NEONET w Słupsku zmienia adres
Wygodny parking, sąsiedztwo innych sklepów i ekspozycja otwarta dająca
możliwość swobodnego przetestowania urządzeń – to atuty nowej lokalizacji
salonu NEONET w Słupsku. Placówka sieci zmienia adres z ulicy Poznańskiej 10
na ulicę Szczecińską 58. Inauguracja działalności pod nowym adresem będzie
miała miejsce 27 lipca, a w ramach wydarzenia Wielkiego Otwarcia na klientów
będą czekały liczne atrakcje i niespodzianki.
O nowym salonie mówi Robert Machała, regionalny kierownik sprzedaży NEONET: -

Przenieśliśmy się dosłownie kawałek dalej, ale zmiana jakościowa jest duża. Nowy salon to
nowa, otwarta ekspozycja, możliwość wygodnego przetestowania urządzeń na miejscu,
parking i ponad 300 mkw. powierzchni handlowej. – wymienia. – Jest jeszcze jeden atut
nowa lokalizacja mieści się przy Galerii Jantar, dzięki czemu klienci mogą zrobić kompleksowe
zakupy w jednym miejscu i tym samym zaoszczędzić czas. – dodaje.
Do nowego salonu warto przyjść w dniu Wielkiego Otwarcia nie tylko, by zrobić wygodnie
zakupy - tego dnia będzie można skorzystać ze specjalnie przygotowanych promocji i
konkursów. Zwycięzcy Wyścigu Po Kasę, czyli klienci, którzy pojawią się tego dnia jako
pierwsi, zostaną nagrodzeni bonami o wartości 100 i 50 złotych. Ponadto w Licytacji
Paragonów co godzinę będzie można wygrać między innymi szczoteczkę elektryczną, ekspres
do kawy czy blender sportowy. Dodatkowo podczas weekendu otwarcia (czyli od 27.07 do
2.08) będzie można dokonać zakupów z wykorzystaniem rat 0%, a dowóz dużych
telewizorów i AGD w granicach miasta będzie kosztował symboliczną złotówkę.
Jeśli zdarzy się, że poszukiwanego produktu nie będzie na miejscu, można go od razu
zamówić przez Internet na www.neonet.pl. Zakupioną w ten sposób rzecz można później
odebrać bezpłatnie w salonie. Łącząc sprzedaż w sklepach stacjonarnych ze sprzedażą
internetową, marka NEONET zapewnia swoim klientom wybór spośród blisko 17 000
produktów elektroniki użytkowej, sprzętów AGD i IT.
Po weekendzie otwarcia zakupy w nowym salonie będzie można zrobić od poniedziałku do
soboty w godzinach 9:30 – 19:30 i w niedziele między 10:00 a 18:00.
***
Grupa NEONET jest jednym z liderów rynku AGD, RTV, IT, akcesoria i multimedia. Powstała w 1991 roku w Polsce i
obecnie skupia sieć blisko 300 salonów sprzedaży w całym kraju. Oferuje najwyższej klasy markowe produkty
zarówno w swoich sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym www.neonet.pl. Misją Grupy NEONET
jest, by Klienci dokonali najlepszego dla siebie wyboru sprzętu RTV, AGD i IT oraz mogli w pełni cieszyć się jego
funkcjonalnością. Wysoki poziom usług i zaufanie Klientów przyniosły Grupie NEONET wiele znaczących nagród i
wyróżnień, m.in.: Gwiazda Jakości Obsługi, Laur Klienta i Konsumenta czy tytuł Created in Poland Superbrands.
W 2016 roku NEONET dołączył do międzynarodowej grupy zakupowej E-Square.
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