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Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris w Royal Wilanów
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Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris. Placówka zajmie w warszawskim
obiekcie 164 mkw. powierzchni.
Dr Irena Eris to marka zbudowana przez Irenę Eris – doktor farmacji. Od lat jest
ceniona przez Polki i kojarzona z kwintesencją dobrego smaku i stylu. Marka
prezentuje całościowe podejście do pielęgnacji ciała i ducha. Świat brandu tworzą
nie tylko doskonałej jakości, innowacyjne, skuteczne i bezpieczne kosmetyki, ale
także dopasowana do indywidualnych potrzeb profesjonalna pielęgnacja, którą
uosabiają Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris.
Już niebawem najnowszy Kosmetyczny Instytut sygnowany nazwiskiem Ireny
Eris

zostanie

otwarty

w

warszawskim

Royal

Wilanów.

W

ekskluzywnie

wyposażonych gabinetach wykonywane są zabiegi kosmetyczne, konsultacje i
zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz manicure i pedicure. Bogaty
program pielęgnacyjny dostosowany został do różnorodnych potrzeb. Jest stale
wzbogacany o nowe atrakcyjne propozycje, wykorzystujące aktualną wiedzę i
nowoczesny sprzęt kosmetyczny. Wykonanie każdego zabiegu poprzedzone jest
konsultacją kosmetyczną i diagnozą skóry, co pozwala ocenić jej potrzeby.
Troska o każdy szczegół, począwszy od wystroju i wyposażenia, aż po podejście
do klienta, sprawia, że wizyta w Instytucie gwarantuje pełen komfort i poczucie
relaksu.
Instytut Dr Irena Eris rozpocznie działalność na wiosnę br. i zajmie w Royal
Wilanów powierzchnię 164mkw.
***
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

1

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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lub
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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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