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Резиденшъл Парк София’s

News
Детската градина въведена в експлоатация
Имаме удоволствието да обявим, че

градина има и прекрасен двор, където

строежът на сградата на детската градина

децата ще могат да играят и да се

приключи успешно и тя вече официално е

забавляват!Посещенията

въведена в експлоатация! За всички Вас,

градина, с цел оглед на сградата,

които с нетърпение очаквате Детската

допълнителна информация и прием на

градина да отвори вратите си за Вашето

децата, ще стартират от 20.03.2012 г.! От

Конкурс за най-добра
снимка в София Парк

дете, ето и малко подробности! Сградата,

1-ви февруари родителите, които имат

включва помещения, в които децата Ви

въпроси, може да се свържат на тел.

Коледно парти в София
Парк

ще се чувстват комфортно, уютно и

0896

където с удоволствие и забавление ще

elena.kukusheva@egline.cc, с Г-жа Елена

Румен Величков—
Търговски директор

играят, учат и прекарват деня си. На

Кукушева, за да получат допълнителна

разположение

информация,

Какво ново?
Детската градина въведена
в експлоатация
Добре дошли в парка!
Компостери на територията
на комплекса

на

децата

има

6

занимални за целодневен престой, с

Коледно парти

място за следобеден сън. В Детската

777

662

за

или

всичко,

в

Детската

на

e-mail:

което

ги

интересува.
За всички фотографи—любители или

градина има осигурени отделни зали за
КОНКУРС

професионалисти: Изпратете

На 17-ти декември жителите на

обучение

жк.София Парк се събраха в

изкуства,голяма спортна зала, както и

или Ваши приятели , направена

комплекса, за да украсят заедно

зала за почасов прием. В Детската

в Резиденшъл Парк София, ако

на

чужди

езици,

своето Коледно дърво, да се

ни снимка на Вашето семейство

искате да участвате в конкурса ни:

повеселят и зарадват своите

“Резиденшъл Парк Фотография”.

малчугани с изненади от

Всички снимки ще бъдат публикувани

Резиденшъл Парк София и Далкия

в уебсайта ни, а най-добрата ще бъде

България. Всяко дете получи

отличена с подарък—фотокнига!

специална Коледна чаша и

Желаем Ви много вдъхновение и

лакомства, а родените през

въображение! Срок: 15.03.2012г.

2011гполучиха по нещо

rps@lindner-im.com

специално за спомен.
Елхата на жк.София Парк- снежна и искряща!

Румен Величков—Търговски директор
Вече си имаме и парк ! В него има футболно игрище,

в Резиденшъл Парк София ЕООД

шах, тенис маси, успоредки и места за отдих. За да
запазим съоръженията здрави през зимата сме

Румен Величков, вече познат на по-

прибрали част от тях, но веднага щом се запролети Ви

голямата част от жителите на комплекса,

очакваме отново!

е новият Търговски директор на
Резиденшъл парк София. Той има над 13
-годишен опит в Colliers и сегмента на

Резиденшъл парк София се включи в програмата на Столична община за

жилищни имоти. Целият ни екип му

доставка на

желае много успехи на новата позиция!

оползотворяване на биоразградимите отпадъци –листна маса, окосена трева

компостери.

Използването им води до максимално

и растителни отпадъци на всяко домакинство като в същото време осигурява

За контакти:

екологично чист и висококачествен подобрител на почвата.
Моб: 0897577779
Компостерите предлагат бърз и лесен начин да превърнете органичните си
E-mail: rumen.velichkov@lindner-im.com

отпадъци във висококачествен и екологично чист хумус за нашите растения.
Очакваме

доставката

им,

а

указания

за

използването им ще получите допълнително.

Новородените през 2011г. деца
на София Парк
И тази година бе особено

2. Лора, 18кв.

8. Виктор, 14кв.

3. София, 12кв.

9. Никол, 14кв.

4. Андрей, 19кв.

10. Магдалена ,13кв.

семейството на Резиденшъл

5. Виктор, 13кв.

11. Филип ,14кв.

Парк София — почти колкото

6. Димитър, 14кв.

12. София, 14кв.

7.Вероника, 13кв.

13. Славина, 13кв.

щастлива и успешна за нас!
13 са новородените дечица,
които се присъединиха към

и през 2010г. За пореден път

“ На 22-ри януари 2012г.
Новият президент
Г-н Росен Плевнелиев

сме

встъпва в длъжност.

да

Желаем му много успехи

направим от комплекса по-

и постигнати цели!”

се

уверихме,

постигнали

че

целта

си

доброто и сигурно място за
живеене за Вас и Вашите
деца!
А ето и кои са новите малки
жители на жк. София Парк:
1.Мила, 19кв.

Очаквайте следващия брой
през април!

