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Komunikat prasowy
Centrum Serenada wyróżnione nagrodą Property Design Awards 2018!
Krakowskie Centrum Serenada otrzymało nagrodę Property Design Awards 2018 w
kategorii: Bryła – Centrum Handlowe. W ciągu tygodnia to już drugie wyróżnienie dla
najnowszej realizacji Mayland Real Estate. Poprzednio Serenada otrzymała nagrodę CEE
Retail Real Estate Awards 2018 w kategorii Retail Project.
Nagrody Property Design Awards 2018 wręczono podczas gali 4 Design Days 2018, która odbyła
się 15 lutego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Najlepszych autorów,
projekty oraz przestrzenie komercyjne i publiczne w Polsce uhonorowano w 10 kategoriach.
Zwycięzcy zostali wyłonieni po podliczeniu głosów jury, klientów oraz czytelników portalu
Propertydesign.pl.
- Chciałbym podziękować jury, ale przede wszystkim naszym klientom, którzy oddali głos na
Centrum Serenada. Zdobyło ono sympatię odważnymi rozwiązaniami estetycznymi i funkcjonalną
logistyką – to dla nas ważny sygnał, że trafiamy w ich ciągle ewoluujące oczekiwania. Wymaga to
od nas – deweloperów – m.in. większej odpowiedzialności za przestrzeń publiczną. Mając to na
uwadze zaoferowaliśmy więc mieszkańcom Krakowa nie tylko przyjazne miejsce do robienia
zakupów i załatwienia spraw urzędowych, ale także nowoczesne centrum relaksu i wypoczynku powiedział Maciej Kiełbicki, członek zarządu, dyr. zarządzający Maylandu. - To wielki honor i
zaszczyt. Dobra architektura może powstać wtedy, kiedy inwestor przestaje być inwestorem, a
zostaje mecenasem - dodał Stanisław Deńko, dyrektor generalny Biura Architektonicznego Wizja.
Centrum Serenada, wg szkicu pracowni AMC Chołdzyński i projektu Biura Architektonicznego
Wizja, zostało otwarte w październiku 2017 r. Na powierzchni 42 000 mkw., na trzech poziomach,
oferuje klientom 170 sklepów i punktów usługowych. Mayland Real Estate zarządza i pracuje nad
rozbudową Serenady. Po sfinalizowaniu wszystkich prac obiekt będzie największym kompleksem
handlowo-rozrywkowym w Małopolsce.
Mayland Real Estate jest wiodącym deweloperem dużych obiektów handlowych w Polsce.
Firma działa na polskim rynku od 1995 r. jako spółka Grupy Casino. Mayland oddał do użytku
nowoczesne centra handlowe: Serenadę w Krakowie, Rivierę w Gdyni, Jantar w Słupsku, Pogorię
w Dąbrowie Górniczej, oraz Karolinkę w Opolu. Spółka posiada znaczący portfel projektów w
całym kraju, obecnie przygotowuje rozbudowę CH Ster w Szczecinie.
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Nagrodę w kategorii Bryła - Centrum Handlowe dla krakowskiego Centrum Serenada odebrali
Maciej Kiełbicki - dyrektor zarządzający Mayland Real Estate oraz Stanisław Deńko - dyrektor
generalny Biura Architektonicznego Wizja. (fot. PTWP)

Więcej informacji:

Paweł Ciach
pawel.ciach@mayland.pl
Dominika Kantorowicz
dominika.kantorowicz@mayland.pl
Mayland Real Estate Sp. z o.o.

www.mayland.pl

