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Studio Ewy Chodakowskiej w Royal Wilanów
Styczeń

to

czas

noworocznych

postanowień.

Jednym

z

najpopularniejszych jest zawsze poprawa kondycji fizycznej. Mieszkańcy
Wilanowa mają teraz idealną okazję zrealizować swoje postanowienia w
studiu Ewy Chodakowskiej, które 9 stycznia przenosi się do Royal
Wilanów przy Klimczaka 1.
Ewa Chodakowska to obecnie najbardziej znana i popularna trenerka osobista w
Polsce. Jej fitnessowe imperium zaczęło się od filmów treningowych, w których w
pozytywny sposób motywowała kobiety do ćwiczenia. Dziś oferuje także książki,
ubrania i akcesoria sportowe, system dietetyczny, jest redaktor naczelną
magazynu Be Active, a także organizuje otwarte treningi. W 2014 roku otworzyła
własne studio Be Active – dietetyka & fitness, które teraz przenosi do ARTIS
Wellness Club w Royal Wilanów, przy Klimczaka 1.
W grupie jest zawsze raźniej, dlatego Be Active oferuje wyjątkowe, różnorodne
treningi grupowe, prowadzone rano i wieczorem przez samą Ewę Chodakowską,
jak również innych wykwalifikowanych trenerów osobistych. Istnieje również
możliwość
dopasowany

umówienia
do

się

na

indywidualnych

trening
potrzeb

personalny,
i oczekiwań

który

będzie

idealnie

klientów. Dieta

jest

niezwykle ważną częścią zmiany sylwetki i również w tym zakresie można
uzyskać pomoc w studiu Be Active, idąc na konsultację z profesjonalną
dietetyczką.
Studio otwiera się 9 stycznia w Royal Wilanów. Szczegółowe informacje na temat
godzin treningów dostępne są pod numerem 570 570 873 i w ARTIS Wellness
Club w Royal Wilanów, zapraszana na aktywny i zdrowy początek roku.
***

Dodatkowe informacje:
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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