Komunikat prasowy
Warszawa, kwiecień 2016 r.
INFORMACJA PRASOWA
Salon optyczny MediVision w Royal Wilanów
MediVision to kolejny najemca, który zaufał Royal Wilanów należącemu
do portfolio obiektów Grupy Capital Park. W nowym salonie optycznym
klienci mogą liczyć na szeroki wybór opraw i soczewek kontaktowych,
profesjonalne doradztwo oraz możliwość skorzystania z najlepszych i
najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie optyki okularowej.
Szeroka oferta usług związanych ze zdrowym trybem życia Royal Wilanow
uzupełnił w ostatnim czasie nowy salon sieci MediVision. Salon optyczny
specjalizujący się w korekcji wzroku i doborze odpowiednich okularów oraz
soczewek

kontaktowych,

z

pewnością

zadowoli

wszystkich

mieszkańców

warszawskiego Wilanowa i okolic.
- Cieszymy się, że możemy swoją ofertą uzupełnić Royal Wilanów i zaoferować
naszym klientom kompleksową poradę przy doborze odpowiednich okularów. Za
cel naszej pracy stawiamy poprawę komfortu widzenia każdego, kto się do nas
zgłosi. W punkcie MediVision pacjenci Medicover mogą skorzystać z bezpłatnego,
profesjonalnego badania wzroku wykonanego przez optometrystę, który jest
specjalistą wykształconym w tym zakresie – mówi Piotr Nowacki, dyrektor
zarządzający MediVision.
MediVision oferuje szeroki wybór soczewek i opraw okularowych. Profesjonalni
doradcy zatrudnieni w salonie w Royal Wilanów służą pomocą i radą w wyborze
okularów, dopasowanych jednocześnie do wady wzroku, kształtu twarzy, jak i
osobistego stylu i przeznaczonego na ten cel budżetu. MediVision oferuje także
możliwość zamówienia opraw okularowych wielu marek na indywidualne życzenie
klienta. W trosce o klientów, w przypadku zgubienia lub zniszczenia okularów w
przeciągu roku od daty zakupu MediVision gwarantuje możliwość zakupu nowych
okularów z rabatem aż do 50 procent.
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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.
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