EUROPARK Salzburg
Vždy o krok napřed
EUROPARK v Salcburku nabízí nadčasové nakupování v moderním městském prostředí se
službami prvotřídní kvality a bohatým kulturním vyžitím. Centrum SES je nespornou
jedničkou a předním obchodním centrem v regionu. EUROPARK V Salcburku boduje
výběrem kvalitních značek, obchody s módou, pestrou gastronomickou nabídkou, včetně
restaurací té nejvyšší kvality, prvotřídními akcemi pro veřejnost, oceněnou infrastrukturou a
nejlepší dopravní obslužností, jakou si lze představit. Z hlediska prodejní plochy patří
EUROPARK mezi největší obchodní centra v Rakousku. Mnoho nových obchodních značek
si pro vstup na národní trh vybralo právě EUROPARK. Svým obrovským ekonomickým
úspěchem, sociální a kulturní angažovaností a promyšleným nakládáním se zdroji se
obchodní centrum stalo vzorem pro ostatní. V roce 2007 získala tato vlajková loď
společnosti SES cenu „World’s Best Shopping Center“ (nejlepší obchodní centrum na světě),
kterou uděluje organizace International Council of Shopping Centers (mezinárodní sdružení
obchodních center). EUROPARK patří mezi páteř lokální ekonomiky a zároveň je to největší
pracoviště v Salcburku. Každý rok do tohoto salcburského obchodního centra zamíří více
než 10 milionů návštěvníků z Rakouska a zahraničí. Více než 20 procent návštěvníků přijíždí
ze sousedního Bavorska.
Atraktivní a funkční architekturu EUROPARKu navrhl renomovaný italský architekt
Massimiliano Fuksas. Umění a kultura jsou součástí lozo e našeho obchodního centra.
Díky kulturnímu sálu OVAL je EUROPARK jediným obchodním centrem v Evropě s
pravidelnými představeními uměleckých a kulturních souborů. Areál centra zdobí také
skulptury od umělců, jako jsou Jonathan Borofsky nebo Jörg Immendorff.
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ADRESA

Europastraße 1, 5020 Salzburg, Rakousko

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA (GLA)

50.700 m2

POČET PRACOVNÍCH MÍST

Asi 2 000

OBCHODY

Přes 130

KLÍČOVÍ NÁJEMCI

INTERSPAR, Media Markt, Peek & Cloppenburg, G-Star RAW,
H&M, Hervis, Humanic, Hollister, Scotch & Soda, Starbucks,
Tommy Hil ger, Zara a obchod s nábytkem IKEA (na pozemku
EUROPARK)

HISTORIE PROJEKTU

Částečné otevření: 1996, Slavnostní otevření: Září 1997,
Otevření rozšířené části: Říjen 2005

PARKOVACÍ MÍSTA

4 200 bezplatných parkovacích míst (podzemní parkovací
garáž, parkovací podlaží, venkovní parkování)

OTEVÍRACÍ DOBA

Po–Čt: 9:00–19:30, Pá: 9:00–21:00, So: 9:00–18:00, ,
INTERSPAR* Po–Čt: 8:00–20:00, Pá: 8:00–21:00, So: 8:00–
18:0
*změna vyhrazena pro speciální otevírací dobu

SPECIALIZOVANÁ ZAŘÍZENÍ

OVAL – kulturní sál v EUROPARKu, dobíjecí stanice pro
elektromobily, Mini Lollipop, KIDS CLUB, podniková mateřská
školka, policejní stanice, The Tree – velká socha od
Jonathana Borofskyho, Affentor I (opičí brána) – umělecké
dílo od Jörga Immendorffa
www.ses-european.com/portfolio
www.ses-european.com/contact
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