Zapraszamy do współpracy
Poszerz obszar swojej działalności
Podejmij nowe kierunki
Uaktywnij bliskich lub partnerów biznesowych
Szanowni Państwo
Przedsiębiorcy skupieni w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach.
Korzystając z uprzejmości Pana Artura Friedberga Starszego Cechu – Prezesa Zarządu
Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach oraz Pani Dyrektor
Jadwigi Kubisa, chcemy przedstawić Państwu propozycję współpracy w zakresie handlu i usług.
Naszą propozycję kierujemy do tych z Państwa, którzy już prowadzą działalność
handlową lub usługową, ale również do tych, którzy planują lub mogą poszerzyć swoją ofertę,
a więc rozwijać swoją dotychczasową działalność, w tym także o inne branże i obszary.
Kierujemy ją do Waszych bliskich, którzy chcą lub mogą rozpocząć samodzielną działalność
gospodarczą. Stworzyliśmy taką możliwość poprzez przedstawione poniżej bardzo dobre
i nowoczesne warunki prowadzenia takiej działalności. Działalność nie będzie stanowiła
niepożądanej konkurencji na Państwa dotychczasowym tarnogórskim rynku, gdyż
zapraszamy Państwa do Zabrza, które jest dobrze skomunikowane z Tarnowskimi Górami.
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. jest zarządcą nowoczesnego obiektu
handlowo-usługowego zlokalizowanego w centrum Zabrza, na trasie ważnych ciągów
komunikacji pieszej, w bezpośredniej bliskości trzech budynków Urzędu Miejskiego, w rejonie
skrzyżowania dróg komunikujących centrum od strony północnej i wschodniej oraz popularnego
centrum handlowego. Atrakcyjność miejsca podnosi również przyzwyczajenie i zaufanie
klientów, gdyż obiekt powstał w miejscu funkcjonującego tutaj przez dziesięciolecia targowiska.
Od 2015 roku, gdy powstał nowy obiekt, miejsce zdecydowanie zyskało jeszcze
na atrakcyjności. Tradycje handlowe w tym miejscu podtrzymuje również sama nazwa obiektu.
Kompleks handlowo-usługowy funkcjonuje pod nazwą „Targowisko pod Ratuszem”.
Na obiekcie mają również miejsce wydarzenia, które dodatkowo uatrakcyjniają miejsce
i przyciągają tutaj stałych i nowych klientów, takie jak „Grillowanie na straganie”, „Wiosenne
dzierganie”, „Jarmark Wielkanocny”, Dzień Dziecka”, Dzień Matki”, „Mikołajki” …

Obiekt stanowi 150 punktów handlowo-usługowych zlokalizowanych w 18 murowanych
parterowych pawilonach. Konstrukcja pawilonów umożliwia łączenie punktów handlowousługowych, co pozwala zwiększyć podstawowe powierzchnie 8 i 12 m2 do powierzchni zależnych
od indywidualnych potrzeb. Całość skomunikowana jest brukowanymi ciągami pieszymi.
Każdy punkt posiada instalację elektryczną, grzewczą oraz wodno-kanalizacyjną. Na obiekcie
dostępne są w kilku miejscach sanitariaty. W bezpośredniej bliskości zlokalizowano również
parking na potrzeby zmotoryzowanych klientów. Handlowcy mają możliwość bezpośredniego
dojazdu do obiektu. Obiekt jest dozorowany i ochraniany przez całą dobę. Jest również
wyposażony w monitoring z archiwizacją danych. Zarządca zapewnia ponadto w ramach
umowy sprzątanie i utrzymanie czystości na obiekcie i w toaletach oraz wywóz śmieci.
Zarządca jest również obecny na obiekcie w godzina handlu, co pozwala na bezpośredni kontakt
o dowolnej porze, gdy pojawi się taka potrzeba.

Więcej informacji o naszym obiekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zari.com.pl
Bieżące informacje oraz aktywność na naszym obiekcie można również śledzić za pośrednictwem
strony Fan Page na Facebook https://www.facebook.com/TargowiskoPodRatuszem/
Szanowni Państwo
Gama oferty, którą proponujemy rozważyć obejmuje m.in.:
- gastronomię – indywidualnie wydzielony i przystosowany lokal;
- artykuły pszczelarskie, zielarskie, eko-produkty (zdrowa żywność) itp.;
- GSM, elektronika, nawigacje, akcesoria, ...;
- motoryzacja, jednoślady, …;
- usługi fryzjerskie;
- upominki, gadżety, zabawki, pakowanie prezentów ….;
- kwiaty i akcesoria upominkowe;
- komputery, drukarki i akcesoria;
- usługi fizjoterapii;
- sport, rekreacja, sprawność fizyczna, …
- usługi ubezpieczeniowe;
- pieczątki, wizytówki, druki, itp.;
- kącik dziecięcy, minibawialnia dla dzieci;
- rolety, zasłony, panele, tapety, stolarka (wystawka);
- ……………..
Oczywiście polecamy podstawowe branże jak np. artykuły spożywcze, pieczywo, wyroby
cukiernicze, owoce i warzywa oraz przetwory, wyroby wędliniarskie i inne artykuły mięsne,
artykuły rybne i pokrewne.
Pomieszczenia w pawilonach można również wykorzystać na lokalizację biura przedsiębiorstwa.

Jesteśmy otwarci na inne propozycje
z Państwa strony.
Zapraszamy do kontaktu w celu
uzyskania innych informacji.
Dane kontaktowe:
tel. 504 742 524
e-mail: zari@zari.com.pl

Stworzyliśmy bardzo dobre miejsce do działalności handlowo-usługowej. Chętnie omówimy
i rozważymy dostosowanie tych warunków do Twoich indywidualnych pomysłów i potrzeb.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
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