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Trzy razy większe CCC w MMG Centers Kutno  
 
O ponad 850 mkw. powiększy swój salon w MMG Centers Kutno firma CCC, lider branży 
obuwniczej. Sklep o łącznej powierzchni 1300 mkw., zostanie oddany do dyspozycji klientów 
w nowej lokalizacji, w pierwszym kwartale tego roku. 
 
Powiększony salon CCC z nową aranżacją i szerszym asortymentem znajdzie się na parterze, w 
sąsiedztwie sklepów Biedronka i Reserved. Lokal, prócz dotychczasowego wejścia z pasażu, zyska 
nowe, bezpośrednie wejście z parkingu przed obiektem.   
 
– Klienci MMG Centers Kutno zrobią zakupy w powiększonym salonie CCC. Zdecydowaliśmy się na 
powiększenie salonu z 443 mkw. do 1300 mkw. Taka zmiana umożliwi zaprezentowanie szerszego 
asortymentu i większego wyboru produktów, a także da więcej możliwości aranżacji przestrzeni. W 
ofercie salonu CCC są produkty marek własnych Lasocki, Clara Barson, czy Sprandi, jak i 
popularne marki obce  Ponadto w salonie znajdzie się miejsce na nowy asortyment, m.in. walizki, 
czapki, szaliki. Przy aranżacji nowego sklepu CCC w MMG Centers Kutno postawiliśmy na otwartą, 
przeszkloną przestrzeń z monitorami LED. Lokal zyska nowy podział na sekcje produktowe i 
kolorystykę. Wystrój charakteryzuje świeżość, do czego przyczyniają się także drewniane meble i 
nowoczesny design. Salon na pewno przyciągnie uwagę klientów i zachęci ich do odwiedzin. Po 
zwiększeniu powierzchni salon CCC będzie jedynym  salonem w Kutnie i jednym z największych w 
regionie – mówiKarol Semik, Dyrektor Ekspansji CCC 
  
Zdaniem Michała Masztakowskiego, Dyrektora ds. rozwoju w Master Management Group, 
powiększenie i relokacja CCC wpisuje się w strategię aktywnego zarządzania portfolio MMG 
Centers. Od momentu przejęcia galerii w Kutnie słuchamy sugestii klientów i staramy się 
dopasować ofertę centrum do ich oczekiwań. Cieszymy się, że dobre wyniki naszego obiektu 
przekładają się na  rozwój współpracy z najemcami. W grudniu otworzyliśmy Biedronkę, teraz salon 
CCC zostanie powiększony trzykrotnie, a to dopiero początek pozytywnych zmian zaplanowanych 
na ten rok.- tłumaczy Michał Masztakowski.  
 
Grupa CCC posiada sieć blisko 1200 salonów i działa w 23 krajach w Europie i poza nią, w 
kanałach off-line i on-line. Marka jest najszybciej rozwijającą się firmą obuwniczą w Europie i 
jednocześnie największym producentem obuwia w tym regionie. CCC poprzez eobuwie.pl S.A. jest 
również liderem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, w segmencie obuwia. Modne i 
atrakcyjne produkty CCC i eobuwie.pl oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, 
Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainie, Rumunii, Litwie, 
Łotwie, Estonii, Mołdawii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, jak również w Szwajcarii 
(przez sieć Voegele). Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych w Polsce, zatrudnia 
ponad 14 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. 



 
 
 

 
www.mmgm.pl 

  
 
 
 

www.mmgm.pl 

 
MMG Centers Kutno zostało przejęte przez Master Management Group wraz z portfelem 6 innych 
formatów handlowych we wrześniu 2017. Obiekt jest regionalnym centrum handlowym o 
powierzchni 16 100 m kw. Wśród najemców są polskie i zagraniczne sieci handlowe oraz sklepy 
lokalnych przedsiębiorców. Centrum oferuje 490 naziemnych miejsc parkingowych. W ramach 
zaangażowania w działania z miastem MMG Centers Kutno uczestniczy w Święcie Róży, Festiwalu 
Projektów Europejskich oraz jest sponsorem festiwalu piosenek Jeremiego Przybory Stacja Kutno. 
 
 
Master Management Group (MMG) jest inwestorem, deweloperem, agentem wynajmującym oraz zarządcą 
nieruchomości handlowych i biurowych zlokalizowanych w całej Polsce. Firma posiada ponad dziesięcioletnie 
doświadczenie na rynku oraz zespół ekspertów, którzy pracowali dla międzynarodowych firm deweloperskich, 
doradczych oraz zarządzających nieruchomościami, a także funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu MMG z 
powodzeniem samodzielnie realizuje projekty oraz współpracuje z czołowymi deweloperami i inwestorami. 
Master Management to prywatna firma oferująca usługi butikowe na najwyższym poziomie. Prestiżowe 
nagrody potwierdzają jakość usług i dowodzą, że zespół MMG ma duże doświadczenie. 
 
Firma jest partnerem na polskim rynku dla największych światowych funduszy oraz innych instytucji 
inwestujących w nieruchomości. Na zlecenie tych podmiotów, MMG zajmuje się wyszukiwaniem atrakcyjnych 
możliwości inwestycyjnych na lokalnym rynku nieruchomości handlowych. Oferuje też stałe wsparcie w 
zakresie zarządzania aktywami oraz nieruchomościami po ich zakupie aż do momentu sprzedaży. W swojej 
historii MMG współpracowało z takimi partnerami jak Marcol Group ,Europa Capital oraz w formie spółki joint 
venture z Blackstone. 
 
Obecnie MMG zarządza 100 tys. m2 powierzchni handlowej, w tym: Bramą Mazur w Ełku, Galerią Niwa w 
Oświęcimiu oraz centrami w Poznaniu, Szczecinie, Lubinie, Kutnie, Ciechanowie, Piekarach Śląskich i 
Józefosławiu (MMG Centers*). Dodatkowo firma jest też inwestorem i deweloperem kompleksu handlowo-
biurowego, który powstanie przy ul. Piotrkowskiej 155 w centrum Łodzi, a także trzech centrów handlowych w 
Kołobrzegu, Legionowie i Zawierciu.  
 
Więcej informacji na temat firmy pod adresem: www.mmgm.pl 
 
Kontakt dla mediów: 
  
Master Management Group 
Karolina Żelazek – Majcher 
Communication and Marketing Manager 
k.zelazek@mmgm.pl 
tel.: +48 22 584 59 36, 
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