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Galeria Zaspa wita się z sąsiadami ekologicznym graffiti
„Dzień dobry sąsiedzie. Miłego dnia!” – między innymi takie napisy na chodnikach
codziennie witają mieszkańców dzielnicy Zaspa. Wszystko za sprawą Galerii Zaspa, która
w niestandardowy i ekologiczny sposób postanowiła przywitać się z sąsiadami po
modernizacji centrum i zaprosić ich do swoich nowych wnętrz.
Graffiti mieszczące się na chodnikach dzielnicy Zaspa to tzw. czyste graffiti. Technika ta
polega na tworzeniu napisów oraz grafik w przestrzeni miejskiej za pomocą szablonu, wody
oraz urządzenia wysokociśnieniowego. Umieszczenie komunikatu jest możliwe ponieważ
powierzchnie chodników są w naturalny sposób zabrudzone, dzięki temu na czyszczonych
płytach chodnikowych, kostce brukowej czy asfalcie tworzy się kontrast z przygotowanym
komunikatem. Technika nie uszkadza nawierzchni i nie ingeruje w nią oraz jest całkowicie
zgodna z prawem.
- Wybraliśmy tę metodę komunikacji, ponieważ zależało nam na przywitaniu się
z mieszkańcami dzielnicy w ciekawy i oryginalny sposób. Nie chcieliśmy korzystać
z nachalnych metod, tylko postawić na radosne i przede wszystkim nieinwazyjne
przekazy, a także nawiązać do stylistyki panującej w dzielnicy, która słynie z murali.
Uznaliśmy, że ekologiczne graffiti będzie idealnym sposobem na kontakt
z mieszkańcami – mówi Marcin Juszczyk, członek zarządu Grupy Capital Park.
Celem akcji, było stworzenie haseł, które nie tylko będą promować centrum, ale również
wpłyną pozytywnie na codzienne życie mieszkańców dzielnicy i będą stanowiły dla nich
wartość dodaną. W ten sposób powstało ponad 30 czystych komunikatów, które zachęcają
do segregacji śmieci, zatrzymania się przed wejściem na ulicę czy rozejrzenia się przy
przejściu dla pieszych. Dodatkowo przy placach zabaw dla dzieci dzięki wyczyszczonemu
szablonowi można zagrać w klasy.
Za realizację projektu odpowiadała firma Green Contrast.
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***
Galeria Zaspa (dawne ETC Gdańsk) to centrum handlowe zlokalizowane w gdańskiej dzielnicy Zaspa.
W latach 2015/2016 obiekt przeszedł gruntowną modernizację, zrealizowaną przez Grupę Capital Park
(inwestora) oraz Akron Group (właściciela obiektu). Aktualnie na powierzchni 8.800 mkw. mieści się
40 punktów handlowych i usługowych. Klienci mają do dyspozycji parking z 215 miejscami postojowymi. Obiekt
pierwotnie pełnił funkcję hangaru lotniczego. Do swojej historii nawiązuje poprzez elementy architektoniczne
i wizualne. Elementy konstrukcyjne znajdujące się w galerii są stylizowane na skrzydła samolotu, a na ścianach
znajdują się grafiki z historycznymi zdjęciami. Także nowe logo Galerii Zaspa nawiązuje do historii miejsca,
wykorzystując motyw skrzydeł samolotu, jako odniesienie do pierwotnych funkcji jakie pełnił budynek.
Więcej informacji: www.galeriazaspa.pl
Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce. Specjalizuje
się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych oraz modernizacji obiektów handlowych i usługowych.
Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza
portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów, zlokalizowanych w 39 miastach.
Akron Group to austriacka grupa specjalizująca się w inwestowaniu w nieruchomości biurowe, handlowe oraz
logistyczne. Firma działa na rynku austriackim, polskim, węgierskim oraz holenderskim oferując możliwości
inwestowania m.in. dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

