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BARBARA GAWRYLUK SPOTKA SIĘ Z FANAMI W BONARCE
5 kwietnia o godz. 11:00 w Empiku w Bonarce odbędzie się spotkanie z Barbarą Gawryluk, autorką bestsellerów dla dzieci. W czasie wizyty w centrum pisarka opowie o swoich 2 najnowszych książkach, opisujących przygody dzielnych psów, które pomagają ludziom. Wydarzenie jest częścią Festiwalu Książki
Dziecięcej Przecinek i Kropka.
Festiwal Książki Dziecięcej Przecinek i Kropka to wydarzenie promujące najlepszą literaturę dziecięcą.
W czasie jego trwania odbędzie się szereg spotkań autorskich w Bonarce. 5 kwietnia gościem salonu Empik w centrum będzie Barbara Gawryluk, tłumaczka, dziennikarka i autorka popularnych książek dla dzieci.
„Baster. Pies ratowniczy” oraz „Rollek. Pies przewodnik” to najnowsze części z serii książek autorstwa Barbary Gawryluk poświęconej psom do zadań specjalnych. Cykl „pies na medal” przedstawia historię niezwykłych psów, które pomagają w ratownictwie i opiece nad ludźmi.
Zapisy na spotkanie pod nr tel.: 603 114 165

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 3200 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.
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