SPOROČILO ZA MEDIJE

EUROMARKT d.o.o.
Letališka cesta 26
1000 Ljubljana, Slovenija
Poštni naslov:
Mariborska 100, 3000 Celje
Telefon: +386 3 425 12 52
Fax:
+386 3 490 12 50

OTVORITEV PRVE CITYCENTROVE POLNILNE POSTAJE
ZA ELEKTRIČNA VOZILA
Elektro Celje, d.d. zagotavlja brezplačno napajanje

(Celje, 1. julij 2011) – Predstavniki nakupovalnega središča Citycenter Celje, družbe Elektro Celje,

d.d. in Društva za električna vozila Slovenije so danes odprli prvo Citycentrovo polnilno postajo
za električna vozila. Citycenter Celje in Elektro Celje, d.d. sta v partnerskem sodelovanju
postavila električno polnilno postajo in skupaj naredila prvi korak k zeleni, bolj ekološko
osveščeni prihodnosti. To je tudi prva polnilna postaja v nakupovalnih središčih v Sloveniji.
Strateška usmeritev največjega nakupovalnega središča v širši celjski regiji je slediti vsemu, kar prinaša
napredek in biti v prvih vrstah, kar zadeva ekologijo in varovanje narave. Temu v prid govori današnja
podpora okolju prijazne lokalne mobilnosti - otvoritev polnilne postaje za kolesa, skuterje in avtomobile
na električni pogon. Citycenter Celje je na ta način prvi od vseh nakupovalnih centrov v Sloveniji, ki bo
svojim obiskovalcem omogočil brezplačno polnjenje. »Veseli smo, da je k realizaciji projekta pristopila
tudi družba Elektro Celje, ki je s svojim znanjem in operativo poskrbela za vsa izvedbena dela. S tem
smo dokazali, da lahko takšen partnerski odnos dveh ekološko osveščenih subjektov učinkovito
prispeva k dolgoročnemu vlaganju v našo skupno - čistejšo prihodnost,« je ob otvoritvi dejal Boštjan
Brantuša, center manager Citycentra Celje. Predsednik uprave podjetja za distribucijo električne
energije Elektro Celje d.d., Rade Knežević pa je o projektu dejal: »Električna vozila so realnost zelene
tehnologije! Koles in skuterjev je vedno več, prav tako električnih avtomobilov. Osnova za delovanje
le-teh je električno distribucijsko omrežje, čemur v Elektro Celje
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namenjamo posebno pozornost. Razvijamo podlago za implementacijo pametnih omrežij, ki bodo našim
odjemalcem omogočala prilagajanje odjema energije glede na specifične potrebe in termine.«
»Verjamemo, da je tehnologija električnih vozil pravilen odgovor pri prizadevanjih za zmanjšanje
onesnaževanja, ki ga v veliki meri povzroča tudi vsakodnevni transport,« je o pomenu električnih vozil
povedal Miha Levstek, predsednik Društva za električna vozila Slovenije in dodal: »trenutno je v
Sloveniji okrog 1000 električnih koles, 150 električnih motorjev in 30 električnih avtomobilov.«
Citycenter Celje želi s polnilno postajo za električna vozila pravočasno poskrbeti za vse številčnejše
uporabnike teh najbolj ekološko nespornih prevoznih sredstev, ki jih bo v prihodnosti vse več. Polnjene
na Citycentrovi napajalni postaji bo v času obratovanja nakupovalnega središča za vse uporabnike
brezplačno. K »zelenemu« projektu se je s posebno prodajno ponudbo motornih koles na električni
pogon vključila tudi prodajalna Hervis. Po uradnem delu sta Citycenter Celje in Hervis, njegov dolgoletni
shop-partner, v uporabo predala kolo na električni pogon znani celjski plesalki in balerini Mojci Majcen.
###

Dodatne informacije in pojasnila:
Nena Hrovat, vodja marketinga v Citycentru Celje,
t: 03 425 12 52, e-pošta: nena.horvat@city-center.si
Snežana Delakorda, odnosi z javnostmi, PRIMA komunikacije,
g: 041 661 178, e-pošta: snezana@prima-komunikacije.si
O CITYCENTRU CELJE
Leta 1995 je bila otvoritev prvega dela Centra Interspar Celje, dve leti kasneje se je končala dograditev Centra z delom proti
današnjemu vzhodnemu vhodu. Širitev nakupovalnega središča se je začela decembra 2004, potekala je v sedmih fazah,
skupno pa je dograditev trajala 14 mesecev. Investitor del je ASPIAG management AG v sodelovanju s podjetjem Spar
Slovenija, d.o.o.
Sedanji Citycenter Celje je vrata odprl 15. marca 2006. Po dobrem letu dni obnove in širitve je na voljo skupno okoli 34.000
kvadratnih metrov s številnimi novimi blagovnimi znamkami. Število prodajaln in gostinskih lokalov se je povečalo s 33 na
več kot 82, s tem pa se je nakupovalno središče v Celju uvrstilo na drugo mesto med nakupovalnimi središči
severovzhodne Slovenije in na tretje mesto v celotni Sloveniji.
V Citycentru Celje je zaposlenih preko 550 ljudi, kar pomeni, da je Citycenter pripomogel tudi k zmanjšanju brezposelnosti
na celjskem. Največ obiskovalcev prihaja predvsem iz Celja ter ožje in širše regije, prav tako ga obiščejo tudi številni
obiskovalci iz Zasavja, Kozjanskega, Koroške in iz smeri Maribora in Ptuja. Beležijo pa tudi vedno večji obisk kupcev iz
sosednje Hrvaške.
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