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Διάκριση για το Smart Park της REDS στα RETAIL BUSINESS AWARDS 2019 

Σηκήζεθε κε ην βξαβείν “RETAIL INVESTMENT” γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 

ζην ειιεληθό ιηαληθό εκπόξην θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

 

 
 

Με ην βξαβείν “RΕTAIL INVESTMENT” ηηκήζεθε ην Εκπνξηθό Πάξθν Smart Park ηεο REDS, θνξπθαίαο 

εηαηξείαο αλάπηπμεο αθηλήησλ θαη ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ ΕΛΛΑΚΣΧΡ, ζην πιαίζην ηεο ηειεηήο απνλνκήο ησλ 

βξαβείσλ RETAIL BUSINESS AWARDS 2019 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηε Δεπηέξα 18 Φεβξνπαξίνπ ζην 

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ.   

 

Εηδηθόηεξα, ε REDS βξαβεύζεθε γηα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ Εκπνξηθνύ Πάξθνπ Smart Park ζηα 

πάηα, ηε ζεκαληηθή ππνζηήξημή ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδύζεσλ, ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ 

θαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαζώο θαη ηε ζηήξημή ηεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

 

Σν Smart Park απνηειεί ην κεγαιύηεξν θαη ην ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελν Εκπνξηθό Πάξθν ζηελ Ειιάδα, 

θηινμελώληαο ηα ηζρπξόηεξα θαη ζεκαληηθόηεξα νλόκαηα ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ηεο ρώξαο καο. 

Καηαζθεπαζκέλν ζε κηα έθηαζε 91 ζηξεκκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 30 είλαη ρώξνη πξαζίλνπ, ην Smart 

Park δηαθξίλεηαη γηα ηελ πςειή αξρηηεθηνληθή αηζζεηηθή ηνπ, ηνπο πινύζηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο θαη ηηο 

ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. ε ζπλδπαζκό κε ηνπο πνιπάξηζκνπο ρώξνπο ςπραγσγίαο θαη εζηίαζεο 

πνπ δηαζέηεη, έρεη θαηαζηεί κνλαδηθό ζην είδνο ηνπ ζηελ Ειιάδα, κε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ην 2018 λα 

θηάλνπλ  ηα 5 εθαηνκκύξηα θαη ηελ εκπνξηθή ηνπ πιεξόηεηα λα είλαη ζην 100%.  
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Η ζεηηθή πνξεία θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεη ην Smart Park νδήγεζαλ κάιηζηα ηε 

REDS ζηελ απόθαζε λα πξνρσξήζεη ζε κηα λέα επέλδπζε, ύςνπο 25 εθαη. επξώ, γηα ηελ επέθηαζε ησλ 

παξόλησλ 36.500 η.κ. θηηξίσλ ζε ζπλνιηθά 50.000 η.κ. θαη ηνλ δηπιαζηαζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ρώξσλ εζηίαζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ήδε, από ηε θάζε θαηαζθεπήο ηεο 

επέθηαζεο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2019, έρνπλ 

ππνγξαθεί ζπκβάζεηο κίζζσζεο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε επηθάλεηα άλσ ηνπ 50% ηνπ Smart Park ελώ ε 

πιήξεο κίζζσζε αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί εληόο ησλ επόκελσλ κελώλ. 

 

Εθ κέξνπο ηεο REDS ην βξαβείν παξέιαβε ν Δηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο εηαηξείαο, θ. Ισάλλεο Μσξαΐηεο, 

ν νπνίνο δήισζε: «Είκαζηε ηδηαίηεξα ραξνύκελνη γηα ηε δηάθξηζε ηνπ Smart Park ζηνλ θνξπθαίν απηό 

ζεζκό γηα ηελ αλάδεημε ησλ πγηώλ δπλάκεσλ ηνπ θιάδνπ. Σηε REDS ζπλερίδνπκε λα επελδύνπκε, 

πξνρσξώληαο κε γνξγνύο ξπζκνύο ηελ επέθηαζε ηνπ Smart Park θαη απνδεηθλύνληαο εκπξάθησο ηε 

δπλακηθή θαη ζηαζεξή αξσγή καο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνύ ιηαληθνύ εκπνξίνπ κε ηε δεκηνπξγία 

πξννξηζκώλ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, πνπ ζέβνληαη ηνλ θαηαλαισηή θαη ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο». 

 

Σα RETAIL BUSINESS AWARDS πνπ δηνξγαλώζεθαλ θέηνο γηα 17ε ζπλερή ρξνληά από ηελ 

DIRECTION θαη ην πεξηνδηθό RETAILBUSINESS απνηεινύλ ηνλ πιένλ θαηαμησκέλν ζεζκό γηα ην 

ειιεληθό ιηαληθό εκπόξην θαη ηε βηνκεραλία. H δηνξγάλσζε ηειεί θάζε ρξόλν ππό ηελ 

αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

πλδέζκνπ Επηρεηξήζεσλ Ληαληθήο Πσιήζεσο Ειιάδνο (ΕΛΠΕ) θαη ηεο Ειιεληθήο πλνκνζπνλδίαο 

Εκπνξίνπ & Επηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΕΕΕ). 

 

Κεθηζηά, 20 Φεβξνπαξίνπ 2019 
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Σρεηηθά κε ηελ REDS  

Μία εθ ησλ θνξπθαίσλ εηαηξεηώλ αλάπηπμεο αθηλήησλ ζηελ Ειιάδα, ε REDS A.E. επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάπηπμε 

Εκπνξηθώλ Πάξθσλ, Εκπνξηθώλ θαη Φπραγσγηθώλ Κέληξσλ, Οξγαλσκέλσλ Οηθηζηηθώλ πγθξνηεκάησλ, 

Εθζεζηαθώλ Κέληξσλ, θαζώο θαη θηηξίσλ Γξαθείσλ θαη Μεηθηώλ Υξήζεσλ. Μεηαμύ άιισλ ε REDS έρεη 

θαηαζθεπάζεη θαη ιεηηνπξγεί ην Smart Park, ην κεγαιύηεξν εκπνξηθό Πάξθν ζηελ Ειιάδα. Σν Smart Park ζήκεξα 

δηαζέηεη 100% πιεξόηεηα θαη δέρεηαη πιήζνο επηζθεπηώλ πνπ ην 2018 μεπέξαζαλ ηα 5 εθαηνκκύξηα. Παξάιιεια, 

ε REDS ζθνπεύεη λα αλαπηύμεη ην εκβιεκαηηθό Cambas Project, πνπ ζπλδπάδεη ηελ αλάδεημε ησλ δηαηεξεηέσλ 

θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηζηνξηθνύ νηλνπνηείνπ Κακπά ζηελ Παιιήλε κε κία ζύγρξνλε αλάπηπμε γξαθείσλ, 

θαηαζηεκάησλ, μελνδνρείνπ θαη ρώξσλ ςπραγσγίαο θαη πνιηηηζκνύ.  

 


