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Od 1 grudnia w Centrum Janki króluje niezwykła dekoracja świąteczna choinka wykonana z pluszowych
misiów. Już w dniach 21-23 grudnia w godzinach 10.00-20.00 klienci Centrum Janki będą mogli otrzymać w
prezencie pluszaka prosto z bożonarodzeniowego drzewka. Aby odebrać jeden z 600 upominków, wystarczy
zrobić zakupy za minimum 200 złotych w Centrum Janki. Akcji będzie towarzyszyć element charytatywny
Centrum Janki przekaże część pluszaków Fundacji Mam Marzenie, zajmującej się spełnianiem marzeń ciężko
chorych dzieci.
Przez ponad dwa tygodnie klienci Centrum Janki mogą podziwiać niezwykłą choinkę, na której zawieszone są
białe pluszowe misie. Wspaniała konstrukcja o wysokości 5 metrów, składająca się z 750 pluszaków stoi w
centralnym punkcie Centrum Janki. W dniach 21-23 grudnia 600 pluszowych misiów z tego wyjątkowego
drzewka trafi prosto do klientów Centrum Janki. Każdy, kto w dniach 21-23 grudnia zrobi zakupy za
minimum 200 złotych (na maksymalnie trzech paragonach, w tym maksimum 50 złotych wydane w
hipermarkecie Auchan) ma szansę otrzymać w prezencie misiowy upominek. Każdego dnia trwania akcji do
wydania jest określona liczba pluszaków 200 sztuk. Każdy uczestnik może odebrać maksymalnie jednego
misia w jednym dniu trwania akcji.
Po raz kolejny chcemy docenić naszych klientów i nagrodzić ich za regularne zakupy w Centrum Janki. W
najbliższy weekend na naszych najbardziej zaangażowanych klientów czekają upominki w postaci
pluszowych misiów ściągniętych prosto z naszej niezwykłej choinki. Wystarczy zrobić zakupy za minimum
200 złotych, aby móc cieszyć się miłym prezentem. Liczba upominków jest ograniczona, dlatego warto się
śpieszyć mówi Anna Walerych, dyrektor Centrum Janki.
Regulamin akcji dostępny w Punkcie Obsługi Akcji. Akcja odbywa się w dniach 21-23 grudnia w godzinach
10.00-20.00.
W ramach akcji, Centrum Janki przekaże również 150 pluszaków z misiowej choinki Fundacji Mam
Marzenie, które następnie Fundacja rozda chorym dzieciom przebywającym w warszawskich szpitalach.
Dodatkowe informacje:

Centrum Janki

Główni operatorzy Centrum Janki to Leroy Merlin, Media Markt oraz hipermarket Auchan. Ofertę handlową
Centrum uzupełnia ponad 100 sklepów średnio powierzchniowych, w tym takie marki jak: C&A, Go Sport,
H&M, KappAhl, Kazar, New Yorker, Reserved, Rossmann czy Sephora. Na terenie obiektu działają:
CINEMA CITY, kompleks strefy food court z 11 restauracjami, restauracja Pizza Hut, a także kawiarnie i
cukiernie.
Właścicielami Centrum Janki są: spółka celowa CH Janki sp. z o.o., zarządzana przez Cromwell Polish Retail
Fund, Global City RE Poland sp. z o.o., Leroy - Merlin Inwestycje sp. z o.o. oraz Taima Investments sp. z o.o.
Zarządcą obiektu jest firma Apsys Polska S.A.
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www.chjanki.pl

CROMWELL Property Group

Cromwell Property Group to australijski fundusz REIT (Australian Real Estate Investment Trust) notowany na
australijskiej giełdzie papierów wartościowych (ASX), który zarządza aktywami o łącznej wartości 6, 7 mld
EUR na terenie Australii, Nowej Zelandii i Europy.
Cromwell oferuje globalną i obejmującą komplet usług platformę zarządzania inwestycyjnego wraz z w pełni
zintegrowanym potencjałem nieruchomościowym oraz bezpośrednim zarządzaniem aktywami.
Na terenie Europy Cromwell zarządza w ramach swoich funduszy i mandatów w Europie aktywami
nieruchomościowymi i zdolnościami inwestycyjnymi o wartości 3, 3 mld EUR. W portfelu aktywów
Cromwell znajduje się ok. 270 nieruchomości i 2900 najemców.
Cromwell w 21 biurach w 13 krajach europejskich zatrudnia ponad 180 osób, które zapewniają fachową
wiedzę w zakresie nieruchomości.

APSYS Polska

ZARZĄDCA APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we
Francji. Firma powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu
oraz zarządca nieruchomości. Tworzy innowacyjne, szyte na miarę projekty uwzględniające specyfikę danego
miejsca, kontekst społeczny oraz środowisko naturalne.

APSYS Polska zarządza obecnie 1 100 000 mkw. GLA w 25 centrach handlowych zlokalizowanych w 17
największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez PRCH, ICSC,
Europa Property oraz CiJ w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.
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