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Noc Wieżowców w Eurocentrum
Już 15 października fani architektury i fotografii będą mieli wyjątkową
okazję podziwiania krajobrazu miejskiego z najwyższych kondygnacji
kilkunastu warszawskich wieżowców, w tym z XVII piętra Eurocentrum
Office Complex należącego do Grupy Capital Park.
Pierwsza, zeszłoroczna Noc Wieżowców cieszyła się niezwykłą popularnością.
Chętnych było aż 45 tysięcy osób, ale tylko 1,5 tysiąca szczęśliwców mogło
faktycznie obejrzeć jeden z dziesięciu otwartych dla nich wysokościowców. W
tym roku organizatorzy spodziewają się jeszcze większego zainteresowania.
Warto więc szybko rezerwować miejsca, bo ilość wejściówek jest ograniczona.
Noc Wieżowców umożliwia zwiedzenie miejsc w budynkach, do których na co
dzień nie ma dostępu. Najciekawszym aspektem wydarzenia jest jednak
możliwość

spojrzenia

na

spektakularną

panoramę

stolicy

z

wysokości.

Wydarzenie będzie się odbywało od godziny 18 do 24, więc będzie można
obserwować jak nad miastem zapada zmrok, a budynki rozbłyskują tysiącami
świateł, rozjaśniającymi nocne niebo.
Ze względu na swoje położenie w Alejach Jerozolimskich Eurocentrum zapewnia
znakomity widok z zachodu na całe centrum Warszawy. Z zewnętrznego tarasu
budynku będzie można oglądać i fotografować wszystkie drapacze chmur w
śródmieściu. Z tej perspektywy można naprawdę docenić fakt, że Warszawa
wygląda dziś jak nowoczesna metropolia, która może rywalizować z innymi
stolicami Europy.
Zdjęcia zrobione podczas Nocy Wieżowców mogą stanowić nie tylko wyjątkowe
pamiątki, ale też po zgłoszeniu do konkursu fotograficznego, przynieść autorowi
cenne nagrody.

Noc Wieżowców to wydarzenie unikatowe w skali kraju, a nawet Europy, dlatego
warto wspiąć się na szczyt, bo kolejna taka okazja będzie dopiero za rok.
Szczegóły dotyczące rezerwacji miejsc i uczestnictwa w konkursie dostępne są na
https://www.facebook.com/events/1099263480160231
http://nocwiezowcow.evenea.pl/.
Serdecznie zapraszamy!
***
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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 ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem
nieruchomości obejmującym 72 projekty o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 254 tys. mkw.,
zlokalizowanych w 34 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu highstreet znajduje się w strukturze utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income
Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
W 2015 roku firma dostarczył na polski rynek około 65 tys. mkw. nowej powierzchni biurowohandlowej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez
Grupę wynosiła 1,9 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. 83% 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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