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Mintegy 1,7 milliárd forintból újult meg a miskolci INTERSPAR  

A SPAR modernizációs programja keretében teljes egészében felújította a miskolci 

Szinvapark Bevásárlóközpontban lévő áruházát. A november 29-én nyitó üzletben tágas pi-

actér és INTERSPAR to Go étterem is helyet kapott. 

A régió kedvelt hipermarkete a városközpont frekventált kereszteződésében álló Szinvapark 

Bevásárlóközpont INTERSPAR-ja. A komplex átalakítás során a szerkezetig visszabontott eladó-

teret minden elemében megújították: a 3470 négyzetméteres vásárlóterületet a korábbi ki-

alakítástól eltérően olyan módon tervezték át, hogy a belépéskor a friss árukat kínáló zöldség-

gyümölcs és pékáru osztály – az alacsony bútorzat jellegéből adódóan – sokszínű és modern 

piacként tárul elénk, felidézve a hagyományos piacok közvetlen hangulatát. Az eladótér átren-

dezése során két, jól bejárható bevásárlói kört építettek ki, amelyek a kényelmesebb válogatás 

mellett a gyors, célzott bevásárlást is lehetővé teszik. A fejlesztésnek köszönhetően az áruház-

belső minden eleme megújult. A teljesen új elrendezéshez esztétikus, letisztult és vonzó 

forma- és színvilág társul. A pénztárzónába önkiszolgáló kasszákat is telepítettek. 

„Miskolc és a régió vásárlóereje folyamatosan növekszik, az itt élők egyre szélesebb áruválasz-

tékot és egyre minőségibb kínálatot várnak el. A SPAR az idei esztendőben több mint 23 milli-

árd forintot fordít fejlesztésekre. Ebből az új áruházak nyitása mellett a meglévők korszerűsí-

tésére is lehetőség nyílik. A most megnyitott miskolci INTERSPAR áruházunk a legmagasabb 

színvonalú kiszolgálásra lesz alkalmas. A beruházás értéke meghaladta az 1,7 milliárd forintot. 

Az áruház 102 munkavállalónk számára garantál biztos munkahelyet” – mondta Maczelka 

Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.  

Az új szolgáltatások között igazi különlegességnek ígérkezik az INTERSPAR to Go étterem, ahol 

frissen készült meleg ételeket, pizzákat, grillételeket, sülteket, zöldségeket, sajtokat, szendvi-

cseket, salátákat és üdítőket vásárolhatnak az áruházba betérők. Az épület a korábbiakhoz 

képest jóval energiatakarékosabb: a belső tereket kis fogyasztású LED lámpák világítják meg, 

a szakemberek környezetbarát, szén-dioxidos hűtőközeggel működő kereskedelmi hűtést sze-

reltek be, amely a hővisszanyerést is biztosítja. 

A miskolci INTERSPAR áruház 2018. november 29-től várja vásárlóit a megszokott nyitvatartási 

rend szerint. 



Az üzlet elérhetősége és nyitva tartása: 

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 2-4. 
H-Szo: 6:00-22:00 
V: 8:00-19:00 
 

A közleményhez csatolt képeket gyors regisztráció után nagyobb felbontásban is elérheti a 

SPAR Médiatárban, a http://mediatar.spar.hu/ oldalon. A felületen lehetősége nyílik a SPAR 

további publikus képeit is letölteni. A képek felhasználásakor kérjük, hogy a spar.hu fotókredi-

tet használja. 
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