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INFORMACJA PRASOWA
Centrum Medicover w Royal Wilanów
Już niebawem poszerzy się zakres usług oferowanych klientom przez
Royal Wilanów. W obiekcie zostanie otwarte nowe centrum medyczne
Medicover oferujące 20 gabinetów lekarskich.
Nowa przychodnia Medicover zlokalizowana zostanie na I piętrze Royal Wilanów
należącego do portfolio Grupy Capital Park. Centrum medyczne udostępni
pacjentom aż 20 gabinetów lekarskich zarówno internistycznych, pediatrycznych,
jak

i

specjalistycznych,

m.in.:

gabinet

laryngologiczny,

okulistyczny

czy

ginekologiczny.
W skład przychodni wejdą gabinety stomatologiczne, zaś na parterze budynku
powstanie także apteka Medicover oraz salon optyczny Medivision, oferujący
bogaty

wybór

profesjonalne

oprawek,
badania

soczewek okularowych
wzroku

wykonywane

i kontaktowych,

przez

a

także

optometrystę.

Takie

rozwiązanie zapewni klientom Medicover możliwość skorzystania z kompleksowej
oferty w zakresie swoich potrzeb zdrowotnych.
Przychodnia w Royal Wilanów, podobnie jak inne placówki Medicover, będzie
czynna dla pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, zaś w
soboty do godz. 14.00.
W nowym centrum zostaną wdrożone nowoczesne rozwiązania, zarówno pod
względem aranżacyjnym jak i technologicznym, takie jak Mobilna Recepcja czy
usługi dla pacjentów oparte na technologii Wi-Fi (w tym telemedycyna).
Obecnie rozpoczęto prace projektowe nowego centrum Medicover. Z kolei prace
budowlane rozpoczną się z początkiem przyszłego roku. Zarządzanie nową
przychodnią obejmie obecny Kierownik CM Wilanów Elżbieta Jabłońska.
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***
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 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.
Biuro prasowe Capital Park
Katarzyna Mituła
tel. 0 48 22 642 24 16, + 48 783 23 83 83
email: k.mitula@mediadem.pl
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