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Pizza Hut Express wzmacnia ofertę gastronomiczną Bramy Mazur 

 
Pizza Hut Express – największa na świecie sieć restauracji specjalizująca się w wypieku 
pizzy – poszerzyła ofertę gastronomiczną Bramy Mazur. Lokal o powierzchni 46 mkw. 
znajduje się na pierwszym piętrze ełckiej galerii i jest pierwszą restauracją marki Pizza Hut w 
mieście. Bramą Mazur w Ełku zarządza Master Management Group, wystawca  wiosennej 
edycji targów Shopping Center Forum 2020 CEE Edition. 
 
Pizza Hut Express, to druga po KFC marka spółki AmRest, która wybrała Bramę Mazur na 
lokalizację swojej restauracji. Ten prężnie rozwijający się koncept umożliwia pojawienie się  w 
najbardziej pożądanych galeriach handlowych, w których nie ma wolnych dużych lokali, nadających 
się na restaurację z obsługą kelnerską. Dzięki temu również mieszkańcy Ełku mogą cieszyć się 
ulubionym smakiem pizzy gotowej nawet w kilka minut. W ofercie znajdują się najpopularniejsze 
smaki Pizzy Hut w małym i powiększonym rozmiarze. 
 
‘Podpisanie umowy z marką spółki AmRest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców Eku i regionu. 
Wielokrotnie otrzymywaliśmy pytania od klientów centrum o dostępność oferty marek tej sieci. 
Udało się. Na początku grudnia Pizza Hut Express na dobre zagościła w strefie restauracyjnej 
Bramy Mazur, a samo otwarcie okazało się sukcesem. Na event otwarcia przybyły tłumy’ - 
powiedziała Anita Petrus, Senior Leasing Manager w Master Management Group. 
 
Pizza Hut to międzynarodowa sieć restauracyjna należąca do spółki AmRest, która istnieje na 
polskim rynku już od 25 lat. Od tego czasu marka rozwinęła swoją sieć na terenie całego kraju do 
liczby ponad 144 restauracji. 
 
‘Pizza Hut Express to najwyższe standardy marki Pizza Hut, które zostały zaadaptowane do 
przyjaznych, niewielkich lokali. Koncept odpowiada na potrzeby klientów marki, realizując pomysł 
na świeżą i pyszną pizzę  Nasz cel to dynamiczny rozwój, dlatego restauracje spółki pojawiają się 
także w mniejszych miejscowościach. Kolejnym miejscem na mapie jest Ełk. Można nas znaleźć na 
pierwszym piętrze, w strefie food court Bramy Mazur’ – powiedział przedstawiciel firmy AmRest.  
 
-‘Strefa restauracyjna Bramy Mazur to kombinacja różnorodnych smaków. Mamy w ofercie znane 
marki sieciowe, jak również koncepty lokalnych przedsiębiorców. Pod koniec zeszłego roku 
relokowaliśmy i powiększyliśmy markę Hammurabi oraz wprowadziliśmy do oferty  Smaki na wagę. 
W asortymencie tej drugiej znajdują się dania obiadowe na wagę kuchni polskiej i 
śródziemnomorskiej. Cieszy nas fakt, że nowy najemca zyskał już sporą rzeszę lojalnych klientów’ – 
dodaje Anita Petrus.  
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Ofertę strefy restauracyjnej Bramy Mazur idealnie uzupełniają: restauracja KFC, lodziarnio - 
kawiarnie Wymarzone Lody i Carte D’Or, oraz zlokalizowana w budynku kina restauracja Sotelli.  
 
Brama Mazur w Ełku o łącznej powierzchni handlowej 17 000 m2, z parkingiem na około 500 
miejsc jest jednym z najbardziej popularnych obiektów handlowych w regionie i jedynym centrum 
handlowym w mieście. Galeria funkcjonuje od 2014 roku i na przestrzeni ostatnich lat osiągnęła 
dominującą pozycję na lokalnym rynku branżowym. Brama Mazur promuje szeroką ofertę 
handlową, od dużych salonów znanych marek jak CCC, Deichmann, Jysk, EURO RTV AGD, H&M, 
4F,Smyk, Reporter Young, Medicine, Top Secret, sklepy wszystkich marek należących do Grupy 
LPP, aż po małe sklepy lokalnych firm i punkty usługowe. Centrum oferuje także zróżnicowane 
możliwości rozrywki i rekreacji, w tym pierwszy w regionie 4-salowy multipleks Planet Cinema, 
Calypso Fitness Club, a także restauracje i kawiarnie. 
 
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. Firma jest partnerem na polskim rynku dla 
największych światowych funduszy oraz innych instytucji inwestujących w nieruchomości. 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*). 
Więcej informacji na temat firmy pod adresem: www.mmgm.pl 
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