
LES GRANDS PRÉS IS GROOTSTE
WINKELCENTRUM VAN BENELUX

bij Les Grands Prés zijn Ikea en Carrefour dieMet een totale oppervlakte van ruim 100 000
vierkante meter is Les Grands Prés Shopping er zijn meest moderne hypermarkt opende en
de Wallonië in Bergen voortaan het grootste er recent een heel nieuw winkelconcept lan

ceerdewinkelcentrum van de Benelux Op woensdag
17 augustus kwamen er 22 nieuwe winkels bij Het winkelcentrum is al langer een commer
waardoor Les Grands Prés in totaal 109 win cieel succes en dat ondanks de concurren
kels telt Group Hugo Ceusters SCMS die zo tie van talrijke kleine retailparken in de regio

Volgens Group Hugo Ceusters SCMS is hetgoed als de volledige site beheert zet er meer
succes te wijten aan een combinatie van facdan ooit in op winkelbeleving Iets dat zich
toren zoals een vlotte bereikbaarheid gratisook zal vertalen in de bezoekerscijfers dit
parking en een bijzonder gevarieerd en comjaar alleen al worden er 8 miljoen shoppers
pleet winkelaanbod Vroeger was shoppenverwacht tegenover zo n 5 5 miljoen vorig
iets zeer functioneel vandaag moet het eenjaar Het hele winkelgebeuren zorgt voor zo n
beleving zijn Daarom kreeg de hele site een1 500 directe jobs

Sinds de start van Les Grands Prés in 2003 opfrisbeurt zowel wat het interieur als het
winkelmeubilair betreft Daarnaast hebbenis de site qua oppervlakte intussen bijna
we een superleuke kinderhoekgecreëerd netverdrievoudigd Anno 2016 biedt het hele
zoals we een men s corner geïnstalleerd hebcomplex zo n 101 000 vierkante meter aan
ben Er zijn ook zithoekjes voor minibreaks dewinkelplezier Daarmee is het qua winkelop

pervlakte de grootste speler van de Benelux terrassen van de restaurants werden opge
stelt Axel Ceusters managing director van frist aldus Pierre Henri Vanbesien alge

meen manager Les Grands PrésSCMS Ceusters Paradepaardjes van dienst
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