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IAŞI, 5 APRILIE 2011 
PENTRU DIFUZARE IMEDIATĂ 
COMUNICAT DE PRESĂ 

 

LA PALAS SE VA DESCHIDE PRIMUL MAGAZIN NEW YORKER DIN IAŞI 
 
Compania Iulius Group anunţă semnarea parteneriatului cu NEW YORKER pentru 
deschiderea primului magazin din Iaşi, în ansamblul multifuncţional PALAS. 
Reprezentanţa retailerului german de fashion va fi situată în PALAS MALL şi va ocupa 
o suprafaţă de circa 960 mp.  
 
În reţeaua IULIUS, NEW YORKER este prezent din primăvara anului trecut în mall-ul 
din Timişoara, unde ocupă o suprafaţă de aproximativ 1.000 mp. 

 
Despre PALAS 

 
PALAS, dezvoltat de compania Iulius Group în Iaşi, introduce conceptul „lifestyle 
center” pe piaţa de „mixed-use developments” din România. PALAS cuprinde spaţii 
comerciale, birouri clasa A, facilităţi hoteliere, apartamente, cea mai mare parcare 
subterană din România (2.500 locuri) şi un perimetru de entertainment, toate pe o 
suprafaţă construită de peste 320.000 mp. 
 
Componenta de retail a ansamblului PALAS este unică în România prin mixul între 
două modele de succes: „shopping street” şi „shopping mall”.  

 PALAS MALL va avea o suprafaţă închiriabilă de 47.800 mp şi va 
cuprinde 118 magazine, food court cu 1.000 de locuri, cinema 
multiplex, cafenele, restaurante cu specific internaţional, department 
stores, 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 38 de magazine, desfăşurate pe o 
suprafaţă închiriabilă de 6.500 mp.  

 
În portofoliul marilor retaileri deja anunţaţi de PALAS se află mărci care intră în 
premieră pe piaţa din estul României, precum H&M şi TOMMY HILFIGER, dar şi primul 
AUCHAN din Iaşi. 

 
Despre NEW YORKER 

 
Cu o experienţă de 40 de ani, retailerul german NEW YORKER se adresează în 
principal tinerilor care doresc să fie în pas cu ultimele tendinţe în materie de modă, 
accesorii şi styling. 
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Colecţia NEW YORKER cuprinde cinci branduri proprii care acoperă o gamă variată şi 
sofisticată de stiluri vestimentare, de la sport, casual până la cel elegant: Amisu, 
Fishbone, Fishbone Sister, Smog şi Censored.  
 
Compania a fost înfiinţată în 1971 în oraşul german Flensburg. Cu 842 de 
reprezentanţe în 31 de ţări, NEW YORKER este una dintre cele mai mari companii de 
fashion din Europa. În România, NEW YORKER deţine 17 magazine în oraşe precum 
Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Bacău, Suceava, Focşani şi Brăila, primul fiind deschis în 
anul 2007. 

 
 

Departament PR Iulius Group 
W: www.palasiasi.ro 
E: pr@palasiasi.ro  
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