Informacja prasowa
Kraków, 6 listopada 2018 r.

OTWARTY TRENING SZPILKI I WACHA W BONARCE
Już 10 listopada Artur Szpilka i Mariusz Wach skrzyżują pięści podczas „KnockOut Boxing Night
5”. Zanim to jednak nastąpi obaj pięściarze zademonstrują swoje umiejętności podczas
otwartego treningu, który odbędzie się w Bonarce 7 listopada o godz. 16:30.
Grupa Boksu Zawodowego KnockOut Promotions oraz Bonarka zapraszają na otwarty trening
dwóch byłych pretendentów do walki o tytuł Mistrza Świata wagi ciężkiej - Artura „Szpili” Szpilki
i Mariusza „Wikinga” Wacha. Podczas treningu pięściarze zademonstrują m.in. walkę z cieniem i
ćwiczenia z tarczą.
Po treningu obaj bokserzy będą dostępni dla fanów. Będzie to jedyna taka szansa w Krakowie,
żeby zrobić sobie zdjęcie ze sportowcami i zdobyć ich autograf. Wstęp na wydarzenie jest
darmowy.
Otwarty trening Szpiki i Wacha w Bonarce to wydarzenie towarzyszące gali boksu zawodowego
„KnockOut Boxing Night 5”, która odbędzie się 10 listopada 2018 r. w Arenie Gliwice.

BONARKA I NEPI ROCKCASTLE PLC
Właściciel Bonarki NEPI Rockcastle plc jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu
oraz Amsterdamie. Znajduje się również w pierwszej dziesiątce firm z branży nieruchomości komercyjnych w
kontynentalnej Europie pod względem wartości rynkowej. Firma posiada jeden z największych portfeli nieruchomości
w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, a także wyraźnie zaznacza swoją obecność w Chorwacji, Czechach oraz Serbii.
Bonarka to wielofunkcyjne centrum miejskie, powstałe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych
zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m2 powierzchni użytkowej znajduje się 230
punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Leroy Merlin, Media Expert oraz kino Cinema City - jeden
z największych multipleksów kinowych w Polsce. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking, mogący pomieścić 300
samochodów. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków edukacyjnowychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Zarządcą obiektu jest firma APSYS.
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