
 

 

 

 

 

Dragi parteneri! 

La începutul anului 2020 este planificată deschiderea DESIGN-centrului comercial 
specializat DecorPark. Centrul va avea o suprafață de 7500 m2 și o parcare confortabilă 
(pentru 100 de automobile). Se  află la Chișinău, sectorul Râșcani, str. Nadejda. Russo, 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa DecorPark, este gata pentru colaborări frumoase. Invităm companiile specializate 
pe reparații și decor să închirieze la noi spații comerciale la cheie. 

Acest DESIGN-centru comercial are scopul de a aduna peste 500 de producători specializați 
în domeniul construcției și reparației interioare. Aici au posibilitatea să-și dezvolte 
afacerea antreprenorii care muncesc pentru a obține proiecte inovative, deosebite, 
moderne și sustenabile. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptul DESIGN-centrului comercial, este de a oferi clienților posibilitatea să obțină un 
interior inovativ, la cheie cu toate materialele necesare sub un singur acoperiș, unde se vor 
afla toți reprezentanții din domeniul construcției, reparației, arhitecturii și designului:  

 clienții vor obține design individual creat de o echipă de designeri ce-și desfășoară 
activitatea în DESIGN-centrul DecorPark; 

 accesorii decorative pentru casă și oficii; 

 tapete, vopsele, jaluzele, draperii; 

 acoperiri pentru pardoseli și pereți; 

 covoare de la cei mai renumiți producători din întreaga lume; 

 confecții din piatră, marmură naturală; 

 piese de mobilier;  

 corpuri de iluminat; 

 uși și ferestre; 

 radiatoare; 

 sisteme de ventilare și încălzire; 

 veselă; 

 tehnică sanitară; 

 textile; 

 obiecte de artă. 



În DESIGN-centrul nostru comercial, vizitatorilor li se va recomanda designerul potrivit 
pentru proiectul mult visat și totodată vor putea vedea pe loc, materialele necesare pentru 
realizarea lucrărilor de orice tip. 

Un alt avantaj al DecorPark-ului este terenul de peste 1000 m2 situat pe acoperiș. Acolo se 
deschide o priveliște impresionantă, din acest motiv vor activa restaurante cu terase. 

Avantajele desfășurării afacerii în cadrul DESIGN-centrului comercial DecorPark: 

 Amplasare reușită, un reper bun pentru mai mulți vizitatori și reclamă vizibilă; 

 Parcare vastă și confortabilă; 

 Nu trebuiesc făcute investiții în spațiul comercial arendat. Tot ce trebuie să facă 
arendașul este decorarea acestuia cu elemente caracteristice activității; 

 Perioada de arendă poate fi aleasă în funcție de propriile necesități; 

 Posibilitatea de a participa în cadrul campaniilor de publicitate DecorPark, cât și a 
reclamelor lansate pe rețelele de socializare; 

 Concurența deschisă îți va asigura afacerea; 

 Posibilitatea de a lucra împreună cu designerii, pentru proiecte la cheie. 

  
 
Pentru a fi parte a Echipei noastre contactează-ne acum: +373 79 77 00 39 

Nota bene: 

Brandul DecorPark - are un succes desârșit în multe alte țări, se focusează pe construcția și 
reparația caselor și spațiilor pentru afaceri. Unul dintre investitorii Decor Park, a lansat 
proiectul EcoFloor Moldova.  


