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Do Galerii Malta dołącza kolejny 
najemca 
 
Galeria Malta umacnia swoją pozycję w segmencie rekreacyjno-
rozrywkowym Poznania. Do oficjalnego otwarcia przygotowuje się 
Crazy Carts z pierwszym w mieście torem do driftingu. To już 
kolejny oryginalny koncept wyróżniający Maltę na tle konkurencji.  

 

 Poznań – 8 grudnia 2020  

 
Galeria Malta, konsekwentnie od 2019 roku, wdraża działania zmierzające do budowy nowego 
formatu galerii społecznościowej będącej jednym z największych centrów rozrywki i rekreacji w 
regionie. Na terenie centrum funkcjonuje największy w Poznaniu klub squasha. Swoją siedzibę 
mają tam też: strefa robotyki, dwa escape room’y, Poznańska Szkoła Akrobatyki, klub fitness i 
Lider Plac Zabaw. Malta zaprasza klientów na interaktywne wystawy czasowe i zajęcia 
edukacyjne. Otwarte w tym roku By Happy Museum bardzo szybko znalazło się na pierwszym 
miejscu wśród największych atrakcji Poznania wybranych przez użytkowników TripAdvisor. 
 
Kolejny najemca w Malcie – Akademia Driftingu Crazy Carts – wpisuje się w strategię rozwoju 
grupy Sierra Balmain, która stawia na budowanie oferty zarządzanych przez siebie centrów w 
oparciu o oryginalne atrakcje tzn. nowej generacji, czyli miejsca kreatywne, angażujące, 
wykorzystujące nowe technologie.  
 
„Poszukujemy dla naszych centrów niestandardowych rozwiązań. W dobie trwającej pandemii to 
jedno z naszych priorytetowych działań. Kiedy obostrzenia zostaną zniesione, chcemy być gotowi 
z unikalną ofertą spełniającą oczekiwania klientów i będącą naszym wyróżnikiem na 
konkurencyjnym rynku” – mówi Lech Polański, Dyrektor Centrum. 
 
Przygotowany w Galerii Malta pierwszy w Poznaniu tor do driftingu zajmuje powierzchnię aż 750 
metrów kwadratowych. Jest on przeznaczony do jazdy specjalnymi elektrycznymi gokartami 
imitującymi jazdę w poślizgu. To niepowtarzalna zabawa, w której wziąć udział mogą już nawet 
czteroletnie dzieci. Wszystko odbywa się w bezpiecznych warunkach, pod okiem instruktora, 
który podpowiada, jak właściwie poprowadzić pojazd.  
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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 znajdują się sklepy i punkty usługowe z wielu branż i segmentów, w tym znane 
i lubiane brandy modowe, takie jak TK Maxx, CCC, H&M, New Yorker, Pepco, Dealz oraz Martes Sport oraz polskie i 
zagraniczne marki z segmentu mid-mass market. 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. Otwarte w Malcie By Happy Museum znalazło się na pierwszym miejscu wśród największych atrakcji 
Poznania wskazanych przez użytkowników TripAdvisor. Ofertę centrum uzupełnia 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 powstała w wyniku połączenia dwóch wielkich graczy na globalnym rynku nieruchomości – Balmain 
oraz Sonae Sierra. Fuzja zwielokrotniła kompetencje firmy oraz możliwości jej rozwoju. Pozwoliła na stworzenie 
kompleksowej oferty usług dla partnerów z wielu branż: handlowej, rozrywkowej, kulturalnej, lifestyle, związanych z 
miejscem pracy czy wypoczynkiem, a nawet logistyką. Sierra Balmain zarządza i/lub wynajmuje 16 centrów 
handlowych o łącznej powierzchni najmu 505 741 m². 

 

Kontakt dla mediów: 
Dorota Manicka 
tel. +48 509 910 556 
e-mail: dmanicka@valkea.com 
 

 


