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Tο Smart Park ανάµεσα στα καλύτερα εµπορικά κέντρα της Ευρώπης 

∆ιεθνής διάκριση από το International Council of Shopping Centers  

 

Με Έπαινο στην κατηγορία «Ανακαίνιση & Επέκταση» διακρίθηκε το Εµπορικό Πάρκο Smart Park της 

REDS, θυγατρικής του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στο πλαίσιο των βραβείων ICSC European Shopping Center 

Awards 2019, που διοργανώνει ο πιο σηµαντικός οργανισµός στον κλάδο των εµπορικών κέντρων 

παγκοσµίως, το International Council of Shopping Centers. Το ICSC αριθµεί 70.000 µέλη σε 100 χώρες 

και συνιστά διεθνώς αναγνωρισµένο θεσµό που αναδεικνύει από το 1977 τις υψηλές επιδόσεις στο 

λιανικό εµπόριο.   

 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της REDS, κος Iωάννης  Μωραΐτης µε αφορµή την βράβευση, δήλωσε: «Η 

συγκεκριµένη βράβευση έρχεται να ολοκληρώσει µία σειρά διακρίσεων που έχει λάβει το εµπορικό 

πάρκο Smart Park κατά τα χρόνια της λειτουργίας του. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το Smart Park έχει 

αναγνωριστεί από έγκριτους εξειδικευµένους φορείς για διαφορετικές πλευρές του, όπως η 

επιχειρηµατική επίδοση (Business Retail Awards 2019), το Marketing (Event Awards 2016 και 2017), τον 

αρχιτεκτονικό σχεδιασµό (Retail Interior Awards 2017) και τώρα για το σύνολο του έργου από τον πιο 

αναγνωρισµένο διεθνή οργανισµό εµπορικών κέντρων, τον ICSC. Οι διακρίσεις σε µεµονωµένους 

τοµείς αλλά και στο σύνολο τους, αναδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα του µικρού και ευέλικτου 

σχήµατος που η REDS έχει υιοθετήσει και το οποίο αποτελείται από στελέχη ικανά να ανταπεξέλθουν σε 

διαφορετικούς ρόλους ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε project». 

Η διάκριση του Smart Park από το ICSC αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο ποιότητας στη διαχείριση και 

την ανάπτυξη του µεγαλύτερου εµπορικού πάρκου της Ελλάδας, που παρουσιάζει εµπορική πληρότητα 

100%, ενώ το 2018 ο συνολικός αριθµός των επισκεπτών του άγγιξε τα 5 εκατοµµύρια. Σήµερα, 

προχωρά µε ταχείς ρυθµούς και εντός του χρονοδιαγράµµατος η κατασκευή της Β’ Φάσης του 

Εµπορικού Πάρκου, µε 70% της υπό ανάπτυξη επιφάνειας να έχει ήδη µισθωθεί από µεγάλες αλυσίδες 

καταστηµάτων εστίασης, ένδυσης- υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης, και να προγραµµατίζεται να 

ξεκινήσει την εµπορική της λειτουργία το φετινό Φθινόπωρο.   

 

Πρόκειται για µία επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ από τη REDS, η οποία θα αυξήσει το εµβαδό του 

Smart Park κατά 15.000 τ.µ. µε τη συνολική έκταση να φθάνει τα 53.000τ.µ. Η νέα πτέρυγα ακολουθεί 

σχεδιαστικά την ίδια υψηλή αρχιτεκτονική αισθητική και φιλοσοφία µε το υπάρχον πάρκο, αναφορικά µε 
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τη χρήση φυσικών υλικών, τους χώρους πρασίνου και τη διαµόρφωση των υπαίθριων χώρων για 

περίπατο και αγορές.  

 

 

Κηφισιά, 20 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.  


