W Gdyni działa największy salon Mercedes-Benz
w Polsce
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23 czerwca 2020 r.

Warszawa/Gdynia. W Gdyni działa już nowy salon Mercedes-Benz
i Mercedes-AMG BMG Goworowski. Po gruntownej przebudowie, to
największy taki obiekt w Polsce – jego ekspozycja pomieści nawet do 50
samochodów osobowych. Budynek ma pięć kondygnacji i został
przystosowany do wprowadzenia proekologicznych rozwiązań.
Nowy salon Mercedes-Benz BMG Goworowski znajduje się przy ulicy
Łużyckiej 9 w Gdyni. Jego budowa była podzielona na kilka etapów i trwała
ponad 2 lata. Ostatni etap inwestycji, gdzie mieści się strefa AMG
Performance Center oraz ekspozycja zelektryfikowanych modeli z rodziny EQ,
dobiegł końca w marcu br. Ostateczne uruchomienie nowego salonu zbiegło
się z 22. rocznicą uzyskania przez firmę BMG Goworowski autoryzacji
sprzedaży samochodów stuttgarckiego producenta (9 kwietnia 1998 r.).
Budynek charakteryzuje architektura, wedle standardów Mercedes-Benz.
Dach salonu zdobi gwiazda Mercedesa, która wraz z podstawą mierzy prawie
10 m wysokości. Gwiazdę wyposażono w system pomiaru siły wiatru – jeśli
wieje zbyt mocno, ruch obrotowy zostanie wyłączony, a gwiazda ustawi się
tak, by stawiać jak najmniejszy opór.
Poza ekspozycją osobowych Mercedesów w salonie znajdują się strefy modeli
dostawczych z gwiazdą oraz marki smart. Wzmocnieniem oferty obiektu jest
strefa AMG, z imitacją śladów opon na posadzce, czerwonym oświetleniem
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czy głośnikiem w postaci beczki, emitującym dźwięki wysokowydajnych
silników maszyn z Affalterbach. Na terenie salonu znajduje się także część
gastronomiczna z kawiarnią i restauracją, a obok – serwis oferujący 12
stanowisk.
Łącznie budynek liczy ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni i ma
pięć kondygnacji – cztery naziemne oraz podziemny parking, który w mediach
społecznościowych

zdążył

już

dorobić

się

własnego

hashtaga

#BMGSecretGarage.
Na samej górze mieści się z kolei sekcja do organizacji zamkniętych
wydarzeń, takich jak premiery nowych modeli, oraz przestronny taras
z widokiem na Gdynię oraz Zatokę Gdańską. Budynek już wkrótce zostanie
wyposażony w proekologiczne rozwiązania – na dachu znajdą się panele
fotowoltaiczne oraz pięć pszczelich uli.
– Bardzo się cieszę, że nowy salon działa już w pełnej krasie – i że mimo
pandemii dokończyliśmy naszą inwestycję, bo postrzegam ją długofalowo.
Zapewnia ona odpowiednią oprawę dla zakupów, jakich dokonują nasi klienci,
a jednocześnie odpowiada na ofensywę modelową, jaką Mercedes-Benz
prowadzi od kilku lat, również w aspekcie elektromobilności – powiedział
Bogdan Goworowski, prezes firmy BMG i właściciel salonu. – Jesteśmy
bardzo zadowoleni, iż nowy salon BMG Goworowski jest już otwarty. Szeroka
oferta usług jak też portfolio marki spowoduje, iż nasi obecni i potencjalni
klienci odnajdą dla siebie odpowiednie rozwiązanie. Równocześnie jesteśmy
jednak w pełni przygotowani na zmiany w zwyczajach zakupowych, takie jak
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umawianie na wizyty online czy zdalne wideoprezentacje samochodów –
Wolfgang Bremm von Kleinsorgen prezes Mercedes-Benz Polska oraz
dyrektor zarządzają dywizją samochodów osobowych w Europie Centralnej.
Kontakt:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
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