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NoVa Park przyłącza się do akcji Godzina dla Ziemi
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Jak co roku, NoVa Park przyłącza się do akcji ekologicznej Godzina dla Ziemi, która w tym roku przebiega
pod hasłem Nie niszczmy naszego domu.
W sobotę 30 marca od godziny 20:30 do 21:30 zostanie wygaszona cała iluminacja fasady budynku NoVa
Park, a wewnątrz galerii oświetlenie zostanie ustawione na najniższy poziom, zachęcając tym samym
Klientów do przyjęcia i kultywowania postaw proekologicznych.
NoVa Park, jako centrum przyjazne środowisku, chętnie włącza się w akcje o charakterze ekologicznym. Taką
akcją jest Godzina dla Ziemi, w której bierzemy czynny udział już od kilku lat. Wspierając tę szczytną
inicjatywę chcemy również pokazać naszym Klientom, że warto wyrazić troskę o przyszłość środowiska
naturalnego mówi Anna Krajczyńska, specjalista ds. marketingu NoVa Park.
Godzina dla Ziemi to coroczna akcja ekologiczna organizowana przez WWF (World Wide Fund for Nature,
czyli Światowy Fundusz na rzecz Przyrody). Po raz pierwszy zorganizowana została w 2007 roku i od razu
stała się fenomenem na skalę światową. Setki milionów ludzi na całym świecie wyłącza światła na jedną
godzinę tej samej nocy, aby skupić się na tym, co łączy nas wszystkich - na naszej planecie.
Informacje o firmie:
NoVa Park to największe i najnowocześniejsze centrum handlowo-rozrywkowe w województwie lubuskim,
którego uroczyste otwarcie nastąpiło 18 kwietnia 2012 roku. Zlokalizowane jest w centrum Gorzowa
Wielkopolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie kulturalnych i rozrywkowych symboli miasta, bulwaru
nadwarciańskiego oraz głównych szlaków komunikacyjnych. Na terenie obiektu funkcjonują: supermarket
Piotr i Paweł oraz liczne sklepy i punkty usługowe, w tym unikalne na rynku lokalnym marki takie jak:
Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Cropp, House, Reserved Kids, C&A, Medicine, Carry, Home&You, Duka,
Tchibo, Super-Pharm, Sephora, Cubus, Calzedonia, Intimissimi, Smyk, Levis/Lee Cooper, Intersport, 4F,
Adidas, Reebok, New Balance, Puma, Sizzer, 50 Style, W.KRUK, Loox Optyk czy North Fish. Do dyspozycji
Klientów jest również klub fitness Fabryka Formy.
Właścicielem i zarządcą NoVa Park jest firma Prime Kapital.
www.nova-park.pl

Prime Kapital to jeden z wiodących operatorów w branży nieruchomości, koncentrujący swoje działania na
rynkach Europy Środkowej i Wschodniej oraz inwestujący głównie w projekty handlowe oraz mieszkaniowe.
W portfolio Prime Kapital znajduje się ponad 20 projektów, obejmujących projekty deweloperskie na różnych
etapach realizacji. Zespół Prime Kapital tworzy ponad 150 specjalistów ds. nieruchomości.
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