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Въведение

PANA GREEN PARK е единствения Ритейл Парк в полите на Средна Гора, където можете да се насладите на отворени
пространства и разнообразие от стоки и услуги, които да задоволят всяка ваша потребност. При нас можете да
откриете съчетание на модерен дизайн и иновативност.
PANA GREEN PARK е разположен на територия от около 19 000 кв.м., от които Търговските площи са около 7000 кв.м.
и около 12 000 кв.м. паркинг, зони за отдих, зелени площи, детска площадка и други. Гостите на „Pana Green Park“ ще
могат да се възползват от услугите на изискан ресторант, Кафе-сладкарница и над 12 магазина с огромно
разнообразиe от хранителни и детски стоки, мода, куриерски услуги, застрахователни и кредитни услуги, всичко
нужно за вашия домашен любимец, аптеки, дрогерии, техника и стоки за дома.
Горди сме да заявим, че успешно съчетахме на едно място всичко необходимо, както за гостите на Парка, така и за
неговите търговски партньори.

Локация

Pana Green Park

Конкурентни ритейл центрове

Хранителни магазини BILLA

Pana Green Park е мястото за теб! Намира се на ключово място в град Панагюрище - ул. „Георги Бенковки“ 67. Модерният
ритейл парк е практичен и единствен на територията на общината и града. При нас ще се насладите на отворени
пространства и свеж въздух.

ул. „Георги Бенковски“ 67
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Предимства на
проекта

Pana Green Park е не само единствения ритейл в град
Панагюрище, но и съчетава модерен архитекрурен стил с
отворени пространства. Той е мястото, което ще придаде ново
измерение на пазаруването. Също така ще осигури достигането
до нови клиентки групи за всеки от наемателите. Удобната
локация и добрия микс от наематели превръщат парка в
привлекателна дестинация за всеки ден от седмицата.
Единствен Търговски Център в радиус 80 км
Висока клиентска покупателна способност
Подобряване на градската среда и инфраструктура
Централна и лесно достъпна локация
Лесен и ключов достъп до околни населени места
Отличен Търговски микс от Международни Брандове
Удобства за Клиентите: Паркинг с 236 места, Детски център,
Автомивка и др.
Фасилити Мениджмънт, който да подобрява ефективността на
търговията
Всеки Бранд има свое лице пред посетителите
Директен Достъп за зареждане на магазините
Създадена безопасна среда за пазаруване в условията на
ограничения
Зелена aлтeрнaтивa нa „зaдръcтeнитe” цeнтрaлни търгoвcки улици
и мoлoвeтe

Търговски микс

Търговският микс, който сме подбрали, включва разнообразие от наематели, които са силно разпознаваеми в сферата
си на дейност. Те ще предложат богат асортимент от стоки и услуги на местния пазар. При нас ще могат да бъдат
открити обекти задоволяващи всички потребителски нужди - супермаркет, модни стоки, обувки, аптека, дрогерия,
стоки за дома, зоомагазин, спортни стоки, магазин за техника - а също така и кафене и ресторант.
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Разположение

Гостите на „Pana Green Park“ ще могат да се възползват от услугите на над 12
магазина с огромно разнообразиe на:
МОДА И ОБУВКИ
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
АПТЕКИ И ДРОГЕРИИ
ДЕТСКИ ИГРАЧКИ И ДРЕХИ

БЯЛА И ЧЕРНА ТЕХНИКА
СТОКИ ЗА ДОМА И МЕБЕЛИ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И КРЕДИТНИ УСЛУГИ
ВСИЧКО НУЖНО ЗА ВАШИЯ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ

Разположение

-

Фасилити Мениджмънт ще се грижи за пълноценното преживяване на
всеки един посетител на търговския център, като осигурява:
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЧИСТОТА
ОСВЕТЕНОСТ И ОЗВУЧАВАНЕ
СИГУРНОСТ, УЮТ И БЕЗОПАСНОСТ
ЕЖЕМЕСЕЧНИ СОЦИАЛНО-КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

АВТОМИВКА
ИЗИСКАН РЕСТОРАНТ
КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА
БАЗАРИ, ФЕСТОВЕ И ДРУГИ
ОТКРИТА И ОБЕЗОПАСЕНА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА
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Партньори на проекта.
Фасилити мениджмънт.

Проекта PANA GREEN PARK се предвижда да бъде финансиран по линия на
финансов инструмент „Фонд за Градско Развитие“ по ОПРР 2014-2020г.
В проекта специално внимание се обръща на облагородяването на Градската Среда.
Ще бъдат изградени около 2270 кв.м. пешеходни тротоарни зони.
Ще бъде изградена открита детска площадка с площ от около 150 -200 кв.м.
Предвиждат се изграждането на общо около 990 кв.м. зелени площи.
Ще бъде изградено градско и парково осветление около и в пешеходните зони, улиците и Паркоместата.
Ще бъдат изградени и над 236 паркоместа върху площ от 5100 кв.м.
Ще бъдат изградени и Улици/транспортни артерии върху площ от 3200 кв.м.

Партньори на проекта.
Фасилити мениджмънт.

Фасилити мениджмънт
С добра изготвена стратегия на Фасилити
Мениджмънт и с добри практики,
Инвеститора бижелал да допринесе, не
само за пълноценното преживяване на
всеки един посетител на търговския
център и оптимални условия за дейността
на всеки един наемател, но и за социално
– културното развитие на Региона, чрез
организацията и провеждането на
ежемесечни социално-културни събития.
Фермерски Пазари
Фестове
Събития за деца
Автокино
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Виждане за бъдещо
развитие

Включва планирането и изграждането
на Мултифункционална сграда, с
административни и спортни площи,
както и луксозен Апарт Комплекс.

Контакти

(+359) 899 96 55 11
(+359) 899 96 55 77

office@panagreenpark.com

Цариградско Шосе №97
София

www.panagreenpark.com

СКАНИРАЙ
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