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Empik i Smyk nowymi najemcami
street mallu „Vis a Vis” w Radomiu
Do grona najemców street mallu „Vis a Vis” dołączyły dwie nowe marki
– Empik i Smyk. Już w grudniu mieszkańcy Radomia będą mogli robić
zakupy w nowych salonach tych popularnych sieci. Inwestorem obiektu
jest Grupa Capital Park, a za komercjalizację odpowiedzialna jest firma
BOIG.
„Vis a Vis” w Radomiu, zlokalizowany na rogu ulic Chrobrego i Struga, to
kameralny, parterowy budynek handlowo-usługowy, w którym na powierzchni
3 400 mkw. znajdzie się około 20 markowych sklepów i punktów usługowych.
Wśród najemców, którzy już podpisali umowy są: supermarket Tesco, pralnia
chemiczna oraz apteka APS. Do ich grona dołączyły dwie sieciowe marki – Empik
(338 mkw.) i Smyk (722 mkw.).
Nowi najemcy, którzy już pod koniec roku wprowadzą się do obiektu, rozszerzą
ofertę kulturalno-rozrywkową miasta. W nowym salonie Empik do dyspozycji
klientów będzie ponad 2 mln tytułów - obok książek, także prasy, płyt, filmów,
gier i programów multimedialnych, produktów art&pap oraz najszerszy wybór
biletów na imprezy kulturalne i rozrywkowe. Salon Smyk zaoferuje mieszkańcom
szeroki wachlarz produktów dla dzieci – od zabawek, przez artykuły szkolne,
książki, multimedia, akcesoria oraz odzież.
Projekt Street Mall „Vis a Vis” oparty jest na idei dostępności. Przyjazna skala,
duże witryny, wysokiej jakości używane materiały wykończeniowe, formuła
wejścia bezpośrednio z ulicy i z parkingu na blisko 100 miejsc zapewnią wygodę i
komfort zakupów. Odpowiedni dobór sklepów i punktów usługowych umożliwi
mieszkańcom Radomia załatwienie wszystkich codziennych spraw w jednym
miejscu.

Projekt architektoniczny budynku przygotował Piotr Wypchło, który zaprojektował
m.in. Szkołę Muzyczną w Radomiu. Generalnym wykonawcą robót jest firma
IDS–BUD Sp. z o.o. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na IV
kwartał 2011.
Street Mall „Vis a Vis” w Radomiu to pierwsza tego typu inwestycja Grupy Capital
Park. Inwestor planuje stały rozwój sieci. Kolejny Street Mall powstanie już w
2012 roku przy ulicy Zgierskiej w Łodzi.
Informacje dodatkowe
Najemcy
Tesco to jedna z trzech największych międzynarodowych sieci detalicznych, posiadająca
ponad 4820 sklepów w 14 krajach min. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, Węgry,
Czechach, Słowacji, Malezji, Tajlandii, Korei Południowej, Japonii, Turcji, Indiach, Chinach
USA i na Węgrzech. W Polsce sieć liczy ponad 350 sklepów, 27 stacji benzynowych we
wszystkich większych miastach w Polsce.
SMYK to największa sieć specjalistycznych sklepów z artykułami dla dzieci w Polsce
oferująca najszerszy wybór zabawek, artykułów szkolnych, książek, multimediów,
akcesoriów dla niemowląt oraz odzieży i obuwia dla dzieci od chwili urodzenia do 14 roku
życia. Sieć posiada 35 sklepów w największych miastach Polski. Od 2006 roku SMYK
rozwija się sieć poza granicami Polski i otwiera sklepy na Ukrainie, w Niemczech, Rosji i
Turcji.
EMPiK to najbardziej rozpoznawalna i największa na polskim rynku sieć sprzedaży
książek, wydawnictw muzycznych, filmów, gier, programów i akcesoriów komputerowych
oraz prasy. EMPiK ma 153 salony zlokalizowane na terenie całej Polski oraz fotograficzny
serwis internetowy działających pod nazwą EMPiK FOTO, ponad czterdzieści szkół
języków obcych i sieć kawiarni Empik Cafe. EMPiK jest również dynamicznie rozwijającą
się marką na rynku ukraińskim.
Inwestor
Grupa Capital Park aktywnie działa na polskim rynku nieruchomości od 2005 roku
inwestując wspólnie z międzynarodowym funduszem private equity Patron Capital
Partners dysponującym kapitałem w kwocie ponad 1,7 mld EUR. Grupa Capital Park i
Patron Capital Partners stworzyły jeden z największych na polskim rynku portfeli
nieruchomości składający się z powierzchni biurowych, handlowych i mieszkaniowych w
budynkach istniejących i przeznaczonych do realizacji.
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