
Dezvoltatorul belgian de spaþii
industriale, Alinso Group, intenþioneazã
sã construiascã în viitorul apropiat
clãdiri cu o suprafaþã de 50.000 mp în
cadrul parcului industrial Ploieºti West
Park, ne-a declarat Ivan Lokere, CEO
Alinso Group.

Pânã în prezent, Alinso a dezvoltat în

jur de 90 de hectare din suprafaþa totalã
de 285 de hectare a parcului industrial,
livrând aproximativ 130.000 mp de
depozite clasa A. „Suntem foarte
mulþumiþi de operaþiunile din România.
Rata noastrã de ocupare este de 95%”,
ne-a precizat domnul Lokere.

Compania are în plan ºi alte proiecte

pentru România, însã demararea
lucrãrilor este dependentã de cerere.
„Cererea va rãmâne la un nivel foarte
înalt, aºa cum a fost ºi pânã acum”,
crede Ivan Lokere.

A v â n d î n v e d e r e r e d u c e r e a
semnificativã a preþurilor în ultimii ani,
dupã ce acestea s-au situat în trecut la
un nivel prea ridicat, care nu era
rezonabil din punct de vedere eco-
nomic, reprezentantul Alinso Group
vede doar potenþial de creºtere pentru
piaþa de profil.

Dezvoltatorul belgian s-a remarcat pe
piaþã ºi pr in preocuparea pentru
sustenabilitatea ºi eficienþa energeticã
a proiectelor real izate. „Ef icienþa
energeticã reprezintã una dintre
valorile de bazã ale companiei noastre”,
afirmã domnul Lokere.

În acest sens, Alinso a instalat panouri
fotovoltaice pe acoperiºurile clãdirilor

existente în Ploieºti West Park în cadrul
unui proiect cu o capacitate de 5 MWp.
Î n a c e a s t ã v a r ã , d e z v o l t a t o r u l
intenþioneazã sã realizeze un al doilea
proiect de panouri fotovoltaice în
parcul industrial din Ploieºti, cu o ca-
pacitate de 11 MWp.

De asemenea, belgienii au construit
primul depozit industrial din România
certificat BREEAM. În prezent, clãdirea
este aproape complet ocupatã.

Compania a mai realizat în România ºi
un terminal intermodal - Allianso Ter-
minal, situat la doar 2,5 km distanþã ºi
în completarea facilitãþilor oferite de
Ploieºti West Park.
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Alinso Group continuã investiþiile în Ploieºti West
Park

Ivan Lokere, CEO Alinso Group
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