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BONARKA ŚWIĘTUJE NA SŁODKO 9. URODZINY
Bonarka ma już 9 lat. Z tej okazji 17 listopada o godz. 12:00 w Bonarce powstanie miasteczko urodzinowe pełne słodkości oraz licznych atrakcji. Dla uczestników zabawy przygotowano smakowite warsztaty,
degustacje pyszności, niezwykłe pokazy oraz 22 tys. złotych do rozdania w zakupowej zabawie.
Bonarka zamiast otrzymywać prezenty, woli je dawać. Dlatego klienci, którzy zrobią zakupy w dniu urodzinowej zabawy za min. 80 złotych, otrzymają kartę podarunkową o wartości 50 złotych. Karty będzie można odebrać w specjalnie do tego przygotowanym punkcie – stylowym food tracku przypominającym mobilną cukiernię. Łączna pula nagród w zakupowej zabawie to 22 tys. złotych.
Na uczestników urodzinowej zabawy będą czekały warsztaty, podczas których będą mogli własnoręcznie
stworzyć fantazyjne babeczki oraz całkowicie nowe słodkości. Jedynym ograniczeniem będzie wyobraźnia. Każdy znajdzie jakąś inspirację wśród kolorowych posypek, cukrowych ozdób, smakowitych lukrów,
soczystych owoców i innych dodatków. Co więcej, co godzinę będzie organizowany konkurs na najlepsze
babeczki. Wszystkich entuzjastów słodkich przyjemności zapraszamy także do skorzystania ze stoiska z
przepyszną watą cukrową.
Poza przyjemnościami dla podniebienia zostaną zorganizowane również inne atrakcje. W programie
m.in.: występy mimów, którzy bez użycia ani jednego słowa potrafią rozbawić całą widownię, niezwykły
pokaz sztuki magicznej oraz muzyczne przedstawienie w wykonaniu profesjonalnego kataryniarza.
W celu upamiętnienia niezapomnianych chwil podczas urodzinowej zabawy zostanie przygotowana fotościanka wykonana z kolorowych papierowych pomponów. Chętni będą mogli również wykorzystać specjalną instagramową ramkę z dedykowanymi #tagami oraz wziąć udział w konkursie, który będzie prowadzony przez cały czas trwania imprezy. Jedyne co trzeba będzie zrobić to opublikować swoje zdjęcie na
Instagramie. Co godzinę 3 uczestników będzie nagradzanych kartą podarunkową.
Dodatkową atrakcją będą liczne konkursy zasponsorowane przez najemców Bonarki.
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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
2
zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m 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 edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Zarządcą obiektu jest firma APSYS.

Informacje: Plus Communication, ul. Szablowskiego 3/IV, 30-127 Kraków
Joanna Kądziela, e-mail: joanna@kuc.com.pl

2

