dwa szpitale, oddziały diagnostyki obrazowej oraz specjalistyczne kliniki: 

medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Od 2011 r. enel-med jest spółką notowaną na Giełdzie 

Papierów Wartościowych. Z przychodni enel-med i enel-med stomatologia w Galerii Malta korzystać można 

na zasadzie abonamentu lub jednorazowych wizyt. Atutem tego oddziału jest możliwość wykonania badań 

okresowych i wizyty u lekarza medycyny pracy. Dodatkowym udogodnieniem dla pacjentów jest 

wielopoziomowy parking na 1800 samochodów oraz windy przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

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 
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Malta 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.  

 

Kontakt dla mediów: 
Dorota Manicka 
tel. 509 910 556 

e-mail: dmanicka@valkea.com 
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