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SPOTKANIE Z AGNIESZKĄ CHYLIŃSKĄ W BONARCE
Agnieszka Chylińska odwiedzi Empik w Bonarce 3 czerwca o godz. 17:00. Spotkanie z artystką odbędzie
się w ramach akcji promującej jej najnowszą książkę „Zezia, miłość i bunt na statku”. Centrum zaprasza
wszystkich fanów na plac przy fontannie. Nie zabraknie rockowych emocji.
Agnieszka Chylińska jest znana szerszej publiczności jako wyjątkowo utalentowana wokalistka i
osobowość medialna. Od pewnego czasu zdobywa jednak coraz większą popularność jako autorka książek
dla dzieci i młodzieży. Debiutowała w 2012 roku. Obecnie ma na koncie 5 publikacji. Jej opowieści są
barwne, pełne humoru i dziecięcej fantazji. Chylińska zaskakuje wnikliwością obserwacji i plastycznością
obrazów.
W tym roku Agnieszka Chylińska powraca z kolejną częścią przygód przebojowej Zezi i jej przyjaciół. Tym
razem dziewczynka ma już 14 lat i musi zmierzyć się z tak trudnymi i wymagającymi sprawami jak:
pierwsza miłość do przystojnego kolegi, wymagający nauczyciel od matematyki czy rozstanie rodziców.
Przy lekturze tej książki nie zabraknie wzruszeń.

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 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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