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Pracownicy Eurocentrum pokonali ponad 5500 km na rowerach
Sukcesem zakończyła się akcja Eurocentrum pod hasłem „Bike to Work”
promująca dojazd do pracy swoimi rowerami. Pracownicy biur przez
miesiąc pokonali łącznie ponad 5500 kilometrów. A zwycięzca akcji w 20
dni przejechał łącznie aż 420 kilometrów!
Firma Capital Park, zarządca Eurocentrum od 8 czerwca br. zachęcała wszystkich
najemców do przyjazdów do pracy na swoich rowerach. Przez cały miesiąc
najbardziej aktywni byli pasjonaci jednośladów z firmy PM Group. To jej
pracownicy przejechali w drodze do pracy najwięcej kilometrów. Akcja spotkała
się z poparciem środowisk rowerowych, m.in. Biura Pełnomocnika m.st.
Warszawy ds. Komunikacji Rowerowej.
- W akcji „Bike to Work” wzięło udział łącznie aż 14 proc. pracowników PM Group.
Sam zwycięzca przez 20 dni przejechał w drodze do swojej firmy 420
kilometrów! Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta inicjatywa spotkała się z tak
dobrym przyjęciem przez pracowników Eurocentrum. Mamy nadzieję, że w
przyszłym roku uda nam się pobić ten wynik – mówi Anna Durzyńska, PR i
Marketing Manager Grupy Capital Park, właściciela i zarządcy obiektu.
„Bike to Work” zakończyło się do 3 lipca br. W ramach akcji zorganizowano m.in.
rowerowe środy z bezpłatnym serwisem sprzętu, konkurs z atrakcyjnymi
nagrodami, rozdawano smoothie z Daily Caffee oraz jabłka. Finałem akcji było
śniadanie rowerowe dla tych, którzy danego dnia przyjechali do pracy na swoim
jednośladzie.
Eurocentrum posiada 210 miejsc postojowych dla rowerów, zarówno przed
budynkiem, jak i w garażu podziemnym, 2 samoobsługowe stacje naprawy
rowerów, a także 22 przebieralnie i natryski dla rowerzystów. Dodatkowo, dzięki

dofinansowaniu Grupy Capital Park, przed budynkiem została uruchomiona stacja
rowerów miejskich – Veturilo. Również pracownicy Eurocentrum promują
ekologiczny tryb życia – ochrona porusza się na ekologicznym, elektrycznym
rowerze.

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 ponad 100 transakcji
inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej
powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 37 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.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez
Grupę wynosiła 1,6 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. 79% bieżącej wartości portfela
Grupy stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z
najbardziej perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
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