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Hamski Barber w Royal Wilanów
Brody powróciły na stałe do mody. Po okresie królowania gładkich
policzków, zarost znów triumfuje. Ale oczywiście nie chodzi tu o dziko
zapuszczone brody, ale elegancki i zadbany zarost oraz fryzury. Właśnie
takie usługi oferuje nowo otwarty w Royal Wilanów przy ul. Klimczaka 1
Hamski Barber.
Zwykle to kobiety spędzały długie godziny w salonach fryzjerskich, podczas gdy
mężczyźni wybierali szybkie strzyżenie. Może wynikało to po prostu z faktu, że
przygotowana dla nich oferta nie była dostatecznie bogata? Dziś mężczyźni mogą
wreszcie zadbać o swój wygląd w kompleksowy sposób.
W salonie Hamski Barber modni panowie, jak również ich synowie, mogą
wystylizować fryzurę. Dodatkowo mogą doprowadzić swoją brodę lub wąsy do
wymarzonego stanu. Nieważne czy chcą podążać za najnowszymi trendami,
inspirować się klasykami z przeszłości czy stworzyć coś naprawdę fantazyjnego.
Jak twierdzi właściciel salonu, broda mówi o tobie wszystko, więc warto
skorzystać z porad i talentów profesjonalistów, żeby zaprezentować najlepszy
możliwy zarost. Nie każdy styl pasuje do każdego typu twarzy, więc samodzielne
eksperymenty mogą skończyć się różnie. Barber od razu powie, co sprawdzi się i
doda szyku.
Hamski Barber jest otwarty w Royal Wilanów od poniedziałku do czwartku od
godziny 10.00 do 20.00, w piątki i soboty od 9.00 do 21.00 i w niedziele od
11.00 do 18.00.

***
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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