Tisková zpráva
Německý prodejce oděvů NKD expanduje v Česku. Otevřel novou
prodejnu v OC Lužiny, první v Praze
Praha 8. prosince 2020 – Německý řetězec NKD expanduje v České republice. Spolu
s rozvolněním opatření proti covidu otevřel svou první prodejnu s oděvy, bytovým textilem a
doplňky v Praze, a to v Obchodním centru Lužiny. Jde o první prodejnu tohoto řetězce nejen v
Praze, ale také v obchodním centru. Dosud NKD v Česku provozuje osm obchodů v retailových
parcích v menších českých městech, jako je Jihlava, Příbram, Šumperk nebo České Budějovice.
V OC Lužiny se NKD zařadí mezi další prodejce módy, jako je Pepco, Takko, Kik nebo VF Móda. Od
prosince si pronajímá prodejnu s téměř 400 m2 v přízemí centra. NKD působí v Německu,
Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku a Česku. Nabízí aktuální sezónní módu pro celou rodinu za
příznivé ceny, stejně tak bytový textil a doplňky. Diskontní prodejce je s přibližně 8000
zaměstnanci a 1800 prodejnami v šesti zemích jedním z předních maloobchodníků s oděvy ve
střední Evropě.
Rozšiřování nabídky navzdory covidu
OC Lužiny tak i přes aktuální situaci
s koronavirem, která maloobchodu
příliš nepřeje, rozšiřuje nabídku
svých služeb. „Současná situace je
samozřejmě pro obchod velmi
náročná. Návštěvnost centra v době
platnosti opatření, kdy velká část
prodejen byla nuceně mimo provoz,
klesla až na polovinu. Nicméně
okamžitě po rozvolnění se poptávka
vrátila na úroveň běžnou
v předvánočním období, které je
tradičně vrcholem sezóny,“ řekl
ředitel OC Lužiny Ondřej Stromajer.
OC Lužiny

V důsledku vládou vyhlášeného nouzového stavu a omezení prodeje byla sice řada nájemců OC
Lužiny nucena uzavřít své provozovny, nyní však již je celé OC znovu plně v provozu. Nejdéle krize
dopadla na prodejce oděvů, kteří museli své provozovny zcela uzavřít již v říjnu a znovu je otevřeli
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Tisková zpráva
až po rozvolnění opatření 3. prosince. Po
celou dobu jen s omezením otevírací doby
byl v provozu pouze supermarket Billa,
tabák, květinářství, výdejna Alzy, Česká
pošta a banky.

Vánoční atmosféra v OC Lužiny

V roce 2014 zdařile zrekonstruované
obchodní centrum přímo na stanici metra
Lužiny prošlo vloni další revitalizací.
Aktuálně dosahuje obsazenosti 95 procent.
Lidé v centru najdou nejen prodejny s
oděvy a obuví, ale také drogérii,
květinářství, lékárnu, knihkupectví, domácí
potřeby, hračky, trafiku a optiku a
samozřejmě největší prodejnu centra –
velký supermarket Billa. V OC Lužiny je k
dispozici také řada provozoven služeb
včetně několika bank, České pošty,
kadeřnictví, směnárny či sázkové kanceláře,
ale například i městské knihovny. Ve food
court zóně je možné volit mezi klasickou
restaurací zaměřenou na českou kuchyni
Pivovar Lužiny nebo několika řetězci
rychlého občerstvení jako je KFC, Oriental
Food či Gourmet free style. OC Lužiny je
součástí mezinárodní developerské skupiny
UDI Group.
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