Andrychów, 27.04.2017
INFORMACJA PRASOWA

TXM otwiera nowy market na Słowacji
W miejscowości Bánovce nad Bebravou na Słowacji ruszył nowy market TXM. To pierwsza w tym
roku i łącznie ósma placówka odzieżowej sieci dyskontowej działająca w tym kraju. Nowe sklepy
TXM w tym tygodniu ruszają także na rynku polskim: w Skarżysku Kamiennej, Lesznie i Szczytnie.

Sieć dyskontów odzieżowych TXM wzbogaciła się o nową placówkę na rynku słowackim. Market
mający 422 mkw. powierzchni handlowej został otwarty w miejscowości Bánovce nad Bebravou, w
zachodniej części kraju. Jest to pierwszy uruchomiony w tym roku i jednocześnie ósmy sklep
odzieżowej sieci na Słowacji. Pozostałe placówki zlokalizowane są w miejscowościach: Roznava,
Liptovsky Mikula, Michalovce, Levice, Veľký Krtíš, Snina oraz Ruzomberok.
Ostatni tydzień kwietnia br. to także okres uruchomienia nowych placówek na rynku polskim. Nowy
market o powierzchni ponad 400 mkw. ruszył już w Skarżysku Kamiennej i jest to pierwszy sklep TXM
w tym mieście. Zlokalizowany jest w Galerii Hermes przy ulicy Krasińskiego 18. Natomiast w najbliższą
sobotę kolejny market zostanie otwarty w Lesznie, przy alei Konstytucji 3 Maja. Z kolei w Szczytnie
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także w sobotę ruszy sklep, który został przeniesiony do nowego miejsca zlokalizowanego obecnie
przy ulicy Polska 36.
Sieć TXM na koniec marca br. składała się z 406 sklepów własnych o łącznej powierzchni 102,7 tys.
mkw., która była 29% wyższa niż na koniec marca 2016.

***
TXM S.A. jest właścicielem ponad 400 sklepów dyskontowych TXM zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz
za granicą, w tym w Rumunii, Czachach i na Słowacji. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep
www.txm.pl. Sklepy TXM oferują swoim klientom szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów tekstylnych i
gospodarstwa domowego w dobrej jakości i w konkurencyjnych cenach. Firma TXM S.A. (dawniej Adesso S.A.)
została zarejestrowana w Krakowie w 1989 r. Od samego początku swojego istnienia działa w branży tekstylnodziecięcej. TXM S.A. od grudnia 2016 r. jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji www.txmsa.pl
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