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To ακίνητο των οδών Ερμού και Ευαγγελιστρία5 που φιλοξενεί στο ισόγειο το
και δύο χρόνια το πρώτο και μοναδικό κατάστημα στη χώρα μας Tns γνωστής αΛυσίδας Forever
21 θα φιλοξενεί προσεχώς και ένα ακόμη ολοκαίνουριο Ξενοδοχείο

Decathlon

ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΙΑΤΣΕΣ
ΣΕ ΑΟΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στις νεοαφιχθείσες συγκαταλέγεται
και η γαλλική εταιρεία
με κατάστημα στο SmartPark

Ενοίκιο
ευρώ ανά
τ.μ./μήνα

και μέσα οτην κρίση έχει επενδύσει στο εγχώριο λιανεμπόριο
μετην ανάπτυξη νέων καταστημάτων για ôtes ns φϊρμε που

έχει στο χαρτοφυλάκιο του cos αποκλειστικοί avunpoocanos
των brands Women secret και Springfield συνεργασία franchise

με Benetton και Adidas ενώ από το τέλθ5 τα περασμένα
xpoviös άνοιξε και το πρώτο CH Carolina Herrera κατάστημα
στην Ελλάδα στο εμπορικό κέντρο Tns Lamda Development
στο Μαρούσι το Golden Hall Οι επττελεί5του ομίλου αναφέρουν
στο business stories όπ αυτή την περίοδο τρέχει το
άνοιγμα 12 νέων καταστημάτων ανά την Ελλάδα για τα brands
του με σημαντικότερο το ερχόμενο καλοκαίρι το νέο κατάστημα
440 τ.μ τα cpippas Adidas στην καρδιά πΐ5 θεσσαλο
viKns στη συμβολή των οδώνΤσιμισκή και Καρόλου Ντηλ το
οποίο έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται

Νευρικότητα στην αγορά
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Τσακάλωφ

Σωτήρος Πειραιά5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή

ΠΗΓΗ Cushman
Wakefield Proprius
με στοιχεία έως τον Μάρτιο του 2019

real estate
Υπάρχει μια σχετική ανάκαμψη αυτή τη στιγμή στην
αγορά παράλληλα όμωϊ με μια νευρικότητα και οι μεγάλοι
υφιστάμενοι παίκτεβ του εγχώριου λιανεμπορίου περιορίζονται
στο να λαμβάνουν νέεβ θέσεκ σε πιθανά καλύτερα σημεία
σχολιάζει ο κ Παναγιώττκ Toaouons επικεφαλή5 του

κλάδου μίσθωσα καταστημάτων ins srcaipEias συμβούλων
ακινήτων Cushman Wakefield Proprius
Οι πμέχτων ενοικίων στα καλά καταστήματα cms μεγάλε5
εμπορικέβ πιάτσε5 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Κηφισιά

Κολωνάκι

Πειρακκ θεσσαλονίκη Τσιμισκή έχουν παραμείνει
σταθερέ5 σε γενικέ5 γραμμέ5 κατά τη διάρκεια του τελευταίου
δωδεκαμήνου ενώ μέσα στο 2019 οι μισθώσει νέων καταστημάτων
ήταν περιορισμένε5 Jusk Intimissimi Uomo κχλ
Ανοδο 4.2 στο δωδεκάμηνο écos και το πρώτο τρίμηνο του
2019 έχουν σημειώσει τα ενοίκια οτην οδό Μεταξά στη Γλυφά

Η

αλυσίδα του Group Prenatal

η

οποία με βάση
1

Ερμού και Ευαγγελιστρίαβ που φιλοξενεί στο ισόγειο του εδώ
και δύο χρόνια το πρώτο και μοναδικό κατάστημα στη χώρα
pas ms γνωσήκ αλυσίδα5 Forever 21 θα φιλοξενεί πρόσεχα
και ένα ακόμη ολοκαίνουριο πιθανότατα 4άοτερο ξενοδοχείο
Το ακίνητο έχει ενοικιαστεί σύμφωνα με πληροφορίε5 από
τον επιχειρηματία που έχει μισθώσει και το πρώην ξενοδοχείο
La Mirage στην Ομόνοια τον κ Στέλιο Ιωαννίδη Το νέο
ξενοδοχείο θα διαθέτει περί τα 30 δωμάπα και roof garden με
εντυπωσιακή θέα στην Ακρόπολη και θα είναι το δεύτερο
καινούριο που θα λειτουργήσει στον πεζόδρομο μετά το 4
αστέρων Elia Ermou»nou λεπουργεί εδώ και λίγο καιρό στον
αριθμό 15-17 και φυσικά το Electra Athens των Electra Hotels

Resorts με μακρά ιστορία οτην καρδιά του εμπορικού

Το γεγον05 ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή νέοι παίκτε5 που
θέλουν να επεκταθούν στην Ελλάδα είναι θεπκό ωστόσο τα

όποια βήματα είναι πολύ προσεκτικά και μετρημένα öncos
τουλάχιστον επισημαίνουν στο b.s στελέχη του επαγγελματικού

Toys Center
το μερίδιο της στην Ιταλία πουλάει στα 3 παιχνίδια
της ιταλικής αγοράς έρχεται και στην Ελλάδα

δα ενώ comeback λόγω και τα ανόδου του τουρισμού έχει
κάνει η μεγαλύτερη εμπορική πιάτσα Tns ελληνιισβ αγορχκ η
Ερμού όπου τα ελεύθερα καταστήματα σπανίζουν και οι πμέ5
σε συμφωνίε5 μίσθωσα έχουν αγγίξει και τα 28ο ευρώ ανάτμ
τον τελευταίο χρόνο με άνοδο άνω του ν

Σε ακίνητο του Π Γερμανού
το νέο εενοδοχείο Tns Ερμού
Ektös από το λιανεμπόριο η Ερμού πρωταγωνιστεί εσχάτω5

και στον ξενοδοχειακό τομέα με ένα deal για ένα από τα
ελάχιστα κενά κτίρια του πεζόδρομου
Ο λόγο5 για ένα από τα ακίνητα-στολίδια nis οδού στον
αριθμό 46 ιδιοκτησία του επιχειρηματία Πάνου Γερμανού
το οποίο κατά ns πληροφορίε5 πρόκεπαι να μετατραπεί σε

boutique ξενοδοχείο μετά τη μίσθωσή του με ένα ενοίκιο
αρκετών χιλιάδων ευρώ Το κτίριο στη συμβολή των οδών

κέντρου

ms ελληνικήβ πρωτεύουσα5
Το νέο εγχείρημα του κ Ιωαννίδη έρχεται μετά τη συμφωνία
υπεκμίσθωσα που έχει υπογράψει με του5 Ισραη
Aivoüs ins Brown Hotels για το πρώην ξενοδοχείο La Mirage
στην Ομόνοια και τη μετατροπή ms nahas και εγκαταλελειμμένα
μονάδα5 των 2θ8 δωματίων σε ξενοδοχείο 4
αστέρων ms ισραηλινή5 αλυσίδα5 η οποία με τη σειρά ms
έρχεται για πρώτη φορά οτην Ελλάδα Ο επιχειρηματία5 ο
onoios έχει και άλλε5 μονάδε5 στην Αθήνα είχε υποβάλει
προ öierrias τη μοναδική προσφορά στον διαγωνισμό ms
Υπηρεσΐα5 Αξιοποίησα Ακίνητα rkpiouoias των Ενόπλων
Δυνάμεων για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του Μετοχικού
Ταμείου Αεροπορία5 και είχε μισθώσει το πρώην La Mirage
Τώρα φαίνεται όπ ποντάρει πολλά στο νέο εγχείρημα Tns
Ερμού η οποία συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη κίνηση των

επισκεπτών ms ελληνική5 πρωτεύουσα5
Η τοποθέτηση στη μεγαλύτερη εμπορική πιάτσα τα
Ελλάδαβ φαίνεται όπ ενέχει μικρότερο ρίσκο σε μια συγκυρία
κατά την οποία παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο των
ms πόλα ο ανταγωνισμ05 σε νέε5 κλίνε5 και
στην πρωτεύουσα έχει ρίξει ns πληρότητα
ότι η τουριστική κίνηση στην Αθήνα άγγιξε τα 5,7
εκατομμύρια ξένου5 επισκέπτε5 το 2θΐ8 και παρουσιάζει
διψήφιο ποσοστό αύξησα άνω του 13 και το 2019
επισκεπτών

καταλύματα

Σημειώνεται

