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Comunicat de presă 
Pentru publicare imediată 
 
ROPHARMA VA DESCHIDE O FARMACIE CU PROGRAM NON STOP LA 
PALAS IAŞI 

Iaşi, 17 februarie 2012 
 
Compania farmaceutică va amenaja şi va echipa 5 camere “Mama şi 
Copilul” în Palas Mall 

 
În luna aprilie a acestui an, Ropharma va deschide la Palas Iaşi o farmacie cu 
program non stop. Totodată, compania farmaceutică va amenaja şi va echipa cele 5 
camere “Mama şi Copilul” amplasate în Palas Mall, singurul centru comercial din 

România care va beneficia de un număr atât de mare de astfel de încăperi speciale. 
Investiţia Ropharma în aceste spaţii este estimată la peste 70.000 de euro, 

camerele fiind dotate cu echipamente de ultimă generaţie pentru ca părinţii să 
ofere micuţilor grijă şi atenţie în intimitate şi în deplină siguranţă.  
 
Farmacia Ropharma de la Palas va fi a 115-a din reţeaua naţională, care 
funcţioenază în 14 judeţe. Unitatea va ocupa 100 mp la parterul shopping mall-

ului, suprafaţă generoasă pentru gama vastă de produse farmaceutice şi 
parafarmaceutice destinate îmbunătăţirii calităţii vieţii. Compania Ropharma 
atribuie o atenţie aparte şi părinţilor moderni, care vor veni la Palas însoţiţi de 
micuţii care necesită grijă specială. Camerele “Mama şi Copilul” vor avea scaune 
speciale pentru alăptat, mese de schimbat scutece, canapele multicolore, jucării 
ornamentale şi elemente care vor înfrumuseţa interioarele. Printre dotări se numără 
grupurile sanitare, mobilierul, instalaţiile de climatizare, inclusiv încălzitoarele de 
biberoane, aparatura dezinfectantă, precum şi sistemele audio şi video pentru cei 
mici. 
 

Despre Ropharma 
 
Compania Ropharma funcţionează după un model de business integrat: produce, 

distribuie şi comercializează produse prin reţeaua naţională cu acelaşi nume. 
Portofoliul distribuţiei cuprinde 5.000 de articole din care peste 50 sunt mărci 
proprii pe 21 de arii terapeutice. Inovaţia, temeinica fundamentare ştiinţifică, 

tehnologiile şi condiţiile moderne de fabricaţie, dar şi de asigurare şi control al 
calităţii constituie o permanentă preocupare pentru Ropharma.   
 

Despre Palas 
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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 şi cuprinde: spaţii comerciale, clădiri 
de birouri clasa A, hoteluri de 4*, apartamente, cea mai mare parcare subterană 
din România (cu aproximativ 2.500 locuri), grădină publică, cinema multiplex şi 
amfiteatru în aer liber. 
 
Componenta de retail a ansamblului Palas este unică prin mixul între „shopping 

mall” şi „shopping street”, ambele cu o suprafaţă închiriabilă ce va depăşi 54.000 
mp şi va cuprinde 167 spaţii comerciale. Printre brand-urile care vor fi prezente la 
Palas se numără H&M, Tommy Hilfiger, New Yorker, C&A, LC Waikiki, Stefanel, 
Humanic, New Look, Douglas, Hervis Sports, Colin’s, Levi’s, Motivi, Oodji, 
L’Occitane, Sephora, Intersport, Ecco, Il Passo, KFC Drive Thru, Auchan etc.  
 
Ropharma se alătură altor parteneri Palas cu profil medical, între care Centrul 

Arcadia, Cardio Praxis, farmacia BioMed, o clinică de medicină dentară şi o alta cu 
profil de obstretică şi ginecologie, care funcţionează deja în componenta office, 
denumită United Business Center.  
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