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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA STREFY DESIGNU
Szanowni Państwo,

W lutym 2018 roku planujemy otwarcie nowego salonu sprzedaży - Dekoria Centrum w Świdnicy. 
Duży sukces funkcjonującego dotychczas sklepu firmowego zaowocował powstaniem tej inwestycji, która 
będzie początkiem nowej drogi rozwoju naszej marki.

Blisko 3000m2 powierzchni naszego sklepu w atrakcyjnej lokalizacji już na etapie budowy wzbudzało 
niemałe zainteresowanie mieszkańców regionu. Nowy obiekt mieścić się będzie przy trasie nr 35       
(Wrocław - Wałbrzych), którą codziennie przejeżdża ok. 16 000 samochodów. 

Na piętrze przewidzieliśmy blisko 400m2 przeszklonej, otwartej przestrzeni z perspektywą wynajęcia.       
Po odbyciu wielu rozmów i zbadaniu okolicznych trendów, zdecydowaliśmy o powołaniu zupełnie innowa-
cyjnego projektu - przestrzeni ekspozycyjnej dla designerów i rzemieślników, którzy na co dzień nie 
mają szansy otworzyć własnego punktu sprzedaży ani showroom’u, ale dysponują oryginalnymi artykuła-
mi z branży meblarskiej i dekoracyjnej.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współtworzenia tego wyjątkowego salonu, gdzie na zasadzie synergii, 
poszczególni wystawcy będą prezentować swoje wyjątkowe produkty w unikatowym miejscu bez              
konieczności dbania o ekspozycję, czy utrzymywania obsługi.

Celem nie jest pośredniczenie w sprzedaży Państwa towarów. Nasz pomysł to otwarcie strefy designu, 
miejsca gdzie otrzymujecie Państwo możliwość prezentacji swoich artykułów i dotarcia do zupełnie 
nowego odbiorcy zainteresowanego ‘stricte’ dekoracją i urządzaniem wnętrz. Nie oferujemy Państwu 
sprzedaży towarów w salonie, a możliwość ekspozycji i pełną informację o państwa firmie, produktach      
i sposobach zakupu.
 
Szczegółowe warunki współpracy znajdują się na kolejnych stronach.



POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ

Nasz salon sprzedaży - Dekoria Centrum w Świdnicy to największy na Dolnym Śląsku sklep z artykułami 
do dekoracji wnętrz. 

Na powierzchni ponad 3 000 m2 prezentujemy różnego typu tekstylia domowe oraz artykuły dekoracyjne 
i meble. W swojej bogatej ofercie posiadamy m.in. rolety rzymskie, zasłony, firany, bieliznę stołową, 
pościel oraz ręczniki, meble drewniane i tapicerowane, dywany, lampy, lustra, porcelanę, świeczniki           
i inne artykuły dekoracyjne.
 
Realizujemy również zamówienia specjalne od projektu aranżacyjnego aż po fachowy montaż w miejscu 
wyznaczonym przez klienta.

Dekoria to jedna z bardziej znanych i cenionych polskich marek w branży dekoracji wnętrz oraz jeden         
z największych sklepów internetowych. Od 10-u lat działamy z sukcesem na rynku polskim oraz           
posiadamy 15 e-sklepów zagranicznych.
 
Ścisła współpraca ze znanymi producentami tkanin, światowymi projektantami i dostawcami artykułów 
dekoracyjnych gwarantuje, że nasza bogata oferta odzwierciedla aktualne trendy w aranżacji wnętrz. 

Nasz salon Dekoria Centrum to idealne miejsce żeby dotrzeć do lokalnych architektów i projektantów 
wnętrz, a także całej rzeszy klientów zainteresowanych tematyką wnętrzarską.
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DLACZEGO WARTO:

Zdajemy sobie sprawę z tego, że często trudno jest zaryzykować i zaczynać nowy projekt.      
Dlatego, to co Państwu oferujemy to przede wszystkim:

- możliwość zwiększenia sprzedaży

- obecność w renomowanym centrum wyposażenia wnętrz na Dolnym Śląsku, wzrost 
rozpoznawalności Państwa marki,

- indywidualną wycenę ekspozycji Państwa towarów w zależności od rodzaju i czasu, na 
podstawie przesłanego do nas listu intencyjnego z wyszczególnionymi informacjami        
dotyczącymi rodzaju produktu, ceny, ilości i wymiarów,

- elastyczny czas współpracy, dobierzemy taki, który będzie Państwu odpowiadał, może to 
być zarówno miesiąc jak i współpraca długoterminowa,

- możliwość szerokiej promocji - nasze Centrum wyposażone będzie w telebim świetlny,   
na którym będzie możliwość emitowania reklamy Państwa firmy czy produktów; ponadto                  
reklamujemy obiekt w kilku lokalnych rozgłośniach radiowych, na materiałach                   
drukowanych i na najpopularniejszych, lokalnych portalach internetowych,

- pełną opiekę nad ekspozycją i aranżacją - chcemy, aby nasz salon wyglądał schludnie        
i atrakcyjnie, dlatego pełną kontrolę nad sposobem prezentacji produktów i aranżowania 
przestrzeni wystawienniczej będzie sprawowała nasza zatrudniona na etat projektantka 
wnętrz,

- dbanie o prawidłowe oznakowanie towarów, udzielanie klientom pełnych informacji na 
temat Państwa produktów i możliwości ich zakupu,

- ogrzewanie, dbanie o czystość i techniczne funkcjonowanie obiektu.

UWAGA!
Wszystkim, którzy zdecydują się na współpracę z nami jako pierwsi, zapewnimy bardzo       
atrakcyjne warunki w ramach powyższych świadczeń.
 
         Zachęcamy do kontaktu!

         KONTAKT

Z uwagi na duży nacisk jaki kładziemy na estetykę i wyjątkowość Centrum, rezerwujemy  
sobie prawo do dobierania wystawców lub ich produktów.

Magdalena Czochara
kom. + 48 660-470-950

magdalena.czochara@centrumdekoria.pl


