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Time Out Group plc
(„Time Out“, „Společnost“ nebo „Skupina“)
Nový Time Out Market v Praze (Dohoda o správě)
Time Out Group plc (AIM: TMO), mezinárodní mediální a zábavní společnost, s potěšením oznamuje, že
uzavřela dohodu o správě se skupinou CRESTYL Group ve věci otevření nového Time Out Market v Praze,
hlavním městě České republiky. Jedná se o druhou dohodu o správě společnosti Time Out Market, která
umožňuje další rozšíření úspěšného kulinářského a kulturního trhu.
Skupina CRESTYL Group – jeden z hlavních developerů v České republice – bude investovat do rozvoje a
provozu celého projektu Time Out Market Praha a získá všechna potřebná povolení spojená s plánováním
a licencováním. V rámci této dlouhodobé dohody o správě bude společnost Time Out Group dostávat
garantovaný poplatek za správu a bude primárně zodpovědná za identitu, sběr informací a každodenní
provoz tohoto trhu.
První Time Out Market byl otevřen v Lisabonu v roce 2014 a přinesl to nejlepší z celého města pod jednu
střechu: ty nejlepší restaurace, bary a kulturní zážitky na základě redakční úpravy. Dnes je to jedno z
nejnavštěvovanějších míst v Portugalsku s rekordními 3,6 miliony návštěvníků v roce 2017. Skupina nyní
přináší tento úspěšný koncept i do dalších měst po celém světě, příští rok přibude v Severní Americe pět
trhů Time Out Market: v Miami, New Yorku, Bostonu, Chicagu a Montréalu, v rámci první dohody o správě
Skupiny.
Time Out Market Praha, jehož otevření se odhaduje na rok 2021, bude umístěn v historickém centru města
v paláci Savarin – objektu skupiny CRESTYL Group, jehož cílem je obnovit prestiž této výjimečné adresy a
rušného okolí Václavského náměstí. Jedná se o hlavní obchodní a kulturní centrum města, kam každý den
přivítá přes 150 000 návštěvníků. Po svém otevření se Savarin stane unikátním centrem nákupů,
kulinářských zážitků a obchodu s rozsáhlými kancelářskými prostory.
Time Out Market Praha na více než 2300 metrech čtverečních nabídne asi 465 míst k sezení uvnitř a 120
venku. K dispozici bude 14 různých bister, dva bary, skrytá lounge, prostor na kulturní akce a obchod
– to vše bude představovat to nejlepší z jídla, pití a kultury, které ve městě najdete.
Julio Bruno, CEO skupiny Time Out Group plc, řekl:
„Velice nás těší navázání partnerství se skupinou CRESTYL Group, se kterou nyní vstupujeme do druhé
dohody o správě pro Time Out Market. Díky tomu partnerství můžeme dále rozšířit náš neskutečně úspěšný
koncept po celém světě. Je to další významný milník na cestě transformace Time Outu do mezinárodní
mediální a zábavní značky s digitální a fyzickou přítomností.
„Během několika málo let se Time Out Market stal uznávanou a vizionářskou mezinárodní značkou v
pohostinství – a nyní je nám ctí přinést koncept Time Out Market i do nádherné Prahy.“
Didier Souillat, CEO Time Out Market, poznamenal:
„Praha je díky své bohaté historii a kultuře velmi oblíbenou destinací, která každý rok přivítá miliony turistů.
V posledních letech se místní kulinářská scéna neskutečně rozvinula, mladí šéfkuchaři si otevírají inovativní
podniky, zatímco zavedené restaurace nabízí vynikající kulinářské zážitky. Time Out Market Praha bude
skvělým přírůstkem na scénu a platformou pro výjimečné místní talenty.
„Pro náš trh jsme nemohli najít lepší místo, je přímo v centru města, které je už teď velmi oblíbené u místních
i turistů. Savarin – náš domov – je kultovním místem a jsem si jistý, že se tam budou lidé rádi vracet za
skvělým jídlem, pitím a kulturními zážitky.“
Simon Johnson, COO skupiny CRESTYL Group, uvedl:
„Ze spolupráce s Time Out Market, díky které můžeme se Savarinem, nenapodobitelným místem v samém
centru Prahy, spojit tak jedinečný projekt, jsme nadšení. Savarin představuje svěží spojení umění, inspirace,
módy, kultury, architektury a kulinářských zážitků – spolu s projektem Time Out Market Praha z něj uděláme

důležitý bod na mapě pražských gurmánských zážitků.“
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Poznámky pro redaktory
O skupině Time Out Group plc
Time Out Group je mezinárodní mediální a zábavní společnost, která pomáhá lidem poznat to nejlepší z jejich
města. Její digitální a fyzická přítomnost zahrnuje webové stránky, mobilní aplikace, časopisy, živé akce a koncept
Time Out Market. Na těchto platformách Time Out distribuuje svůj vybraný obsah týkající se toho nejlepšího
jídla, pití, hudby, divadla, umění, cestování a zábavy v 315 městech a 58 zemích. Time Out, uvedený na seznamu
AIM, má centrálu ve Spojeném království.
O skupině CRESTYL Group
CRESTYL Group je jedním z předních českých developerů s širokým portfoliem komerčních i rezidenčních
projektů. Již více než 20 let aktivně rozvíjí více než 15 českých prostorů s celkovou investiční hodnotou více než
1,2 miliardy eur. Cílem pro každého ve skupině CRESTYL je plnit požadavky dnešních náročných zákazníků, kteří
hledají luxusní a pohodlné bydlení a obchodní a kancelářské prostory. Současné developerské portfolio skupiny
CRESTYL zahrnuje více než 3 000 bytových jednotek, které se skládají nejen z luxusních bytů a rodinných domů,
ale i ze stavebních pozemků pro výstavbu. Komerční projekty skupiny CRESTYL ve spojení s mezinárodními řetězci
zaručují nejvyšší kvalitu pro investory i spotřebitele. Komerční portfolio zahrnuje 200 000 metrů čtverečních
komerčních prostor.

