Komunikat prasowy
Warszawa, listopad 2015 r.
INFORMACJA PRASOWA
Więcej usług w Royal Wilanów
Już niebawem klienci Royal Wilanów będą mieli do swojej dyspozycji
jeszcze więcej lokali usługowych. W warszawskim obiekcie zostanie
otwarty profesjonalny salon fryzjerski i pigmentacji medycznej oraz
studio oferujące szeroki wachlarz usług manicure i pielęgnacji ciała.
Royal Wilanów to nie tylko miejsce, w którym klienci mogą zrobić zakupy w
salonach popularnych marek odzieżowych. To także obowiązkowy punkt na
mapie Warszawy, dla wszystkich osób oczekujących usług na najwyżym
poziomie. Już niebawem w Royal Wilanów będzie można zaznać chwili relaksu w
studiu pielęgnacji paznokci, a także salonie metamorfoz.
Od 2 grudnia br. salon Nail Clinic na powierzchni ok. 50 mkw. będzie oferował
klientom Royal Wilanów szeroki wachlarz usług manicure, pedicure, stylizację
rzęs oraz kompleksową pielęgnację twarzy i depilację ciała. W urokliwych
pastelowych wnętrzach w stylu shabby chic każdy będzie mógł zrelaksować się i
jednocześnie zadbać o swoją urodę. Dla wygody klientek salon Nail Clinic będzie
oferował łączenie i wykonywanie kilku usług w jednym czasie.
Z kolei profesjonalne studio metamorfoz Aneta Swatek Permanent Make Up &
Beauty Concept zapewni klientom Royal Wilanów usługi na najwyższym poziomie
w zakresie fryzjerstwa oraz makijażu permanentnego i pigmentacji medycznej, w
skład której wchodzą m.in.: rekonstrukcja brodawek, przykrywanie blizn czy
odtwarzanie włosow na skórze głowy. Właścicielka zajmuje się pigmentacją od
ponad 11 lat i zdobyła najwyższe tytuły w tej dziedzinie. Jest zapraszana na
międzynarodowe sympozja, uczestniczy w szkoleniach w celu aktualizacji
światowych

trendów

oraz

jest

autorką

wielu

artykułów

branżowych.

Uzupełnieniem pigmentacji w salonie są także metamorfozy, dobranie fryzury,
makijażu oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, które są nieodzownym
elementem pięknego wyglądu. Otwarcie salonu nastąpi już niebawem.
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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
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