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POLSKIE ONE DIRECTION W BONARCE
W związku z wydaniem nowej płyty 15 grudnia o godz. 14:00 na placu z fontanną w Bonarce odbędzie
się spotkanie z zespołem 4Dreamers. Będzie to idealna okazja, żeby zrobić sobie wspólne zdjęcie z muzykami i zdobyć ich autografy.
4Dreamers to polski boysband złożony z 4 uczestników pierwszej edycji programu „The Voice Kids”: Mateusza Gędka, Tomka Greogrczyka, Kuby Szmajkowskiego i Maksa Więckowskiego. Początki tej grupy
mocno przypominają historię brytyjskiego zespołu One Direction, który po programie „X Factor” osiągnął
niewyobrażalny sukces i stał się jednym z najpopularniejszych boysbandów w dziejach muzyki rozrywkowej.
W związku z sukcesem pierwszego krążka boysbandu pojawiła się jego reedycja „4Dreamers (Reedycja)”.
Na nowej płycie oprócz największych hitów zespołu takich, jak: „Sekret”, „Drugi raz”, „Melo-dramat”,
znajdują się covery – „Zawsze tam gdzie Ty” Lady Pank oraz „As long as you love me” z repertuaru Backstreet Boys. Jej największą atrakcją są jednak dwa nowe single - „Pierwszy raz” i „InstaGirl”.
Do reedycji płyty jest dołączony specjalnie przygotowany sekretnik dla fanów zespołu. Znajdują się w nim
wcześniej niepublikowane zdjęcia Tomka, Kuby, Maksa oraz Mateusza oraz liczne zwierzenia wokalistów.
W sekretniku przygotowano ponadto miejsce na plan zajęć oraz zapisywanie własnych tajemnic i sekretów.

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
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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

1

