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SUBWAY A SEMNAT CU IULIUS GROUP PRIMUL CONTRACT DIN
ROMÂNIA PENTRU O LOCAŢIE ÎN PALAS IAȘI
Iaşi, 21 februarie 2012
Subway, cel mai mare lanţ de restaurante de tip fast food din lume, a semnat
primul contract din România cu Iulius Group, pentru o locaţie în ansamblul
multifuncţional Palas Iaşi, care va fi inaugurat în luna aprilie a acestui an. Cu o
amenajare special adaptată unui proiect de tip „lifestyle center”, Subway va fi
poziţionat la intrarea în Palas Mall şi va ocupa o suprafaţă de 90 mp.
Despre Subway
Înfiinţat în anul 1965, în Connecticut, SUA, Subway deţine în prezent peste 36.000
de restaurante, în 98 de ţări. Destinat, în principal, persoanelor cu un stil de viaţă
activ, care doresc o masă echilibrată în timpul programului de lucru, Subway este
recunoscut pentru faptul că oferă aceeaşi calitate oriunde în întreaga lume.
Produsele de bază sunt sandwich-urile, gamă completată de preparate crocante
(crisps), supe, prăjiturele americane, băuturi calde şi reci. Sandwich-urile sunt
pregătite în faţa clienţilor, după cum doresc aceştia. Toate ingredientele sunt la cel
mai înalt standard, fapt ce garantează obţinerea aceleiaşi calităţi şi a aceluiaşi gust
în toate unităţile lanţului.
Despre Palas Iaşi
Ansamblul urbanistic Palas, dezvoltat în Iaşi de compania Iulius Group, introduce
conceptul „lifestyle center” pe piaţa de „mixed-use developments” din România.
Acesta este un centru multifuncţional regional, care se adresează nu doar ieşenilor,
ci şi locuitorilor din judeţele limitrofe precum Bacău, Vaslui, Suceava, Botoşani şi
Neamţ. Palas cuprinde: spaţii comerciale, clădiri de birouri clasa A, hoteluri de 4*,
apartamente, cea mai mare parcare subterană din România cu aproximativ 2.500
locuri, grădină publică, cinema multiplex şi amfiteatru în aer liber.
Componenta de retail a ansamblului Palas este unică prin mixul între „shopping
mall” şi „shopping street”.
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Palas Mall va avea o suprafaţă închiriabilă de 47.500 mp şi va cuprinde 132
magazine, food court cu 1.300 de locuri, Village Cinemas cu 9 săli şi una de
tip VMAX, cafenele, restaurante cu specific internaţional, supermarket
Auchan, zone de joacă pentru copii şi variate posibilităţi de entertainment.
Palas Shopping Street va fi prima stradă comercială de nivel occidental din
România şi va totaliza 35 de magazine, desfăşurate pe o suprafaţă
închiriabilă de 6.600 mp.
Printre brand-urile care vor fi prezente la Palas se numără H&M, Tommy Hilfiger,
New Yorker, C&A, Stefanel, New Look, Douglas, Humanic, LC Waikiki, Hervis
Sports, Colin’s, Levi’s, Motivi, Oodji, L’Occitane, Sephora, Intersport, Ecco, Il Passo,
KFC Drive Thru etc.
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