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Kraina Świętego Mikołaja w Vis à Vis
Już 6 grudnia Vis à Vis przy ul. Chrobrego 2 w Radomiu zaprasza
wszystkie dzieci i ich rodziców na spotkanie ze Świętym Mikołajem i jego
małymi pomocnikami. Będzie to jedyna w swoim rodzaju okazja, by
opowiedzieć mu osobiście o prezentach, które chcemy znaleźć w
tegoroczne święta pod choinką.
W niedzielę, 6 grudnia br. na terenie Vis à Vis w Radomiu powstanie Kraina
Świętego Mikołaja, w której będzie można porozmawiać nie tylko z Białobrodym,
ale także z jego pracowitymi pomocnikami – elfami. To właśnie oni każdego roku
rozmawiają ze wszystkimi dziećmi, by dokładnie wiedzieć, jakie chciałyby one
otrzymać gwiazdkowe upominki.
Zabawa ze Świętym Mikołajem rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 18. W
Krainie Mikołaja wszyscy chętni będą mogli wspólnie pomalować gigantyczną
bombkę czy stworzyć własną bożonarodzeniową kartkę pocztową, którą potem
będzie można wysłać do swoich bliskich. Jedną z największych atrakcji dla dzieci
będzie także nauka tańca Świętego Mikołaja. Ponadto na terenie krainy odbędą
się liczne gry i zabawy oraz świąteczne malowanie buziek.
Wydarzenie w Vis à Vis będzie też świetną okazją do zakupu gwiazdkowych
upominków w ulubionych sklepach, w których już dostępna jest pełna oferta
świątecznych produktów.
Z kolei w ramach akcji Dzieciaki wspierają Dzieciaki w czasie imprezy trwać
będzie zbiórka książek, gier i zabawek dla dzieci z rodzin potrzebujących. Każdy
więc będzie mógł na chwilę sam stać się Świętym Mikołajem.
***

Dodatkowe informacje:
O projekcie
Vis à Vis to kameralny obiekt handlowy o powierzchni ok. 4000 mkw. umożliwiający mieszkańcom
najbliższej okolicy dokonywanie szybkich zakupów w drodze do domu. Temu założeniu
podporządkowany był proces doboru oferty. Do grona najemców w 100 proc. skomercjalizowanego
obiektu należą więc: Tesco, drogeria Rossmann, Empik, Smyk, Pepco, Ray Obuwie, Komputronik,
Ruch, Inside, pralnia MIMI Eko, Fryzjerzy, solarium oraz serwis GSM ze strefą odbioru paczek DPD.
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.
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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.
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