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Informacja prasowa

Powitanie szkoły na wesoło w Galerii Zaspa
Już w najbliższą sobotę (3 września) Galeria Zaspa zamieni się w wesołą szkołę, w której
lekcje to prawdziwa przyjemność. Gry, zabawy, quizy edukacyjne to tylko część atrakcji
przygotowanych dla najmłodszych. Pilni uczniowie otrzymają pieczątki do szkolnych
dzienniczków, a za zebranie wszystkich „wpisów” wygrają nagrody! Rodzice w tym czasie
będą mieć okazję do skompletowania szkolnej wyprawki w promocyjnych cenach.
W wesołej szkole Galerii Zaspa uczniowie przekonają się, że koniec wakacji to nie powód
do smutku. Dzieci rozpoczną dzień od przygotowania pysznej i zdrowej kanapki
śniadaniowej. Następnie będą uczestniczyć w zajęciach przyrody, plastyki oraz WF-u. Po
każdej z lekcji pilni uczniowie dostaną pieczątki do dzienniczka, dzięki którym będą mogły
otrzymać nagrodę.
Galeria Zaspa nie zapomina również o rodzicach, którzy także będą mieć okazję do wygrania
atrakcyjnych upominków. Wystarczy zrobić zakupy za min. 50 zł w dowolnym sklepie na
terenie centrum i pokazać rachunek, by móc odebrać nagrodę. Co więcej, w Wesołej Szkole
Galerii Zaspa kompletowanie wyprawki szkolnej to prawdziwa przyjemność. Sklepy KiK, Textil
Market, supermarket Intermarche oraz drogeria Rossmann przygotowały atrakcyjne oferty
w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Dodatkowo, zgodnie z zasadą „w
zdrowym ciele, zdrowy duch” punkt ze zdrowymi przekąskami i sokami Zielona Wyspa
przygotuje pyszne zielone koktajle, które na hasło „szkoła” dostępne będą w promocyjnej
cenie. Dzięki centrum fitness Calypso będzie możliwość darmowego wykonania pomiaru
masy ciała oraz konsultacji z trenerem.
Zabawa rozpocznie się o godz. 11:00 i potrwa do godz. 18:00.
Galeria Zaspa została otwarta po modernizacji w kwietniu br. Za jej realizację odpowiadała
Grupa Capital Park (inwestor) oraz Akron Group (właściciel obiektu). Wśród najemców
centrum znajdują się znane, ogólnopolskie marki m.in. supermarket Intermarche, drogeria
Rossmann, salon Euro RTV ADG, klub fitness Calypso, KiK, sklepy odzieżowe Textil Market
i Exxelent, cukiernia Sowa, Domino’s Pizza, salon prasowy Inmedio oraz apteka Dbam
o Zdrowie. Lokalnych najemców reprezentują m.in. piekarnia Szydłowski, ZOO Karina czy
sklep kolonialny Camellia. Galeria zapewnia także dostęp do usług potrzebnych do realizacji
bieżących potrzeb klientów: pralnia, kwiaciarnia, usługi fotograficzne, usługi krawieckie,
centrum diagnostyczne.
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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.

