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W sobotę 6 kwietnia 2019 roku w godzinach 10.00-18.00 w Galerii Bemowo odbędzie się akcja prozdrowotna
Zdrowie pod kontrolą, organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
IFMSA-Poland. Na klientów Galerii Bemowo czekają bezpłatne badania profilaktyczne, nauka udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, Szpital Pluszowego Misia oraz spotkania z ekspertami i specjalistami z
zakresu ochrony zdrowia.
Przez 8 godzin mieszkańcy Bemowa i okolic będą mogli m.in.:
zbadać poziom glukozy w krwi;wykonać badanie EKG, pomiary ciśnienia tętniczego, badanie spirometryczne
oraz pomiary składu ciała;skorzystać z konsultacji dietetycznej oraz kardiologicznej;zarejestrować się jako
potencjalny dawca szpiku;nauczyć się samobadania piersi oraz samobadania jąder;poznać zasady udzielania
pierwszej pomocy;skorzystać z porad i konsultacji dot. skutecznego rzucenia palenia;odwiedzić stanowisko
zapewniające porady stomatologiczne oraz farmaceutyczne. Najmłodsi klienci Galerii Bemowo będą mogli
odwiedzić Szpital Pluszowego Misia z zabawami mającymi na celu oswojenie ich z osobą lekarza i innymi
pracownikami szpitala oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi procedurami medycznymi.
Galeria Bemowo już od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem IFMSA-Poland i chętnie angażuje się w
akcje prozdrowotne. Także w najbliższą sobotę nasi Klienci będą mogli skorzystać z solidnej porcji wiedzy o
zdrowiu i dobrych nawykach oraz poddać się bezpłatnych badaniom profilaktycznym. Zapraszamy! mówi
Piotr Bombolski, dyrektor Galerii Bemowo.
Zdrowie pod Kontrolą to jedna z największych akcji ogólnopolskich organizowanych przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Kierowana jest do ludzi w różnym wieku, zaczynając
od tych najmłodszych, a na seniorach kończąc. Akcja ma na celu przeprowadzenie podstawowych badań oraz
zwiększenie świadomości społecznej na tematy chorób cywilizacyjnych. Akcja profilaktyki prozdrowotnej
Zdrowie pod Kontrolą organizowana jest dwa razy do roku w 15 największych miastach Polski.
Informacje o firmie:
Galeria Bemowo powstała w 1999 roku, a całkowita powierzchnia użytkowa obiektu to prawie 35.000 m2.
Ofertę handlową centrum tworzy 69 najemców, głównymi z nich są: hipermarket Carrefour oraz sklepy RTV
Euro AGD, Sephora, Pizza Hut oraz Cinema City. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking z 944
miejscami postojowymi.
Właścicielem Galerii Bemowo jest Aerium. Zarządcą obiektu jest firma Apsys Polska S.A.

www.galeria-bemowo.pl
O APSYS
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. Do największych inwestycji firmy należą
Manufaktura w Łodzi oraz Posnania w Poznaniu.
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APSYS Polska zarządza obecnie 1 100 000 mkw. GLA w 24 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.

O RIUM

rium jest ogólnoeuropejskim zarządcą nieruchomości i aktywów działającym w ramach pionowej struktury
zarządczej, skupiającym się na nieruchomościach komercyjnych z pełnym zakresem ryzyka. rium posiada
osiem biur w Europie, w których zatrudnianych ponad 100 pracowników, łączących dogłębną wiedzę i
doświadczenie z uznaniem i renomą wynikających z realizacji projektów na rzecz naszych inwestorów.
Kierownictwo wyższego szczebla rium współpracuje ze sobą od ponad dziesięciu lat w ramach szesnastu
funduszy z inwestycjami o łącznej wartości 11 mld EUR. Obecnie Aerium zarządza nieruchomościach
komercyjnymi wartymi ponad 4, 4 mld EUR.
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