Αγορά
Το The Mall Athens είναι το πρώτο και μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο του είδους του
στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα σε
ολόκληρη τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη.
Το The Mall Athens άνοιξε τις πόρτες του στο
κοινό το Νοέμβριο του 2005 και σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα αναδείχθηκε ένας από τους πιο
αγαπημένους προορισμούς για ψώνια και διασκέδαση στην Αττική. Σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο
χώρο, σε πέντε επίπεδα, το The Mall Athens συνδυάζει πραγματικά αμέτρητες απολαύσεις, αφού προσφέρει στο κοινό περίπου 200 εμπορικά καταστήματα,
25 εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας, καθώς και
κινηματογραφικό multiplex με 15 υπερσύγχρονες
αίθουσες προβολής.
Με «στρατηγική» τοποθεσία στο Μαρούσι, δίπλα στον κομβικό σταθμό «Νερατζιώτισσα», το
The Mall Athens είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμο από κάθε γωνιά της Αττικής. Οι γραμμές του
Προαστιακού και του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου, με
τις οποίες συνδέεται πολλαπλά και το Αττικό Μετρό,
διέρχονται από το σταθμό «Νερατζιώτισσα», από
τον οποίο το κοινό έχει εύκολη και ασφαλή απευθείας πρόσβαση στο The Mall, μέσω μίας καλαίσθητης
πεζογέφυρας. Επί πλέον, το The Mall Athens είναι εύκολα προσβάσιμο και μέσω ιδιωτικού αυτοκινήτου,
αφού βρίσκεται στην Έξοδο 11 (Ολυμπιακό Στάδιο
- Λεωφόρος Κηφισίας) της Αττικής Οδού και διαθέτει
άνετο και φθηνό χώρο στάθμευσης συνολικής χωρητικότητας 2.100 θέσεων, καθώς επίσης και ειδικές
θέσεις στάθμευσης για μητέρες με παιδιά και άτομα
με ειδικές ανάγκες.
Επιτεύγματα
Το The Mall Athens είναι ένας πρωτοποριακός χώρος που εγκαινίασε μια νέα εποχή στις αγοραστικές
και ψυχαγωγικές επιλογές των κατοίκων και επισκεπτών της Αττικής. Η έναρξη της λειτουργίας του σήμανε την προσφορά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
ενός χώρου που συνδυάζει περισσότερες από 200
διαφορετικές επιλογές για επώνυμες και ποιοτικές
αγορές με επιλογές διασκέδασης και εστίασης, για
όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα.
Με μελετημένο καταμερισμό, σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και πρότυπες βοηθητικές υπηρεσίες, το The Mall Athens εξασφαλίζει την άνετη,
ευχάριστη και ασφαλή περιήγηση των επισκεπτών σε
όλους τους χώρους του, ώστε να επιλέγουν εύκολα
και αποτελεσματικά αυτό που τους ενδιαφέρει.
Επιπλέον, η έναρξη της λειτουργίας του The Mall
Athens έδωσε τη δυνατότητα για είσοδο στην ελλη-

νική αγορά σε ορισμένες από τις γνωστότερες και πιο
επιτυχημένες εμπορικές επωνυμίες του εξωτερικού,
που δεν είχαν ακόμα παρουσία στη χώρα. Ανάμεσά
τους οι γαλλικές Promod και Fnac, η Αμερικανική
Foot Locker, η ισπανική Sfera (θυγατρική του εμπορικού κολοσσού El Corte Inglés), η γερμανική Gerry
Weber και η τουρκική Koton.
Ιστορία
Το The Mall Athens αναπτύχθηκε από τη LAMDA
Olympia Village – θυγατρική εταιρεία της LAMDA
Development – σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία
συμβούλων ακινήτων Cushman & Wakefield Healey
& Baker.
Τη λειτουργία του The Mall Athens διαχειρίζεται
η εξειδικευμένη στον τομέα διαχείρισης εμπορικών
κέντρων ECE LAMDA Hellas, κοινοπραξία της Lamda
με την κορυφαία γερμανική εταιρεία διαχείρισης
εμπορικών κέντρων ECE.
Το 2006, το 50% της
ιδιοκτησίας του The Mall
Athens
μεταβιβάστηκε
στην HSBC.
Προϊόν
Το The Mall Athens προσφέρει αυτό που χαρακτηριστικά συνοψίζει το
τρίπτυχο “FUN • FOOD • FASHION” που συνοδεύει
τον τίτλο του, δηλαδή ένα συνδυασμό χώρων αγορών, διασκέδασης και εστίασης, που ανταποκρίνεται
στις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις του σύγχρονου
Έλληνα καταναλωτή και του σύγχρονου ελληνικού
lifestyle κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Το The Mall Athens συγκεντρώνει σε πέντε επίπεδα 200 εμπορικά καταστήματα, 25 εστιατόρια και 15
κινηματογράφους, με περίπου 60.000 τ.μ. συνολικό
«καθαρό» εμβαδόν χώρων αγορών και ψυχαγωγίας.
Ανάμεσα στα δημοφιλέστερα καταστήματα που
στεγάζει το The Mall Athens συγκαταλέγονται: τα
καταστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμέσων και ειδών γραφείου Πλαίσιο και Multirama,
το κατάστημα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών
Mega Κωτσόβολος, το σούπερ μάρκετ Champion
Μαρινόπουλος, τα πολυκαταστήματα Zara, Marks &
Spencer, Koton και Sfera, το βιβλιοπωλείο Fnac, το
κατάστημα αθλητικών ειδών Intersport, τα καταστήματα μόδας Glou, Vardas, Adam’s Αναγνωστόπουλος,
καθώς και τα καταστήματα ειδών ομορφιάς Galerie
de Beauté και Sephora.

Στο The Mall Athens στεγάζονται ακόμα: το πασίγνωστο βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας και υπολογιστών Γερμανός
και Microland και καταστήματα ειδών κινητής τηλεφωνίας Cosmote, Wind, Vodafone, τα καταστήματα
μουσικής Φίλιππος Νάκας και Virgin Megastores, 5
καταστήματα αθλητικών ειδών Adidas, Foot Locker,
Frozen Wave, Maui & Sons, New Balance, 8 καταστήματα ανδρικής μόδας Celio, Columbia, Nautica,
Aristoteli Bitsiani, Johnson, Oxford Company,
Springfield, The Bostonians, 24 καταστήματα γυναικείας μόδας Betty Barclay, Ipekyol - Twist, Mango,
Raxevsky, Ulla Popken, Vertice, Zic Zac, Attrattivo,
BCBG MaxAzria, BSB, Darling, Gerry Weber, Lussile,
Machka, Monsoon, More & More, Morgan, Yzatis,
Pinko, Promod, Sarah Lawrence, Simple Caractere,
Stradivarius, Stefanel, 25 καταστήματα μόδας unisex

Alter Shops, Americanino, Animal, Attitudes Edge,
Benetton, Bershka, Calvin Klein Jeans, Diesel, Levi’s,
Mavi, Motorbike, Paul Frank, Quicksilver, RedGreen,
Replay, Sergio Tacchini, Staff Jeans, Timberland, 3
Guys, Artisti Italiani, Esprit, Massimo Dutti, Notos
Exclusive, Promod, Pull & Bear, 8 καταστήματα
παιδικής μόδας Alouette, DP…AM, Grant, Lapin
House, Matou France, Mini Raxevsky, Mothercare,
Warner Bros, 8 καταστήματα εσωρούχων Eros,
Minerva, Yamamay, Calzedonia & Intimissimi,
Etam, Luna, Oysho, 10 καταστήματα υποδημάτων
All About Shoes, Clarks, Inci Shoes, Μούγερ, Sandy
S, J. Bournazos, Nak Men, Nak Women, Nine West,
Χαραλάς, 10 καταστήματα με αξεσουάρ Bag Stories,
Bijou Brigitte, Claire’s, Patseli, Accessorize, Alexi
Andriotti Accessories, Furla – Coccinelle, Lollipops,
Longchamp, Tie Rack, 8 καταστήματα με είδη σπιτιού Ανδρεάδης Home Stores, Cook Shop, Διάφανο,
Aiva, Bed & Bath, Ionia, My Home, Zara Home, 2
καταστήματα παιχνιδιών Early Learning Centre και
Comfuzio, 6 καταστήματα κοσμημάτων και ρολογιών
Jewls & Jems, Swarovski, Folli Follie, Hot Diamonds,
Lamor, Tous, 3 καταστήματα οπτικών ειδών Optical

Papadiamantopoulos, Grand Optical, Mark Aalen,
6 καταστήματα με είδη δώρων Tulipa, Wax & Craft,
Funky Fish, Happy Place, M+K Koutas, Octopus, 5
καταστήματα με είδη υγείας & ομορφιάς Fresh Line,
Herborium, L’ Occitane, Gallerie de Beaute, Sephora,
αλλά και διάφορα εξειδικευμένα καταστήματα Bizart,
Maco, Telemarketing Store, Tobacco House, Type
Center, Via Espresso, Press Tabac, Village Movie
Store.
Στο επίπεδο 3 του The Mall Athens βρίσκεται η
είσοδός μας προς τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία, με τους 15 κινηματογράφους Village Cinemas,
το Village Fun ‘n’ Bowl, τα Village Games 7 Billiards,
το Village Web Café, τα καφεζαχαροπλαστεία
Cocoa Bean και Häagen Dazs, τα καφέ-μπαρ Artisti
Italiani Caffe, Blender, B-Twins, Déjà Vu, Flocafé,
Starbucks, και Village All Day Bar και τους χώρους
εστίασης Auntie Anne’s, BeeGee’s, Beer It, Body
Fuel Grill, Far East, Goody’s, KFC, Λάδι & Ρίγανη,
Off Road Kitchen, Palmie Bistro, Pizza Fan, Ruby
Tuesday και Village Juice Time. Στο επίπεδο 4, τη
διασκέδαση συμπληρώνουν τα Body Fuel Lounge,
Envy Restaurant, Hooters και Small Italy.
Στο The Mall Athens υπάρχουν ακόμα Ανθοπωλείο (Lily in the Box), Φαρμακείο,
Καθαριστήριο (Takouni Express), Τράπεζα (Eurobank),
ταχυδρομείο, κομμωτήριο (La Hairdressing), κατάστημα Oteshop, Τακούνι Εξπρές, κατάστημα περιποίησης των άκρων (Mariella Nails) καθώς και ταξιδιωτικό γραφείο (Starlite Travel).

Προώθηση
Το The Mall Athens έχει έντονη παρουσία στη διαφήμιση, αξιοποιώντας κυρίως το ραδιόφωνο, τις
καταχωρίσεις σε εβδομαδιαία και μηνιαία περιοδικά
και την υπαίθρια διαφήμιση, για τη συνολική προβολή
του αλλά και για την επικοινωνία επικείμενων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.ώστε
Στο The Mall Athens καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου πραγματοποιούνται πρωτότυπα και διασκεδαστικά happenings και εκδηλώσεις, που αποτελούν
επιπρόσθετο πόλο έλξης για τους καταναλωτές.

The Mall Athens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
η μοναδική έκθεση «Περιπέτεια στο Διάστημα», η
μεγαλύτερη σε αυτό το θέμα, που αποκαλύπτει τα
μυστικά του διαστήματος με τον πιο εντυπωσιακό
αλλά και κατανοητό τρόπο. Το 2007 ολοκληρώνεται στο The Mall Athens με τον πιο μαγικό τρόπο:
τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πανύψηλα δέντρα, αμέτρητα δώρα και πρωτότυποι διαγωνισμοί
είναι μερικές από τις εκπλήξεις που περιμένουν τους
επισκέπτες.
Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2007, το The
Mall Athens διοργάνωσε πλήθος άλλων εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα όπως «Εμβολιάζω το
Παιδί μου», «Αξίζει να ζεις» εκστρατεία ενάντια στον
καρκίνο του μαστού, «Ημέρα Special Olympics», έκθεση για το «Human Trafficking» κ.ά. Για το The Mall
Athens, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
εντάσσεται πολύ ψηλά στην ιεράρχηση των εταιρικών
στόχων και σκοπών του. Πρόκειται για πάγια πεποίθηση ότι, πέρα από τους χρηματοοικονομικούς και
επιχειρηματικούς στόχους, η κοινωνική προσφορά
πρέπει να αποτελεί επιδίωξη αλλά και μέριμνα κάθε
εταιρείας.
Αξίες
Κυρίαρχος στόχος του The Mall Athens είναι η διαρκής προσφορά προς τους κατοίκους και επισκέπτες
της Αττικής, ενός ευχάριστου και καλαίσθητου περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους αλλά και την έξοδο διασκέδασής τους, πάντα με απόλυτη άνεση και ασφάλεια
και πάντα στο υψηλό ποιοτικό επίπεδο που εξασφαλίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
The Mall Athens.
To The Mall Athens έχει επιτύχει και φιλοδοξεί
να συνεχίσει να αποτελεί υπόδειγμα στον κλάδο του,
προσφέροντας τις πληρέστερες υπηρεσίες προς τους
πελάτες του, για μία απόλυτα ικανοποιητική και ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών, εστίασης και διασκέδασης.

Ίσως δε γνωρίζατε ότι...
Πρόσφατες Εξελίξεις
Το The Mall Athens ουσιαστικά «άνοιξε» το δρόμο για την ανάπτυξη αυτού του νέου είδους εμπορικού και ψυχαγωγικού πολυχώρου και στη χώρα
μας. Η ίδρυσή του έδωσε νέα ώθηση στο λιανικό
εμπόριο, δημιούργησε παράδειγμα προς μίμηση και
ταυτόχρονα ενίσχυσε σημαντικά τη θέση και τη δύναμη του αγοραστικού κοινού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, πριν τη λειτουργία του
The Mall Athens, το εμβαδόν αγοραστικού χώρου
που αντιστοιχούσε σε κάθε 1.000 Έλληνες ήταν μόλις
16 τ.μ., σε σχέση με περίπου 200 τ.μ. ανά 1.000 κατοίκους που είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη των 15.
Με την άφιξη του The Mall Athens ο δείκτης ανέβηκε
στα 24 τ.μ. και σήμερα έχει ξεπεράσει ήδη τα 55 τ.μ.

Μόνο μέσα στο 2007 διοργανώθηκαν 15 τέτοιες
εκδηλώσεις, όπως εβδομάδα τεχνολογίας, σπιτιού,
μόδας (fashion shows), εκθέσεις αυτοκίνητων καθώς
και πλήθος διαγωνισμών και εκπλήξεων. Οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονται σε κοινό όλων των ηλικιών
και έχουν στόχο να μετατρέπουν τη βόλτα στο The
Mall Athens σε μία νέα διαφορετική εμπειρία για κάθε
επισκέπτη.
Μεταξύ άλλων, το 2007 διοργανώθηκε στο The
Mall Athens Φεστιβάλ Κρασιού (Ιανουάριος), η εκδήλωση Mall In Love (Φεβρουάριος), το Best Music
Party at The Mall Athens (Απόκριες), καθώς και η
έκθεση Φαινόμενα (Μάρτιος), που έφερε σε επαφή
τους επισκέπτες του The Mall Athens με τα διασημότερα φυσικά φαινόμενα, αλλά και με τη φυσική και
τη χημεία που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας
ζωή. Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας (13/5), το
The Mall Athens διοργάνωσε μία μοναδική έκθεση
ζωγραφικής με έργα παιδιών προς τιμήν της Μητέρας
τους, ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ανακαλύψτε
την Ομορφιά» μεταμορφώθηκε σε ένα απέραντο κόσμο Ομορφιάς για όλες τις γυναίκες. Ο Μάιος έκλεισε με τη συναρπαστική έκθεση “American Dream
Cars” με ρέπλικες των αυτοκινήτων των James Dean,
Marylin Monroe, Doris Day κ.ά. που τοποθετήθηκαν στους διαδρόμους του The Mall Athens και με
παράλληλη προβολή ταινιών του ‘60.
Το Σεπτέμβριο του 2007 παρουσιάστηκε στο

m Το The Mall Athens παρέχει μία σειρά από
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε όλους
τους πελάτες του, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, όπως:
• Γραφείο Πληροφοριών, όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν
οποιαδήποτε βοήθεια.
• Ιδιωτικό χώρο ψυχαγωγίας για παιδιά-παιδότοπο (Luna Park)
• Τραπεζικές υπηρεσίες – Μηχανήματα ATM
• Χώρο Α΄ Βοηθειών
• Χώρο βρεφικής φροντίδας
• Τουαλέτες σε κάθε όροφο και τουαλέτες
για άτομα με ειδικές ανάγκες
• Τηλεφωνικούς θαλάμους αγγλικού τύπου,
από τους οποίους οι επισκέπτες μπορούν να
τηλεφωνούν (έως και 3 λεπτά) προς αστικά
και διεθνή δίκτυα δωρεάν.
m Το The Mall Athens εκδίδει το ομώνυμο περιοδικό The Mall Magazine, στην ύλη του
οποίου γίνεται αναφορά στις εκδηλώσεις
του The Mall Athens, στις δραστηριότητες
των καταστηματαρχών και σε θέματα life
style.

