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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Τα πρώτα καταστήµατα «ASLEY HOMESTORE» και «TOYS CENTER» στην Ελλάδα 
θα βρίσκονται στο SMART PARK  

 

Μισθωµένη είναι πλέον κατά το 70% η συνολική υπό κατασκευή επιφάνεια της Β’ Φάσης Ανάπτυξης του 

Εµπορικού Πάρκου SMART PARK µετά την υπογραφή δεσµευτικών προσυµφώνων εµπορικής 

µίσθωσης ακινήτων µε τις εταιρείες «∆ΙΑΦΑΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

«ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

 

Συγκεκριµένα, η «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», θυγατρική της εταιρείας REDS A.E., 

µέλους του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έχει προχωρήσει σε υπογραφή δεσµευτικών συµφωνιών µε τις 

προαναφερθείσες εταιρείες που προβλέπουν τα ακόλουθα: 

 

1. Ανάπτυξη - επιπρόσθετα της δηµιουργίας καταστήµατος ∆ΙΑΦΑΝΟ (1.200µ2) - Εµπορικού 

Καταστήµατος franchise πώλησης επίπλων και ειδών οικιακού εξοπλισµού µε την επωνυµία  

«ASHLEY HOMESTORE», συνολικής επιφάνειας περίπου 800 τ.µ. Το συγκεκριµένο κατάστηµα 

αποτελεί την πρώτη  παρουσία της  αλυσίδας «ASHLEY HOMESTORE» στην Ελλάδα. 

Πρόκειται για µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής επίπλων στον κόσµο που διαθέτει πάνω 

από 600 καταστήµατα µε την επωνυµία της, ενώ τα προϊόντα της πωλούνται σε πάνω από 20.000 

καταστήµατα σε 123 χώρες. 

2. Ανάπτυξη Εµπορικού Καταστήµατος λιανικής πώλησης βρεφικών και παιδικών παιχνιδιών, 

παιδικών εποχιακών ειδών, συνολικής επιφάνειας περίπου 800 τ.µ., της διεθνούς αλυσίδας 

καταστηµάτων µε την επωνυµία «TOYS CENTER» το οποίο θα αποτελέσει το πρώτο κατάστηµα 

της αλυσίδας στην Ελλάδα. 

 

Οι ανωτέρω συµφωνίες ενισχύουν το µίγµα των προσφεροµένων υπηρεσιών στους επισκέπτες του 

Πάρκου και επιβεβαιώνουν τη δυναµική του SMART PARK. Κατόπιν αυτών και µε την παρουσία των 

DECATHLON, MARKS & SPENCER, ∆ΙΑΦΑΝΟ, BO CONCEPT και GAP επιτυγχάνεται η µίσθωση 

συνολικής επιφάνειας περίπου 9.000 τ.µ. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% σε πληρότητα της 

µισθωτικής επιφάνειας του νέου κτιρίου, ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως η πληρότητα στον όροφο του 

κτιρίου ανέρχεται στο 100%. 
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Σύντοµα θα ανακοινωθούν πρόσθετες εµπορικές συµφωνίες για την µίσθωση καταστηµάτων στους 

τοµείς της τεχνολογίας, ένδυσης- υπόδησης και  εστίασης.  

 

Η επισκεψιµότητα του Smart Park το πρώτο τετράµηνο του 2019 παρουσίασε οριακή αύξηση 0,5% σε 

σχέση µε την ίδια περίοδο το 2018,  ενώ οι συνολικές πωλήσεις των καταστηµάτων του για το ίδιο 

διάστηµα  παρουσίασαν αύξηση 4,%, παρά τις έντονες και µεγάλης διάρκειας δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες του φετινού χειµώνα.  

 

H κατασκευή της Β’ Φάσης του Εµπορικού Πάρκου, προϋπολογισµού περίπου 26 εκατ. ευρώ, προχωρά 

µε ταχείς ρυθµούς και εντός του χρονοδιαγράµµατος και προγραµµατίζεται να ξεκινήσει την εµπορική της 

λειτουργία το φετινό Φθινόπωρο.   

 

Κηφισιά, 16 Μαΐου 2019 
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Σχετικά µε την REDS  

Μία εκ των κορυφαίων εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα, η REDS A.E. επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 

Εµπορικών Πάρκων, Εµπορικών και Ψυχαγωγικών Κέντρων, Οργανωµένων Οικιστικών Συγκροτηµάτων, 

Εκθεσιακών Κέντρων, καθώς και κτιρίων Γραφείων και Μεικτών Χρήσεων. Μεταξύ άλλων η REDS έχει 

κατασκευάσει και λειτουργεί το Smart Park, το µεγαλύτερο εµπορικό Πάρκο στην Ελλάδα. Το Smart Park σήµερα 

διαθέτει 100% πληρότητα και δέχεται πλήθος επισκεπτών που το 2018 άγγιξε τα 5 εκατοµµύρια. Παράλληλα, η 

REDS σκοπεύει να αναπτύξει το εµβληµατικό Cambas Project, που συνδυάζει την ανάδειξη των διατηρητέων 

κτηριακών εγκαταστάσεων του ιστορικού οινοποιείου Καµπά στην Παλλήνη µε µία σύγχρονη ανάπτυξη γραφείων, 

καταστηµάτων, ξενοδοχείου και χώρων ψυχαγωγίας και πολιτισµού.  
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