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Informacja prasowa

Fabryka Świętego Mikołaja w Galerii Zaspa
Już w najbliższą sobotę (10 grudnia) Galeria Zaspa zamieni się w prawdziwą krainę
Świętego Mikołaja! Konkursy i zabawy dla dzieci, warsztaty z pakowania prezentów,
fotobudka
oraz wspólne kolędowanie to tylko część atrakcji przygotowanych z okazji zbliżającej się
Gwiazdki.
Każde dziecko w oczekiwaniu na Święta ma przynajmniej dwa marzenia – dostać upragniony
prezent oraz zostać oficjalnym pomocnikiem elfa. W Galerii Zaspa jest to możliwe. Młodzi
ochotnicy, którzy wezmą udział w warsztatach tworzenia ozdób świątecznych, nauczą się
profesjonalnie pakować prezenty, wykażą się chęcią do zabawy i pląsów oraz dokonają
malowniczej przemiany swoich buzi w elfa, śnieżynkę lub inną świąteczną postać otrzymają
Certyfikat Pomocnika Elfa. Nie zabraknie również gwiazdkowych zawodów sportowych
m.in. przenoszenie i przewożenie prezentów przez przeszkody, wyścigi w workach
św. Mikołaja czy sprytna ucieczka przez komin. Po wspólnej zabawie będzie możliwość
wykonania pamiątkowego zdjęcia w fotobudce z całą rodziną. Na zakończenie dnia pełnego
przygód odbędzie się koncert kolęd zespołu Maciej Milewski BAND w towarzystwie Agnieszki
Brenzak - wokalistki i aktorki Teatru Muzycznego w Gdyni.
Gwiazdkowe niespodzianki czekać będą również na osoby dokonujące zakupów na terenie
Galerii Zaspa. Calypso Fitness Club oferuje vouchery na darmowe treningi oraz prezenty
o wartości 349 zł za 149 zł; punkt ze zdrowymi przekąskami oraz koktajlami Zielona Wyspa
do zakupów o wartości 25 zł doda słoik ze słomką gratis, a w piekarni Sowa słodki zimowy
deser - kawa i porcja makowca – będą w cenie 8,90 zł. W butikach odzieżowych
obowiązywać będą zniżki – 10% w Exxelent oraz 20% w butiku Natalia Strojna. Również
punkty usługowe przygotowały promocje dla swoich klientów. W serwisie telefonicznym
Perfect GSM w trakcie eventu obowiązywać będzie rabat 10%. Ponadto przy zakupach na
terenie całej Galerii Zaspa za min. 50 zł będzie można odebrać piernikową gwiazdę w
piekarni Szydłowski.
Dodatkowo w Galerii Zaspa ruszył plebiscyt na najładniejszą gwiazdkową witrynę sklepową.
Od poniedziałku 5 grudnia do soboty 10 grudnia klienci mają okazję ocenić witryny sklepów
znajdujących się na terenie centrum. Finał konkursu i wybór zwycięzcy, który otrzyma Złote
Śmigło w kategorii Najpiękniejsza gwiazdkowa witryna 2016 nastąpi w sobotę 10 grudnia.
Pierwsze 500 osób, które oddają głos wygrają ozdobę choinkową!
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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.

