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10. urodziny Saturn Gdańsk. Z pasją do technologicznych innowacji

O 10-letniej obecności Saturn na gdańskim rynku, wyróżnikach oferty i programie jubileuszowych atrakcji
rozmawiamy z Krzysztofem Klimowiczem, Dyrektorem Marketu Saturn w Gdańsku.

Saturn w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku świętuje 10. urodziny. Jak ocenia Pan te lata obecności na gdańskim
rynku?
W tak dynamicznie rozwijającej się branży, w ciągu 10 lat zaszły ogromne zmiany, dotyczące zarówno nowych
produktów i rozwiązań, jak i potrzeb oraz oczekiwań klientów. Dotrzymanie kroku tym zmianom to duże wyzwanie. Z
wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że nam udało się to osiągnąć. Przez te 10 lat włożyliśmy dużo starań w realizację
naszej strategii rozwoju i osiągnęliśmy pozycję najchętniej odwiedzanego sklepu z elektroniką użytkową w mieście.
Stało się tak dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników sklepu, którzy z entuzjazmem pełnią rolę przewodników
po świecie nowych technologii. Chciałbym serdecznie podziękować naszym Klientom za zaufanie, jakim nas
obdarzyli. Pamiętajmy też, że konkurencja w naszej branży jest ogromna – zakończone sukcesem dotychczasowe 10
lat działalności stanowi dla nas tym większy powód do dumy.
Co przede wszystkim przyciąga klientów do Państwa sklepu? Czy najważniejsza jest odpowiednio dobrana
oferta?
Szeroka i uaktualniana oferta to z pewnością nasz niezaprzeczalny atut. Ci, którzy chcą wykorzystać najnowsze
technologie służące utrzymaniu łączności ze światem, w pracy i zabawie, znajdą u nas pełen wybór urządzeń i
rozwiązań mobilnych oraz praktycznych i modnych akcesoriów czołowych producentów. Oferujemy kompleksowy
asortyment użytkowego sprzętu AGD i RTV do wyposażenia domu oraz biura. Na klientów czeka także ogromny
wybór produktów związanych z realizacją pasji – sprzęt fotograficzny, gry komputerowe, książki, muzyka i filmy oraz
produkty z zakresu coraz bardziej popularnej elektroniki sportowej. Jesteśmy „na bieżąco” ze wszystkimi najnowszymi
osiągnięciami w branży, zapewniając dostęp do premierowych urządzeń najbardziej pożądanych marek. Mamy również
ciekawą propozycję dla tych, którzy poszukują produktów dobrej jakości w przystępnej cenie – to nasze produkty
marek własnych: ok., KOENIC, ISY i PEAQ.
Na co jeszcze - poza dobrze przygotowaną ofertą produktową – mogą liczyć klienci?
W Saturnie stworzyliśmy innowacyjną przestrzeń, w której można w wygodnych, komfortowych warunkach rozwijać
swoje technologiczne pasje. Zachęcamy do testowania produktów, odkrywania ich możliwości, poznawania rozwiązań,
które będą nam służyć w pracy, komunikacji czy rozrywce. Nasi klienci mogą też liczyć na profesjonalne doradztwo,
pełną informację o poszczególnych funkcjach i ich zastosowaniu oraz pomoc w doborze sprzętu do określonych
potrzeb i wymagań. Stale rozwijamy pakiet usług dodatkowych. Proponujemy między innymi dostawę i instalację
urządzeń w domu, sprawną obsługę serwisową, dodatkową ochronę produktów czy usługi kredytowe. Można w naszym
sklepie m.in. zabezpieczyć urządzenia mobilne folią lub szybą ochronną, przegrać dane na nowe urządzenie, wywołać
zdjęcia, zawrzeć umowę na usługi sieci Orange lub Telewizji NC+ czy podpisać umowę na zakup energii. Dużą wagę
przywiązujemy do działań ekologicznych – w naszym sklepie można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt, niezależnie od
jego gabarytów, nawet jeśli nie zakupiło się nowego.
Jakich atrakcji możemy się spodziewać z okazji jubileuszu gdańskiego Saturna?
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Nasz weekend urodzinowych atrakcji trwał będzie w dniach 14-15 października. Zapraszam na pokazy nowoczesnych
rozwiązań technologicznych, między innymi marki Manta i Power Audio marki Sony. Marka JBL zaprezentuje
produkty audio z uwzględnieniem takich atutów nowoczesnych urządzeń jak wodoszczelność i jakość dźwięku.
Klienci będą mogli poznać najnowsze trendy w elektronice użytkowej, na przykład cieszącą się coraz większą
popularnością funkcję Smart w telewizorach Samsung, obsługiwanych za pomocą urządzeń mobilnych. Marka
Samsung pokaże również, jak zamienić telefon w komputer, zaprosi do przetestowania kamery 360° i zapewni unikalne
wrażenia dzięki okularom VR. Miłośników aktywnego trybu życia Apple zaprosi na ćwiczenia z Apple Watch,
prowadzone przez mistrza Polski w kulturystyce, Tomasza Szafranko. Profesjonalny DJ wprowadzi naszych gości w
tajniki tworzenia dobrej muzyki. Zachęcam do udziału w konkursach – gamingowym i karaoke, a także w licytacji, w
której atrakcyjne markowe produkty będą wystawione w cenie wywoławczej już od 1 zł. Nie zapomnieliśmy
oczywiście o najmłodszych – na nich również czekają niespodzianki, między innymi malowanie twarzy oraz konkurs
plac plastycznych. Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania naszego jubileuszu – gwarantuję dobrą zabawę i
dużo okazji do rozwijania technologicznych pasji.
SATURN
press box
czytaj też: Technologiczne urodziny. 10-lecie Saturn Gdańsk
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