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INFORMACJA PRASOWA
Vis à Vis w Radomiu z kompletem najemców

Do grona najemców centrum handlowego Vis à Vis zlokalizowanego przy
ul. Chrobrego 2 w Radomiu dołączył serwis telefonii komórkowej ze
strefą odbioru paczek DPD. Tym samym obiekt jest już w pełni
skomercjalizowany.
Nowy salon zajmie ponad 40 mkw. powierzchni. Klienci będą tam mogli zakupić
najnowsze modele aparatów telefonicznych i akcesoria wiodących producentów
oraz wykonać usługi gwarancyjne i pogwarancyjne.
Ideą konceptu Vis à Vis jest zagwarantowanie klientom, mieszkańcom najbliższej
okolicy centrum, niezbędnej oferty zakupów i usług, z której mogą skorzystać
bezpośrednio w drodze do domu. Zgodnie z ta strategią planowany był dobór
najemców – propozycję centrum tworzą zarówno popularne marki sieciowe, jak
i lokalne firmy.
W Vis à Vis przy ulicy Chrobrego 2 można skorzystać z oferty supermarketu
Tesco,

drogerii

Rossmann,

sklepów:

Empik,

SMYK,

Pepco,

Ray

Obuwie,

Komputronik, INSIDE, salonu prasowego RUCH i restauracji Peri Peri.
Klienci mogą również skorzystać z apteki Medella oraz usług placówek banków
BNP Paribas, BPH, biura podróży MY TRAVEL, pralni chemicznej TECHNODRY,
salonu fryzjerskiego FRYZJERZY czy solarium, a teraz również serwisu GSM.

	
  
Dodatkowe informacje:
Inwestor
Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem
działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się
w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor).
Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym
potencjałem

budowy

wartości,

np.

poprzez

zmianę

warunków

zagospodarowania

przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę
istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.
Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów
inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości
zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu
wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od
rozpoczęcia

działalności

w

2003

roku

Grupa

przeprowadziła

ok.

100

transakcji

inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej
powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 39 miastach. Spośród
tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze
nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN,
którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
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