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ETC Swarzędz prezentuje zmodernizowane wnętrza
W ETC Swarzędz, najstarszym centrum handlowym w Wielkopolsce, trwa gruntowna
modernizacja. Proces przebudowy wszedł w finalną fazę. Zakończone zostały prace
projektowe związane z wystrojem wnętrz i rozpoczęła się ich realizacja. Efekt będzie
można podziwiać podczas wielkiego otwarcia obiektu już w IV kwartale br.
Obecnie trwają intensywne prace nad aranżacją i wyposażeniem lokali, pasaży oraz części
wspólnych. Wnętrza będą utrzymane w odcieniach drewna, szarości, bieli oraz naturalnej
zieleni i przełamane zostaną drobnymi elementami czerni oraz barwami nawiązującymi do
nowoczesnych kolorów logotypu ETC Swarzędz. Aranżacja przestrzeni wewnątrz galerii
zainspirowana została motywem natury, drzew i zieleni oraz drewna, co w subtelny sposób
koresponduje z
meblarskimi tradycjami regionu swarzędzkiego. Dla komfortu
odwiedzających stworzone zostaną strefy relaksu i miejsca zabaw dla dzieci oraz food court z
bogatą ofertą gastronomiczną.
„Wszystkie projekty Capital Park mają za zadanie wnosić istotną wartość dodaną
do miejsca, w którym powstają i być jak najlepszą jego wizytówką.
Chcemy, by ETC Swarzędz stało się nie tylko wygodnym i komfortowym miejscem
zakupów, ale także tętniącym miejscem spotkań, relaksu i wspólnego spędzania
czasu” – mówi Marcin Juszczyk, członek zarządu Grupy Capital Park. „Aby nasi przyszli
klienci - ale i najemcy, spośród których wielu to lokalni przedsiębiorcy – czuli się w
naszym centrum dobrze, postanowiliśmy nawiązać do niezwykle ważnej w ich regionie
tradycji przemysłu meblarskiego. We wnętrzach dominować będą naturalne motywy i
faktury, takie jak drewno czy zieleń. Mamy nadzieję, że dzięki wykorzystaniu tego
typu rozwiązań, a także dużej ilości jasnego światła, odwiedzający ETC Swarzędz będą
czuć się w nim przyjemnie i swobodnie oraz będą mogli identyfikować się z obiektem,
zakorzenionym w niezwykle dla nich ważnych tradycjach” – dodaje.
Prace modernizacyjne w ETC Swarzędz rozpoczęły się w maju 2016 roku. Zakończony został
etap przebudowy, w efekcie którego dawne trzy, wolnostojące budynki zostały połączone
w jedną całość. Obiekt zyska wkrótce nowoczesną, ciekawie wkomponowaną w strukturę
otoczenia elewację, cztery pasaże, a także zupełnie nowe funkcjonalności – takie jak m.in.
food court, klimatyzowane wnętrza czy strefy wypoczynku dla klientów. Dla komfortu
odwiedzających przygotowany został też parking na 750 miejsc i stojaki na rowery. Całkowita
powierzchnia centrum po zakończeniu przebudowy wynosić będzie 20 tys. mkw.

Wprowadzone zmiany spowodują, iż ETC Swarzędz stanie się komfortowym miejscem
zakupów i relaksu dla mieszkańców miasta. Ofertę obiektu stworzy 80 najemców, wśród
których duża część to przedłużający swoje wcześniejsze umowy i otwierający swoje sklepy
w zupełnie nowej odsłonie. Oferta zmodernizowanego ETC Swarzędz obejmie zarówno
propozycje lokalnych przedsiębiorców, takich jak sklepy Mine Wine, Kids OK, Prestige
Obuwie, PANI, Biuro Podróży Jamajka, restauracja włoska Don Lucci czy kwiaciarnia Florist;
jak również znane marki sieciowe: Intermarché, Reserved, Martes Sport, Pepco, CCC,
restauracja Olimp, Diverse, KiK, Deichmann, Vision Express, Swiss, Rossmann, Drogeria
Natura, Empik, Maxi Zoo, Zielona Budka, RTV Euro AGD, Top Secret, Yes, Apteka Heureka i
Organic Farma. W centrum znajdą się ponadto liczne punkty usługowe, m.in. fryzjer, salon
kosmetyczny
czy
pralnia,
a także klub fitness. Za komercjalizację projektu odpowiada firma BOIG.
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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 69 projektów, zlokalizowanych w 34 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.

