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V Galerii Teplice se otevře supermarket Korzo, první v Česku

Teplice, 20. ledna 2014 –  Součástí  nově vznikajícího obchodního centra Galerie Teplice  
bude zcela  nový  koncept  supermarketu  s názvem Korzo.  Půjde o  pilotní  projekt  v rámci 
České republiky. Významnou novinkou, kterou se chce supermarket odlišit  od stávajících  
konceptů je, že bude více využívat lokální dodavatele. Samozřejmostí bude také čerstvost  
potravin, čistota a příjemný personál. 
„Jsme přesvědčeni,  že tento koncept bude přesně odrážet současné potřeby zákazníků i 
dlouhodobé zklamání z působení mnoha stávajících řetězců na českém trhu. Rozhodli jsme 
se proto pro projekt supermarketu Korzo v našem obchodním centru,“ říká Lukáš Čepelka 
jednatel společnosti Galerie Teplice. 
Nový  supermarket  o  rozloze  1300  metrů  čtverečních  bude  nabízet  i  produkty  místních 
dodavatelů.  Zaměří  se  také na osobní  přístup k zákazníkům,  profesionalitu  obsluhujícího 
personálu, pestrost nabídky, čistotu a čerstvost potravin. „Vždy jsme se snažili se zákazníky 
komunikovat a vyjít  jim vstříc,  tento přístup budeme razit  i  v novém supermarketu Korzo. 
Budeme dávat prostor lokálním producentům a pěstitelům. Je nesmyslné vozit jablka přes 
půl světa, když vlastní region může nabídnout skvělou produkci,“ říká vedoucí supermarketu 
Korzo Marcela Davídková, která dlouho vedla obchodní dům Prior,  na jehož místě právě 
dokončovaná Galerie Teplice vyrostla. 

Mimo zcela nového konceptu supermarketu Korzo bude součástí obchodního centra Galerie 
Teplice také dalších více než 90 obchodů,  restaurací  a první  teplické multikino Premiere 
Cinemas se čtyřmi kinosály. V současné době je pronajato téměř 80 procent veškerých ploch 
Galerie Teplice a mnoho dalších jednání se zájemci úspěšně pokračuje. Obyvatelé Teplic a 
okolí se mohou těšit na renomované značky jako Intersport, H&M, Lindex, Gate, Tally Weijl, 
Time Out, Baťa, dm drogerie, POMPO hračky, Bambule, A3 SPORT, KNIHY DOBROVSKÝ, 
Euronics, Fann parfumerie,  KFC, Albi, Time Out, Reno, CCC, Yves Rocher, Grand Optical, 
Manufaktura a další. Součástí projektu je i velký dětský koutek s hlídáním dětí, lékárna nebo 
pobočky bank.

Galerie Teplice, jejíž výstavba přijde na 1,2 miliardy korun, se otevře návštěvníkům v březnu 
letošního roku. 

O projektu:
Galerie  Teplice  vyrostla  na  místě  už nevyhovujícího  obchodního  domu postaveného v 80.  letech. 
Půjde  o  nákupní  a  zábavní  galerii  s více  než  stovkou  obchodů  a  multikinem.  Za  projektem stojí 
společnost  DANDREET,  která  má za  sebou několik  úspěšných  developerských  projektů  výstavby 
administrativních,  obchodních  i  bytových  projektů.  Na  podzim  2013  otevřela  jedno  z  největších 
českých obchodních center,  Galerie Šantovka v Olomouci o výměře 46.000 m2, které již získalo i 
několik  prestižních  ocenění.  Jde  o investici  za  více  než 3  miliardy korun.  Za  původním návrhem 
projektu  Galerie  Teplice  stojí  renomovaný  českobudějovický  Ateliér  8000,  úpravy  designu  pak 
realizovalo známé britské architektonické studio BENOY. 
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