Warszawa, 14 listopada 2016
Informacja prasowa

W trosce o zdrowie z Galerią Zaspa
Cukrzyca to pierwsza choroba niezakaźna uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku. Z
okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą Galeria Zaspa w trakcie bieżącego
tygodnia (14-20 listopada) zamieni się w centrum profilaktyki. Mieszkańcy Zaspy będą
mieli możliwość wykonania darmowych badań kontrolnych.
Od poniedziałku 14 listopada do niedzieli 20 listopada Centrum Medyczne Synexus
przygotowało dla mieszkańców Zaspy bezpłatne badania oraz konsultacje medyczne
w zakresie profilaktyki przeciwko cukrzycy. Osoby po 40 roku życia mogą skorzystać z całego
pakietu badań rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, w skład
którego wchodzą: lipidogram, morfologia, badanie poziomu glukozy, kreatyniny oraz
hemoglobiny glikowanej.
Badania będzie można wykonać w godzinach: 10:00-18:00. Więcej informacji odnośnie
bezpłatnego pakietu badań można uzyskać na stoisku w Galerii Zaspa lub telefonicznie (58
882 01 78).
Dodatkowe informacje:
Karolina Goczoł
Biuro prasowe Galeria Zaspa
tel. +48 509 757 886
e-mail: k.goczol@beyondpr.pl

***
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.

