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Nieuwe winkels in City2
City2, de ontmoetingsplaats van het Brusselse hypercentrum, blijft zijn commerciële aanbod
uitbreiden met de installatie van vijf aantrekkelijke merken op een oppervlakte van bijna 1.400
m². Genoeg om de dagelijkse 40.000 bezoekers tevreden te stellen.
AG Real Estate, eigenaar en beheerder van City2, kondigt de komst van nieuwe huurders
aan in zijn shoppingcenter, dat momenteel grondig wordt gerenoveerd.
Søstrene Grene: een Deense winkelketen gespecialiseerd in meubilair en decoratie. U vindt
er een gamma verfijnde en innovatieve producten tegen redelijke prijzen. Het merk heeft oog
voor het welzijn van zijn klanten en hecht veel belang aan het creëren van een harmonieuze
sfeer die bevorderlijk is voor positieve ervaringen. Søstrene Grene opende op 26 oktober zijn
eerste winkel in Brussel (300 m² op de verdieping “Nieuwstraat”); de tweede in ons land na
Antwerpen. Een exclusief aanbod om snel te ontdekken.
Jack & Jones: het kledingmerk voor trendy (jonge) mannen heeft onlangs bevestigd dat het
zijn intrek neemt in City2 en begin 2019 zijn stedelijke cliënteel zal ontdekken. U vindt de
winkel van 250 m² op de verdieping ‘Nieuwstraat’ van het winkelcentrum.
Only, een denimspecialist waarvan de mode vooral jonge casual vrouwen aanspreekt, zet zijn
expansie op meer dan 255 m² voort door ook voor City2 te kiezen. De opening is ook gepland
op de verdieping ‘Nieuwstraat’ begin 2019.
Kruidvat opende eind september zijn nieuwe verkooppunt (455 m²) tegenover het huidige
Food District op de verdieping ‘Metro’. Het merk biedt zijn gebruikelijke assortiment
huidverzorgingsproducten aan de klanten in het stadscentrum, die er waarschijnlijk met
spanning naar hebben uitgekeken.
Tot slot zijn de onderhandelingen met Hans Anders, dat al meer dan 35 jaar actief is op de
Europese optiek- en hoormarkt, met succes afgerond. Deze zomer werd in City2 een prachtige
nieuwe winkel van 140 m² geopend.
In de buurt van het toekomstige Food Court, waarvan het succes zeker lijkt aangezien de zeer
positieve resultaten, heeft Carrefour eind augustus zijn nieuwe supermarktconcept op bijna
1.560 m² geopend. Er is nu meer ruimte voor verse, biologische en lokale producten. De
winkel is vooral minder energieverslindend.
Er waait een wind van vernieuwing door City2. In 2018 hebben immers in totaal vijftien merken
hun gerenoveerde winkels in City2 heropend, waaronder Rituals, Casa, Cannage Republic,
Lindt en Hunkemöller….

Deze positieve trend zal de komende maanden ongetwijfeld worden bevestigd dankzij de aan
de gang zijnde onderhandelingen.
AG Real Estate zet zich vol enthousiasme in om City2 nieuw leven in te blazen. De verbouwing
is nog volop aan de gang en de doorbraak van het nieuwe atrium, het meest spectaculaire
deel van de werken, werd onlangs voltooid.
De toekomstige City2 krijgt vorm en doet zich gelden. Dankzij de voortdurende inspanningen,
AG Real Estate ondersteunt deze strategische as in het centrum van Brussel op een
dynamische manier.
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AG Real Estate, een 100 % dochteronderneming van AG Insurance, is actief in verschillende
domeinen binnen de vastgoedsector: Asset & Property Management, Development &
Construction Management, PPP & Real Estate Finance en ook, via haar dochter Interparking,
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Om en bij de 2300 personen zijn tewerkgesteld in het beheer van parkings in 9 Europese
landen.
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