Търговска зона

Възможности

Търговски площи

„София Парк” обединява удобната и сигурна жилищна среда,
комфортното работно място и естествената близост с
природата.

„Търговската зона” в „София Парк” е повече от привлекателна
със своите 3400 кв.м. търговски площи. Тя е предвидена да
обслужва живущите и работещите в „София Парк”, разположен
на територия от 180 дка. Пътни артерии като „Околовръстен
път”, „Бистришко шосе”, бул. „Ал. Малинов” и новостроящата
се метростанция „София Парк” обезпечават бързия достъп от
околността, Аерогара София и централната част на града.

„Парк ът”, освен голямо разнообразие от апартаменти, редови
и еднофамилни к ъщи, предлага „Търговска зона” и офисни площи,
съчетаващи едни от най-добрите меджународни практики в
архитектурата и строителството, така че да отговарят
изцяло на нуджите на жителите и работещите в него.

Разпределението на сградите е максимално опростено и
функционално. Разположени са сред разнообразен ландшафт в
подножието на Витоша и в непосредствена близост до парка
на комплекса, простиращ се на 20 000 кв.м. Търговската зона
предлага уникално съчетание от услуги: супермаркет, аптека –
дрогерия, банков клон, химическо чистене, физьорски салон; места
за хранене – ресторанти и кафенета; съоръжения за спорт и
релакс – басейн, фитнес, масажи, сауна и баскетболно игрище;
целодневна детска градина и офиси.

Business Park Sofia

Професионално подбраната комбинация от услуги и
търговски обекти в „София Парк”, отличната инфраструктура
обезпеченост, близостта до Business Park Sofia
и
многообразието от офисни и търговски центрове в
околността, превръща „София Парк” и района в атрактивна
дестинация с голям потенциал за развитие.
„Парк ът” въплъщава идеята за „град в града”, к ъдето хората
работят, живеят, почиват, пазаруват и спортуват на едно
място.

Technopolis

Alfa Center
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Hyunday

А

фасилити мениджмънт, охранителен център,
телекомуникационен колокационен център и жилища

B

корпоративна сграда с офиси

C

ресторант, кафене, офис на „Резиденшъл Парк София” ООД
и „Линднер Имобилиен Мениджмънт” ЕООД, др. офиси,
подземен паркинг с 25 паркоместа

D

офиси, шоурум, 7 открити паркоместа

E

супермаркет, складове, аптека - дрогерия, ресторант,
галерия, шоурум, химическо чистене, офиси,
подземно паркиране, 18 открити паркоместа

F

търговски площи, банков клон, жилища,
13 открити паркоместа

G

жилищна сграда с подземно паркиране
и открити паркоместа

H1

басейн, фитнес, сауна, масажи, фризьорски салон

H2

детска градина

Shopping Mall

ikea

София Парк
Жилищни / Корпоративни
сгради - A, B, G
Многофункционални
сгради - C, D, E, F
Екипът от професионалисти, които управляват проекта,
работи за неговото развитие в дългосрочен план, включително
и за непрек ъснатото привличане на нови клиенти, което е
особено важно за търговците в зоната.

Спортни съоражения
и детска градина - H1, H2
и баскетболно игрище

баскетболно игрище
P1

подземен паркинг - 65 парко места

P2

подземен паркинг – 50 парко места

Предимства
една от добре разработените и най-динамично развиващи се
бизнес локации в София
гарантиран постоянен човекопоток от 11 500 жители и
работещи в комплекса - на ден
концентрация на жители с висок стандарт на живот и
платежоспособност
просторни витрини с отлична показност
гарантирано удобно паркиране
инфраструктурна обезпеченост
професионално управление и поддръжка
сигурност и 24-часова охрана

Офиси
„София Парк” предлага цялостно бизнес решение за Вашия нов
офис. Предвидените удобства ще Ви осигурят балансирано
ежедневие на работното място, което ще допринесе за
ефективността на Вашите служители. Комфортът и
сигурността са основните предимства на средата в комплекса
и конкуретно предимство в бизнеса.
Добре обмислената инфраструктура, детската градина,
спортните съоръжение, аптеката, местата за хранене и отдих
и професионалният мениджмънт са само част от идеята за
функционалност, обезпеченост и висок стандарт.

Предимства
бутикови офиси с минимални общи части
гъвкаво разпределение на офисните площи
бърз и лесен достъп
тиха и спокойна среда в близост до единствения
Бизнес Парк в София

www.residentialpark-sofia.com

гарантирано паркиране
професионално управление на средата

Търговска зона в “София Парк”
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