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       Comunicat de presă 
        

PRIMUL MAGAZIN DOUGLAS DIN NORD-ESTUL ŢĂRII SE VA 

DESCHIDE LA PALAS IAȘI 

Iaşi, 25 ianuarie 2012 
 
Douglas, cel mai mare retailer european de parfumerie şi produse cosmetice, se 
alătură portofoliului de mari branduri care, în luna aprilie a acestui an, vor deschide 
magazine în ansamblul ahitectural multifuncţional Palas Iaşi. Aceasta va fi cea de-a 
doua parfumerie Douglas din reţeaua de malluri a companiei Iulius Group, după cea 
de la Iulius Mall Timişoara, inaugurată în decembrie 2011. 
 
Magazinul este poziţionat în Palas Mall şi se întinde pe o suprafaţă de 200 mp, unde 
clienţii vor găsi o gamă extrem de extinsă de parfumuri, produse şi accesorii de 
îngrijire, machiaj, cosmetice decorative şi idei de cadouri. Portofoliul  Douglas 
cuprinde peste 120 de branduri atent selecţionate şi este diversificat în mod 
constant.  
 
Retailerul deţine peste 1.200 de magazine în 21 de țări europene, iar în România 
este prezent din 2007, la Bucureşti, Timişoara, Târgu Mureş, Constanţa, Oradea, 
Baia Mare, Sibiu şi Cluj-Napoca. 
 
Ambientul plăcut şi confortabil, calitatea şi varietatea produselor, serviciile gratuite 
de diagnoză a tenului şi machiaj, pregătirea şi atitudinea consilierelor de frumuseţe 
creează o experienţă unică pe care parfumeriile Douglas vă invită să o descoperiţi şi 
în Palas Mall.   
 

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, trei clădiri de birouri clasa A, hoteluri de 
4*, centru sportiv şi SPA, apartamente, cea mai mare parcare subterană din 
România cu aproximativ 2.500 locuri, grădină publică, cinema multiplex şi teatru de 
vară. 
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Componenta de retail a ansamblului Palas este unică prin mixul între „shopping 
mall” şi „shopping street”.  

 Palas Mall va avea o suprafaţă închiriabilă de 47.500 mp şi va cuprinde 132 
magazine, food court cu 1.300 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, Colin’s, Levi’s, Motivi, Oodji, L’Occitane, 
Sephora, Hervis Sports, Intersport, Ecco, Il Passo, KFC Drive Thru, Auchan etc.  
 
Departament PR  
E: pr@palasiasi.ro   
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