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Świąteczny targ OCH! CHRISTMAS w Royal Wilanów
W każde święta pojawia się to samo wyzwanie – jakie prezenty kupić,
żeby ucieszyć najbliższych? W tym roku Royal Wilanów i OCH! BAZAR
pomogą znaleźć idealne, kreatywne podarunki. W niedzielę 3 grudnia w
Royal Wilanów odbędą się targi OCH! CHRISTMAS, podczas których polscy
projektanci zaprezentują swoje pomysły na prezenty.
Już w najbliższą niedziele, 3 grudnia, od 11:00 do 19:00, wielofunkcyjny budynek
Royal Wilanów, położony przy ul. Klimczaka 1, będzie gościł OCH! CHRISTMAS –
świąteczne targi polskich projektantów, marek i firm, organizowane we współpracy
z OCH! BAZAR.
Na targach obecnych będzie niemal stu polskich twórców, a każdy z nich będzie
oferować dziesiątki różnorodnych prezentów – gadżety, dekoracje świąteczne,
modne ubrania, dodatki, buty i biżuterię, naturalne kosmetyki, zabawki dla dzieci,
a nawet akcesoria dla zwierząt. Wśród najwyższej jakości przedmiotów made in
Poland będzie można znaleźć coś nawet dla najbardziej wymagających członków
rodziny oraz przyjaciół.
Przestrzeń targowa będzie znajdowała się na pierwszym piętrze Royal Wilanów i
zajmie niemal 1000 mkw. Zrelaksować się będzie można również na zewnątrz w
ocieplanej strefie chillout. Wydarzeniu będzie towarzyszyć muzyka na żywo, którą
zapewni Mike Okularczyk.
Na najmłodszych będzie czekała Strefa Kids, w której dzieci będą mogły
uczestniczyć w kreatywnych zabawach przygotowanych przez firmy Projekt
Choinka, Ciekawe szycie i Pan Kartonik, a także fundację Family for Family.
Wstęp na targi jest bezpłatny, a dodatkowo wszyscy odwiedzający otrzymają na
recepcji Welcome Bags z ukrytymi niespodziankami i kuponami zniżkowymi.
Royal Wilanów zaprasza na inspirujące spotkanie 3 grudnia.

***
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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