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Royal Wilanów zaprasza na scenę muzyczne talenty
Lato to czas ekscytujących wydarzeń na świeżym powietrzu. Szczególnie
popularne są koncerty pod chmurką. W Royal Wilanów sezon muzyczny
trwa w najlepsze. Zarządca, Grupa Capital Park regularnie zaprasza
wilanowian na koncerty w ramach cyklu „Nocne Granie”. Teraz szansę
zaprezentowania swoich talentów będą mieli również młodzi artyści.
Nocne Granie cieszy się wśród mieszkańców Wilanowa ogromną popularnością,
dlatego też organizator koncertów przy Royal Wilanów, zaprasza wszystkich
chętnych do współpracy, tak by koncerty mogły odbywać się nawet codziennie.
Dla słuchaczy będzie to znakomita okazja na poznanie zupełnie nowych, jeszcze
nie odkrytych talentów, zaś dla młodych muzyków będzie to szansa na
zaprezentowanie
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doświadczenia sceniczne. Wystąpić przy Royal Wilanów będzie mógł każdy zespół
i solista, który śpiewa, gra na skrzypcach, gitarze czy innym instrumencie. Aby
móc wziąć udział w jednym z wilanowskich koncertów, wystarczy wysłać
zgłoszenie na adres biuro@capitalpark.pl i ustalić szczegóły z przedstawicielem
zarządcy, Grupy Capital Park.
Informacje na temat dat i godzin koncertów już zatwierdzonych, dostępne będą
na fanpage’u Royal Wilanów - https://www.facebook.com/royalwilanow/ i w
darmowej aplikacji mobilnej Royal Wilanów.
***
Inwestor
Grupa Capital Park jest aktywnym inwestorem, doświadczonym deweloperem i zarządcą
nieruchomości działającym na polskim rynku od ponad 14 lat. Od momentu powstania w 2003 roku
Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych. Zarządza obecnie portfelem 68
projektów nieruchomościowych o łącznej powierzchni ok. 271 tys. mkw. w 34 miastach, którego
bieżąca wartość wynosi 2,1 mld zł.
Flagowymi inwestycjami Grupy Capital Park są trzy warszawskie projekty: największy ekologiczny
biurowiec z certyfikatem LEED Platinum – Eurocentrum Office Complex (85 tys. mkw. powierzchni

biurowo-handlowej), wielofunkcyjny budynek Royal Wilanów (36 tys. mkw. powierzchni biurowohandlowej) oraz rewitalizacja dawnej Fabryki Norblina – ArtN (65 tys. mkw.).
Grupa specjalizuje się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych oraz nabywaniu
nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości. Cechą wyróżniającą Grupę jest również
kreatywne podejście do asset managementu. Wartością dodaną obiektów, zarówno dla najemców,
jak i okolicznych mieszkańców, jest unikalny, stworzony przez Grupę, program „Biuro Plus”
oferujący szeroki zakres usług i aktywności oraz ogólnodostępną przestrzeń publiczną wokół
budynków.
Capital Park osiąga dochody z najmu oraz sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych
opartych na nieruchomościach. W 2013 r. Grupa stworzyła innowacyjny na polskim rynku Real
Estate Income Assets FIZ AN I złożony z 39 atrakcyjnie zlokalizowanych nieruchomości handlowych
typu high-street, którym aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział. W 2016 r. Grupa
Capital Park stworzyła REIA FIZ II, w skład którego wchodzi portfel ośmiu nieruchomości.
Od grudnia 2013 r. spółka Capital Park S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie.
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