


Уважаеми дами и господа,

Ръководството на "Пи Ар Ем"ООД има удоволствието
да ви покани да станете част от наемателите на
търговско‐развлекателен център "МОЛ ГАБРОВО" и
„Ловеч Сити Център“

Сградата на Мол Габрово се намира в идеалния център
на града в непосредствена близост до Община Габрово
и Съдебна палата.

Общата разгърната площ на обекта e 15 120 м2.
разпределен на 7 нива (две, от които подземни).

Отдаваема площ 9 000 м2.

През 2010 година Мол Габрово получава специалната
награда в националния конкурс „Сграда на годината
2010” организиран от „Градът Медиа Груп” под
патронажа на МРРБ.



Сити център Ловеч е търговски комплекс от типа Мол ‐
с модерна техноархитектура и голяма търговска площ,
в която са представени известни търговски марки.

Сградата се намира на пешеходната зона, в идеалния
център на град Ловеч и предлага на своите посетители
приятно пазаруване в уютна среда. На обща площ от
7075 кв. м. са разположени 5 хоризонтални нива ‐
подземен етаж, три търговски нива и едно
административно.

Сити Център Ловеч е приятно място за отдих и
пазаруване.



Ръководството на Мол Габрово и Ловеч Сити Център инвестира в проект 

„Хали Габрово“ и „Хали Ловеч“



В духа на ретро атмосфера, сред стар градски площад спретнати дюкяни ще предлагат пресни и натурални продукти
върху площ от 1600 кв.м.

България е популярна със занаятчии от различно естество. Екологично чистата природа е предпоставка за производство
на биологично чисти продукти от животински и растителен произход. Българските производители имат реални шансове
за развитие.Малките и средни фирми разполагат с доста скромен ресурс, с който се опитват да намерят своята ниша на
пазара – именно със скромните средства и с реализацията на качествени продукти до потребителите.

Тук, в Хали Габрово и Хали Ловеч посетителите биха могли да открият, че българските продукти са не по‐малко
привлекателни и качествени.

Ръководството на Мол Габрово и Сити Център Ловеч има амбиция да повиши доверието в българските стоки и да
докаже, че българските производители могат да бъдат надежден партньор и да са конкурентоспособни както на
вътрешния, така и на международния пазар, както и утвърждаването на българските марки продукти като
разпознаваеми и специфични за района .

Предоставяме шанс на малките и средните фирми да представят своята продукция на клиентите търсещи продукти с
високо качество.

Хали Габрово и Хали Ловеч са добра възможност за всеки български производител да стане част от проект, чрез който
лесно да стигне до крайния потребител и да наложи своята продукция, като разпознаваема и предпочитана.

Ще се радваме заедно да реализираме проект Хали Габрово и проект Хали Ловеч и да създадем добро и ползотворно
партньорство.





ХАЛИ ЛОВЕЧ



За контакти:
Мартин Димитров – Управител Сити център Ловеч и Мол Габрово
Тел: 0896844076
Имейл: m.dimitrov@prmbg.com

Петя Каранейчева –Мениджър управление на недвижима собственост
Тел: 02/9427 409, 0898 424 613 
Имейл: p.karaneycheva@prmbg.com

Анатоли Асенов – Оперативен Мениджър
Тел: 02/9427 404, 0879 354 199
Имейл: asenov@prmbg.com

Димитър Стоилов – Специалист отдаване под наем на недвижими имоти
Тел: 02/ 9427 408, 0896 844 082
Имейл: d.stoilov@prmbg.com


