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ETC Swarzędz z kolejnym najemcą
Martes Sport, sklep z odzieżą, obuwiem i akcesoriami sportowymi renomowanych marek,
dołączy do najemców centrum handlowego ETC Swarzędz po przebudowie. Salon zajmie
powierzchnię ponad 600 mkw. Komercjalizacja została zrealizowana przy udziale firmy
BOIG.
Otwarcie centrum w całkowicie nowej odsłonie planowane jest w drugiej połowie 2017 roku.
Jego powierzchnia wyniesie 20 tys. mkw. Znajdzie się na niej 80 sklepów i punktów
usługowych, wśród nich m.in. Reserved, Intermarché, Pepco, CCC, Rossmann, Drogeria
Natura, Empik, RTV Euro AGD, Top Secret, Yes i Organic Farma, Mine Wine, Kids OK, Prestige
Obuwie, Biuro Podróży Jamajka, restauracja włoska Don Lucci czy kwiaciarnia Florist.
W nowym ETC pojawi się również klub fitness, fryzjer, kosmetyka, pralnia oraz różnorodna
oferta gastronomiczna.
- „Cieszymy się, że oferta handlowa nowego ETC da mieszkańcom Swarzędza
możliwość dokonywania zakupów w sklepach, do których wcześniej nie mieli dostępu
w miejscu zamieszkania. Zarówno Martes Sport jak i Reserved to marki, które nie były
dotychczas reprezentowane w Swarzędzu” – informuje Marcin Juszczyk, członek
zarządu Grupy Capital Park.
Modernizacja ETC Swarzędz rozpoczęła się w lipcu br. i potrwa około 13 miesięcy. Jej
głównym celem jest dostosowanie obiektu do aktualnych trendów handlowych i
architektonicznych. Obiekt wzbogaci się o przestronne pasaże oraz bogatą część
gastronomiczną. Centrum zyska także nową elewację i komfortowe wnętrza, zostanie
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Dla klientów
będzie dostępnych 750 bezpłatnych miejsc postojowych.
Projekt jest realizowany w ramach spółki joint venture utworzonej przez Grupę Capital Park
(inwestor) i Akron Group (właściciel obiektu).
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***
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.

