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Wizualizacja Galerii Calisia
Fot. Antan
- Weekend otwarcia Bolesławiec City Center przyciągnął ponad 57 tysięcy odwiedzających.
Warto zauważyć, że dla 40- tysięcznego Bolesławca to naprawdę imponujący wynik- podkreśla
Jan von Lewinski, dyrektor zarządzający Antan Development Polska.
- Statystyki odwiedzin, a także obrotów generowanych przez najemców zdecydowanie
przerosły nasze oczekiwania. Większość najemców zanotowała obroty, które mogą tylko
potwierdzić słuszność decyzji o lokalizacji sklepów w Bolesławcu – mówi Jan von Lewinski.
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- Warto jednak podkreślić, że niezwykle dużą rolę odegrało partnerstwo z lokalną
społecznością. Staramy się bowiem aktywnie uczestniczyć w życiu miasta – jeszcze w trakcie
budowy galerii staliśmy się sponsorem różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych w mieście.
Egzotyczną plażę, jaką urządziliśmy latem w centrum Bolesławca odwiedziło ponad 150
tysięcy osób. Takie działania procentują- ocenia Jan von Lewinski.
- Obecnie mamy wynajęte ponad 80 proc. powierzchni handlowej. Mamy nadzieję zakończyć
w niedługim czasie negocjacje z siecią RTV/AGD- podsumowuje Jan von Lewinski, pokreślając,
że Antan Development już planuje w Polsce kolejne inwestycje .
- Planujemy kolejne przedsięwzięcia, przed nami realizacja Galerii Calisia w Kaliszu. Nie
ukrywam również, że wiele zależy od wyników, jakie osiągnie Bolesławiec City Center. Jesteśmy
firmą, która podejmuje przemyślane decyzje. Do tej pory nasze założenia się sprawdzają – co
napawa optymizmem.
Galeria Calisia powstanie w Kaliszu i będzie miała około 20 tys. mkw. powierzchni handlowej.
Obiekt powstanie na działce wielkości 2, 2 ha. W obiekcie funkcjonować będzie między innymi
kino oraz parking na 1 tys. samochodów.
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