SLAVNOSTNÍ KŘEST SATPO NEWS
U příležitosti vydání nového SATPO news se uskutečnil, dne 9. listopadu 2017, slavnosntí křest v prostorách
prodejního centra SATPO. Společenská akce byla nejen oslavou v pořadí již čtvrtého SATPO news, ale také
příležitostí shlédnout úžasné dvoupodlažní lofty v Rezidenci Sacre Coeur 2 a seznámit se s aktuální nabídkou
prémiových bytů a komerčních prostor.
Nové vydání SATPO news můžete shlédnout ZDE.
Slavnostní křest proběhl za účasti dvou velmi vážených hostů, významného fotografa a umělce Jadrana
Šetlíka a Ing. architekta Jiřího Prokopce ze studia Schindler SEKO Architects, který je jedním z
hlavních autorů našich aktuálních rezidenčních projektů. Na začátku večera byla také zahájena výstava
fotografických obrazů Jadrana Šetlíka a za doprovodu živé hudby sólového hudebníka, Josefa Pepsona
Snětivého, si hosté užívali slavností atmosféru. Hosté měli příležitost ochutnat a zakoupit prémiové čokolády
od čokoláda.cz, načerpat módní inspriaci v pop-up obchůdku The Camino, nechat si diagnostikovat pleť
pomocí speciálního 3D fotoaparátu od kliniky estetické medicíny Asklepion nebo si vyzkoušet úžasné domácí
lázeňské koupele od společnosti Marien Spa. Součástí večera byla i prezentace stylového nábytku od Ranný
Architects.
Samozřejmostí byly individuální prohlídky dvoupodlažních loftů včetně vzorového loftu od designérky Ivanky
Kowalski v Rezidenci Sacre Coeur2. Náš prodejní tým byl také připraven poskytnout odborné informace o
našich dalších projektech - Vitality Rezidence, Holečkova House a Rezidence Kobrova.
Velké poděkování patří společnosti Dobrá vína, s.r.o., která po celý večer nabízela široký sortiment
francouzského výběrového vína. O pohoštění se postarala cateringová společnost Zatiší Group.
V závěru večera nechyběla ani bohatá tombola, do které věnovali partneři akce krásné ceny. Všem velice
děkujeme za skvělou spolupráci.
Přehled partnerů akce:
Jadran Šetlík - www.jadransetlik.com, živá hudba - www.pepson.cz, Dobrá vína - www.dobravina.cz, prémiové
čokolády - www.cokolada.cz, klinika estetické medicíny Asklepion - www.asklepion.cz, domácí lázeňské
koupele - www.marienspa.cz, fashion pop-up store The Camino, architektonické studio - www.ranny.cz
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