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Jeszcze więcej mody i gastronomii w ETC Swarzędz
Do grona najemców ETC Swarzędz, jednego z najstarszych centrów handlowych
w Wielkopolsce, w którym w ubiegłym roku zakończyła się modernizacja, przeprowadzona
przez Capital Park i Akron Group, dołączają nowe marki modowe i gastronomiczne. Tylko w
ostatnim czasie umowy podpisały sieci Big Star i Quiosque, a swoje lokale otworzyły także
Tatuum oraz restauracja Sushi&More.
Kolejne sieci handlowe zdecydowały się wzbogacić ofertę modową ETC Swarzędz. Jedną z nich
jest Big Star – marka o szwajcarskich korzeniach, której tradycja sięga lat 70. XX w. W ETC
Swarzędz zajmie ponad 152 mkw. i zaoferuje odzież jeansową ,a także szeroki wybór obuwia
i akcesoriów dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Kolejny najemca wzmocni sektor mody damskiej
w centrum. Marka Quiosque oferuje odzież dla kobiet w szerokiej gamie rozmiarów (od 3448), łączącą wygodę i komfort noszenia z ponadczasowym, eleganckim stylem. W ETC
Swarzędz wprowadzi się do lokalu o powierzchni ok. 95 mkw. W ostatnim czasie ofertę
centrum w tym segmencie wzmocniła także marka Tatuum, która w maju b.r. otworzyła swój
sklep o pow. 86 mkw. Sieć określa swój styl jako klasyczną elegancję, złamaną sportowym
luzem, a w tym sezonie zasłynęła głośną kampanią z udziałem piosenkarek Marii Sadowskiej i
Julii Pietruchy.
W ETC Swarzędz pojawia się też coraz więcej najemców gastronomicznych. Pod koniec maja
swoją działalność rozpoczęła restauracja Sushi&More, która zlokalizowana jest w strefie food
court. Restauracja specjalizuje się nie tylko w sushi, ale oferuje również bogaty wybór dań
kuchni japońskiej, a także ashimi – zdrowy fast food, łączący sushi i burrito. Minimalistyczny i
elegancki design lokalu sprzyja posiłkom w kameralnej, spokojnej atmosferze.
– Konsekwentnie realizujemy naszą strategię i poszerzamy nie tylko ofertę handlową, ale także
gastronomiczną – chcemy, by ETC Swarzędz nie było dla klientów tylko miejscem zakupów, ale
przede wszystkim relaksu i spędzania wolnego czasu z rodziną czy przyjaciółmi. Jak wynika z
badań, które przeprowadziliśmy we współpracy z agencją Meritum, to właśnie rozwój tego
segmentu usług jest przez naszych klientów najbardziej oczekiwany. Oprócz sukcesywnego
pozyskiwania nowych najemców, staramy się także stworzyć w ETC przyjazną atmosferę,

sprzyjającą rozrywce i wypoczynkowi. Organizujemy szereg wydarzeń, umożliwiających
odwiedzającym nas ciekawe spędzenie czasu – tylko w ostatnim czasie w ETC gościło kino
samochodowe, turniej taneczny, koncert popularnego zespołu oraz dzień dla rodziny, z
mnóstwem gier i zabaw dla osób we wszystkich grupach wiekowych. Już niebawem
poinformujemy o kolejnych nowościach i wydarzeniach, które czekają na naszych klientów –
mówi Michał Najgrodzki, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami Grupy Capital Park.
ETC Swarzędz to jedno z najstarszych centrów handlowych w Wielkopolsce, które
nieprzerwanie funkcjonuje od 1994 roku. Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom
klientów oraz najemców, między lipcem 2016 a październikiem 2017 r. obiekt został
gruntownie zmodernizowany. ETC Swarzędz po przebudowie zajmuje 20 tys. mkw., na której
mieści się 80 lokali handlowo-usługowych. Najemcami obiektu są zarówno znane, sieciowe
marki takie jak Intermarche, Pepco, Rossmann, Drogeria Natura, Reserved, Vistula i
Wólczanka, Medicine, Top Secret, Diverse, Martes Sport, Smyk, 5-10-15, KiK, Deichmann, CCC,
restauracja Olimp, KFC, Pizza Hut czy Vision Express, ale też lokalni przedsiębiorcy, m.in.
Piekarnia Natura, kwiaciarnia Artis Flower, sklep z zabawkami Kids, sklep winiarski Mine Wine,
MB Bielizna i wiele innych. Komercjalizację obiektu prowadzi Dział Najmu Grupy Capital Park
oraz BOIG Property Consulting. Inwestorami i właścicielami projektu są Grupa Capital Park
oraz Akron Group.
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***

Capital Park jest doświadczoną i uznaną firmą inwestycyjną na rynku nieruchomości w Polsce, od blisko 5 lat
notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa stworzyła wysokiej jakości portfel
nieruchomości składający się z nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowej klasy A, obejmujący przede
wszystkim takie aktywa jak Eurocentrum Office Complex czy Royal Wilanów oraz jest w trakcie budowy
flagowego projektu rewitalizacyjnego – ArtN w centrum Warszawy. Grupa zarządza portfelem nieruchomości
o łącznej powierzchni 304.000 m2 i wartości rynkowej 2,4 mld PLN, z czego 77% stanowią nieruchomości
zlokalizowane w Warszawie – najbardziej perspektywicznym rynku nieruchomości komercyjnych w Europie
Środkowo-Wschodniej.
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.

