Mayland Real Estate sp. z o.o., ul. Puławska 427
02-801 Warszawa

Komunikat prasowy
Krakowska Serenada obsypana nagrodami!
Aż cztery nagrody w trzy tygodnie odebrał Mayland Real Estate. Krakowska Serenada,
najnowsza realizacja spółki, zdobyła w lutym nagrody za: najlepsze nowe centrum
handlowe oraz projekt architektoniczny i profesjonalną realizację obiektu. Centrum
wyróżniono również za biznesowe wsparcie dla kultury.
Serenada została laureatem nagrody CEE Retail Real Estate Awards 2018 – Retail Project
oraz Property Design Awards 2018 w kategorii Bryła – Centrum Handlowe. Krakowska
inwestycja otrzymała także tytuł Dźwigacza Kultury za mecenat nad upowszechnianiem
kultury. Dopełnieniem sukcesu Serenady jest uhonorowanie Macieja Kiełbickiego, członka
zarządu i dyrektora zarządzającego Maylandu, wyróżnieniem Professional of the Year.
– Cieszy nas, że Serenada jest nagradzana zarówno za walory architektoniczne, jak i
komercyjną funkcjonalność. Nasz najnowszy projekt został pomyślany i zrealizowany jako
nowoczesne power center, pełniące nie tylko funkcję handlową, ale służące mieszkańcom
także w innych, podejmowanych przez nich aktywnościach. Niezmiernie ważne jest, że o
przyznaniu wyróżnień decydował wspólny głos gremiów eksperckich, klientów oraz naszych
partnerów. Dla całego teamu Maylandu, który jest adresatem tych wszystkich nagród, to
potwierdzenie jakości pracy na każdym etapie: od projektu przez realizację po wszechstronną
współpracę z lokalną społecznością – powiedział dyr. Maciej Kiełbicki.
Centrum Serenada, wg szkicu pracowni AMC Chołdzyński i projektu Biura
Architektonicznego Wizja, zostało otwarte w październiku 2017 r. Na powierzchni 42 000
mkw. 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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