
 

Maisons du Monde, Sprinter i Kiwoko, noves 
marques que obriran a Promenade Lleida 

• El parc comercial i d’oci familiar suma més operadors al 
projecte, que segueix avançant per ser una realitat 

• Maisons du Monde, empresa líder en decoració; Sprinter, una de 
les principals cadenes de roba i material esportiu, i Kiwoko, 
dedicada al món de les mascotes 

Lleida, 27 de gener de 2023.- Les marques Maisons du Monde, Sprinter i 
Kiwoko han confirmat que formaran part del parc comercial i de lleure 
PROMENADE LLEIDA. Els nous operadors corroboren la confiança en un projecte 
que avança per ser una realitat i reiteren l'interès de les marques per un 
projecte que és una gran oportunitat de progrés per a Lleida. 

MAISONS DU MONDE és una de les empreses capdavanteres en el sector del 
moble i la decoració de la llar. Ja compta amb 357 botigues repartides en 11 
països d'Europa, té un catàleg amb més de 95.000 productes i actualment dóna 
feina a 8.600 treballadors. És una gran companyia amb més de 20 anys 
d'experiència. 

SPRINTER, la cadena de venda multimarca de moda, calçat i complements 
esportius també s'uneix al projecte PROMENADE LLEIDA. L'ensenya va obrir la 
primera botiga el 1995 a València i des d'aleshores s'ha expandit per tot el 
país fins a sobrepassar les 100 botigues físiques. Compta amb més de 2.600 
empleats, entre botigues, serveis centrals i logística. La seva oferta se centra 
en moda esportiva i casual, complements i materials per a la pràctica de 
multitud d'esports, com running, fitness, ciclisme, futbol o pàdel, per exemple. 
Així mateix, inclou una àmplia gamma en productes de primeres marques 
esportives, com Adidas, Nike, Puma, Fila, Asics i molts dels models d'aquestes 
marques són dissenyats en exclusiva per a Sprinter. 



KIWOKO és la primera cadena espanyola de botigues d’animals. Són 
especialistes en tota mena d'animals i tenen un equip de més de 1.000 
persones amb un alt grau d'especialització. Les botigues Kiwoko estan 
pensades perquè siguin un espai d'esbarjo per a nens i grans i dedicades a 
cobrir totes les necessitats de les mascotes amb un catàleg bàsic de més de 
5.000 articles que cobreixen les necessitats de les sis famílies principals 
d'animals: gossos, gats , aus, rosegadors, rèptils i peixos. 

Aquests nous operadors que obriran a PROMENADE LLEIDA se sumen als ja 
anunciats, com ara els Multicines Yelmo, el gimnàs Fitness Park, la botiga 
Sakito o el centre d'oci juvenil i infantil Ilusiona, així com l'hipermercat de la 
cadena Esclat. 

PROMENADE LLEIDA segueix treballant intensament en el projecte per crear un 
parc comercial i d'oci d'última generació i sostenible que no té res a veure amb 
antics models de galeries o centres comercials. Es tracta d’un parc innovador 
on l’oci, el benestar i els espais oberts amb zones verdes s’uneixen per crear 
una destinació agradable i amb una àmplia oferta gastronòmica per a tots els 
gustos.  

Sobre Promenade Lleida. Promenade Lleida serà un parc d’oci familiar i comercial que Frey i 
Eurofund Group promouen al sector de Torre Salses de la ciutat. Esta tracta d’un parc comercial 
de darrera generació, sostenible i de fàcil accés. Promenade Lleida busca saBsfer l’experiència 
d’oci per a totes les edats amb una oferta inexistent a Lleida i que se situarà en un espai 
amable per al passeig i amb àmplies zones verdes.  

Sobre Eurofund Group. Eurofund Group és una empresa d'inversió de propietat privada, 
fundada el 1994. Amb seu a Madrid, opera a Espanya, Portugal, el Regne Unit i Itàlia. El grup 
està format per Eurofund Retail, Eurofund LogisBcs (ELCP) i una divisió de Living que ja opera a 
Londres amb la denominació Tribu, i en breu començarà a desenvolupar projectes de Senior 
Living. Finalment, també impulsa The Hood, un innovador concepte anB-mall amb el seu 
primer projecte ja operant a Lisboa on reuneix comerç, restauració, lleure, cultura i art. A la 
seva sòlida trajectòria destaquen la finalització de projectes com Puerto Venecia Zaragoza, 
guardonat com a millor centre comercial del món el 2013. També l'adquisició d'UBBO (ex Dolce 
Vita Tejo) a Lisboa, on Eurofund Group ha dut a terme una transformació completa fins a 
converBr-lo en el primer shopping resort de Portugal; o la recent adquisició de Silverburn, el 
centre comercial de referència a Glasgow, Regne Unit. El Grup és avui un soci operaBu de 
referència per a inversors interessats en retail, acBus residencials (co-living i BTR) i logísBcs a 
tot Europa, fet que li atorga una posició única per integrar la logísBca als centres comercials i 
els acBus residencials al retail.  

Sobre Frey. FREY és un fons immobiliari francès dedicat al desenvolupament, la inversió i la 
gesBó de centres comercials a l'aire lliure a França, Espanya i Portugal. Actualment la societat 
opera i gesBona una cartera de 75 Mn€ anuals en concepte de lloguer amb una cartera de 
projectes en curs de 400.000 m2. En 35 anys d'història, FREY s'ha consolidat com l’empresa 



més innovadora del seu sector. FREY, pionera dels parcs comercials sostenibles i inventora 
d'una nova generació de centres comercials a l'aire lliure, ara s'està implantant als centres de 
les ciutats, creant nous barris d'ús mixt Feel Good.  

CONTACTES AMB ELS MITJANS  

Comunicació Promenade Lleida Joan Tort. Email: info@promenadelleida.com /
torresalses@gmail.com Mòbil: (34) 629 794 326  

Directora de MàrqueFng d’Eurofund Group Sara Pradas. Email: spradas@eurofundgroup.com 
Mòbil: (34) 648 179 967


