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BONARKA WPROWADZA GODZINY CISZY DLA OSÓB CHORYCH NA AUTYZM
Od 11 czerwca, co wtorek w godz. od 15:00 do 17:00 w Bonarce zapanuje cisza. Akcja jest częścią projektu „Godziny ciszy”. Redukcja bodźców umożliwi osobom chorym na autyzm zrobienie zakupów w komfortowych warunkach.
Dla wielu osób hałas towarzyszący zakupom jest męczący i uciążliwy. W przypadku osób chorych
na autyzm jest to źródło prawdziwego cierpienia. Dochodzące z każdej strony ostre dźwięki i
jasne światło burzą ich spokój wewnętrzny, wzbudzają przerażenie i powodują, że robienie zakupów jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe.
Bonarka wraz z Auchan wychodzą naprzeciw potrzebom osób chorych na autyzm. W ramach akcji
„Godziny Ciszy” w Auchan zostanie przyciemnione światło i nie będą nadawane żadne komunikaty. Zostaną również wyłączone wszystkie telewizory. Dodatkowo zostanie otwarta uprzywilejowana kasa dla osób autystycznych. Z kolei na pasażach Bonarki nie usłyszymy ani muzyki, ani
żadnych komunikatów dźwiękowych. Ekrany LCD z obrazem będą także wyłączone.

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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