
Reporter: Cum au fost primite pe
piaþã imobilele Nordis?

Alexandru Mihai: Suntem agen-
þie imobiliarã încã din 2008 ºi în tot
acest interval am fost la curent cu
ultimele trenduri ºi informaþii din
piaþã, lucru care ne-a ajutat, mai
târziu, în momentul dezvoltãrii an-
samblurilor Nordis Residence, sã
înþelegem cât mai bine nevoile ºi
dorinþele clienþilor noºtri finali. Dez-
voltarea imobiliarã este o direcþie a
companiei care s-a modelat în ani
de muncã, timp în care ne-am im-
plicat în toate aspectele care de-
curg din dezvoltarea unui proiect
imobiliar ºi în procesul de vânzare
pentru segmentul middle ºi upper
market.

Zonele în care construim sunt ale-
se cu predilecþie ºi sunt zone privile-

giate cu acces rapid la punctele
principale de interes. Apartamente-
le din complexurile rezidenþiale sunt
gândite sã fie practice, luminoase ºi
spaþioase, superioare din punct de
vedere calitativ, în raport cu piaþa.
Toate aceste premise au pus bazele
succesului de care ne bucurãm la
vânzarea locuinþelor din ansamblu-
rile Nordis Residence, când procen-
te de peste 50-60% din unitãþi sunt
vândute încã din faza de proiect.
Dupã 11 ani ne bucurãm de roadele
muncii depuse ºi am reuºit, în tot
acest interval, sã dezvoltãm o reþea
de clienþi recurenþi care deþin pro-
prietãþi ºi aleg sã investeascã în mai
multe ansambluri Nordis.

Reporter: Care este stadiul actual
de construcþie al proiectelor în des-
fãºurare Nordis ºi câte apartamente

sunt prevãzute?

Alexandru Mihai: În prezent
avem mai multe proiecte în des-
fãºurare - Nordis Residence Bãneasa
Lake, Nordis Residence Mamaia
Beach ºi Nordis Residence Herãstrãu
Lake.

Proiectul Nordis Residence Bã-
neasa Lake este alcãtuit din 6 imo-
bile. Toate au structurile ºi închide-
rile perimetrale ºi între apartamen-
te finalizate, 4 dintre imobile au fi-
nalizate lucrãrile de instalaþii sanita-
re ºi electrice; 2 dintre imobile au
partea de hidroizolaþii, termosistem
ºi tâmplãrie, montate. Cele 6 imobi-
le din ansamblu conþin 67 de apar-
tamente ºi 87 locuri de parcare.

Nordis Residence Mamaia Beach
este compus din 2 imobile care se
aflã în faza 2 de construcþie. Faza 1

este în plinã desfãºurare, având
fundaþia formatã din 240 de piloþi
foraþi terminatã (proces ce dureazã
2 luni ºi jumãtate) ºi placa ridicatã
peste etajul 1. Faza 2 este în faza de
preautorizare ºi urmeazã sã înce-
pem fundaþia în luna noiembrie
2019. În faza 1 a proiectului sunt
prevãzute un numãr de 270 unitãþi,
iar în faza 2, 300.

Ansablul Nordis Residence Herãs-
trãu Lake este alcãtuit din 28 apar-
tamente. Clãdirea are finalizat eta-
jul 3, iar acum se lucreazã la etajul
4 pentru a fi finalizat ca etaj curent,
termenul estimat fiind decembrie
2019.

Nordis Residence Privighetorilor,
ansamblul rezidenþial tot de 28 apar-
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"Piaþa imobiliarã, într-o
continuã expansiune
datoratã interesului
crescut pentru investiþiile
în real estate"

(Interviu cu Alexandru Mihai, partener Nordis Residence)
l "Vom dezvolta proiecte rezidenþiale în Ploieºti ºi Piteºti"
l "Am decis extinderea ºi în Sinaia a conceptului

ApartHotel 5***** Nordis implementat în Mamaia"

(continuare în pagina 24)

Interesul crescut pentru investiþiile în real estate ºi schimbãrile tendin-

þelor de pe piaþa imobiliarã sunt factorii cheie cãrora li se datoreazã

expansiunea continuã din domeniu.

Prezent pe piaþã de 11 ani, dezvoltatorul imobiliar Nordis Residence a

reuºit sã-ºi dezvolte o reþea de clienþi recurenþi care deþin proprietãþi ºi

aleg sã investeascã în mai multe ansambluri Nordis.

Totodatã, peste 50-60% din unitãþile din ansamblurile Nordis Resi-

dence sunt vândute încã din faza de proiect.

Alexandru Mihai, partener Nordis Residence, ne-a acordat un interviu

în care ne-a vorbit despre piaþa imobiliarã ºi tendinþele sale de evolu-

þie, despre stadiul proiectelor pe care le are în dezvoltare, dar ºi despre

planurile sale de viitor.
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tamente este finalizat în totalitate.

Reporter: La cât s-a ridicat, pânã
în prezent, investiþia pentru realiza-
rea proiectelor Nordis?

Alexandru Mihai: Fiecare proiect
a avut caracteristicile sale ºi a pre-
supus deci bugete diferite. Pentru
Nordis Residence Mamaia Beach,
de exemplu, investiþia a fost de 38
milioane euro.

Reporter: Câte dintre apartamen-
tele Nordis au fost contractate?

Alexandru Mihai: Dacã ne refe-
rim la Nordis Residence Bãneasa
Lake, aici avem 35% dintre unitãþi
contractate, iar la Nordis Residence
Mamaia Beach peste 65%. Estimãm
ca pânã la sfârºitul anului sã vin-
dem peste 80% dintre unitãþile din
Faza 1 a proiectului ºi 50% dintre
unitãþile din Faza 2. De asemenea,
proporþia apartamentelor contrac-
tate din cadrul Nordis Residence
Herãstrãu a atins 90%.

Reporter: Care este suma de la
care pornesc preþurile apartamen-
telor din complexele rezidenþiale
Nordis?

Alexandru Mihai: Aºa cum spu-
neam fiecare ansamblu rezidenþial
construit de noi are caracteristice
sale. Astfel, în cadrul ansamblului
Nordis Residence Bãneasa Lake
preþul unui apartament de douã
camere este de 68.000 euro, plus
TVA, valoarea unuia de trei camere

98.000 euro, plus TVA, iar aparta-
mentele de patru camere pornesc
de la 199.000 euro plus TVA.

Dacã ne referim la Nordis Resi-
dence Mamaia Beach, aici preþul
unui studio este de 48.000 euro
plus TVA, un apartament de douã
camere costã 61.000 euro, plus
TVA, iar pentru trei camere tarifele
sunt de 95.500 euro, plus TVA.

În ansamblul Nordis Residence
Herãstrãu un apartament de douã
camere se ridicã la 155.000 euro
plus TVA, apartamentele de trei ca-
mere costã 230.000 euro plus TVA,
iar cele de patru camere pornesc
de la 295.000 euro plus TVA.

Totodatã, un apartament de douã
camere în ansamblul Nordis Resi-
dence Privighetorilor costã 90.000
euro, plus TVA, tariful pentru un
apartament de trei camere este de
125.000 euro, plus TVA, iar preþul
apartamentelor de patru camere
este de 150.000 euro, plus TVA.

Reporter: Aveþi în plan dezvoltarea
unor noi proiecte ºi în alte oraºe pe
lângã cele din Bucureºti ºi Mamaia?

Alexandru Mihai: Datoritã suc-
cesului pe care l-am avut cu Nordis
Residence Mamaia Beach, primul în
care am implementat conceptul de
ApartHotel 5***** Nordis, am decis
extinderea ºi în Sinaia. Complexul
va fi amplasat într-una din cele mai
bune locaþii pentru un ApartHotel,
la doar 500 de metri de telegondo-
lã, aproape de restaurante ºi înca-

drat pe 3 pãrþi de pãdure, oferind o
panoramã superbã asupra oraºului
Sinaia ºi Valea Prahovei. Acesta va
avea 120 de camere, zonã SPA, res-
taurant, salã de fitness ºi parc de dis-
tracþie.

În urmãtorii doi ani, ne dorim sã
aducem conceptul ºi în Bucureºti.
În plus, vom dezvolta proiecte rezi-
denþiale în Ploieºti ºi Piteºti.

Reporter: Care este profilul clien-
tului cãruia i se adreseazã compa-
nia dumneavoastrã?

Alexandru Mihai: Cumpãrãtorul
Nordis Residence este o persoanã
educatã, informatã cu privire la pia-
þa imobiliarã ºi tendinþele acesteia,
cu propria afacere sau într-o poziþie
de middle/ top management. Cli-
enþii noºtri îºi doresc ca ei ºi familii-
le lor sã locuiascã într-un ansamblu
care sã le ofere siguranþã ºi confort
ºi sã fie aproape de cele mai bune
ºcoli, de cele mai întinse zone de
verdeaþã, de restaurante sau de
principalele hub-uri de birouri.

În al doilea rând, este profilul in-
vestitorului, care îºi doreºte o ren-
tabilitate bunã a investiþiei, cu ran-
dament de cel puþin 8% pe an,
mult superior unui depozit bancar.

Ambii sunt persoane care înþeleg
cã o achiziþie imobiliarã este ºi o in-
vestiþie pe termen lung ºi de aceea
îºi doresc colaborarea cu un brand
puternic ºi de încredere precum
Nordis.

Reporter: Care sunt principalele

motive pentru care clienþii aleg
apartamente în clãdirile din porto-
foliul Nordis?

Alexandru Mihai: Clienþii aleg
apartamentele Nordis Residence
pentru cã le oferã confort, accesibi-
litate, o viziune actualã a spaþiului
iar ansamblurile se aflã în locaþii
atent alese. Am observat, în rândul
clienþilor noºtri, mândria de a fi pro-
prietar într-un ansamblu Nordis Re-
sidence pentru cã punem foarte
mare preþ pe calitate începând de
la materialele de construcþie pânã
la finisaje, facilitãþi ºi partenerii cu
care lucrãm.

Menþinem standarde ridicate ºi
investim timp ºi muncã pentru ca
fiecare proiect sã poatã îndeplini
cele mai exigente aºteptãri.

Reporter: De ce facilitãþi dispun
clienþii atunci când aleg proiecte
din portofoliul dumneavoastrã?
(magazine, spaþii verzi, spaþii pen-
tru sport etc.)

Alexandru Mihai: Dacã vorbim
de Nordis Residence Mamaia Beach
- ApartHotel de 5 stele, acesta se
aflã în cea mai bunã locaþie din Ma-
maia, în vecinãtatea celor mai cu-
noscute ºi selecte cluburi, aproape
de plajã, cu vizibilitate maximã din
bulevardul principal, dar totuºi ferit
de agitaþie ºi zgomot. Complexul
oferã un mix unic între confortul
oraºului ºi sentimentul de libertate
oferit de apropierea mãrii.

Toate facilitãþile ºi serviciile sunt
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exclusiv premium, începând de la
recepþia somptuoasã ºi elegantã,
zonã SPA, galerie comercialã la par-
ter, piscinã încãlzitã, salã de fitness
ºi restaurant pânã la încãlzire în
pardosealã, terase ºi bãi elegante.
Construirea celei de-a doua faze ne
oferã ocazia de a veni cu facilitãþi
speciale care vor face din ansamblu
un aparthotel exclusivist în Mamaia
Nord: parcare cu valet, piscinã exte-
rioarã ºi zonã de relaxare cu bar ºi
terasã, piscinã interioarã de tip tu-
nel pentru înot ºi galerie comercia-
lã de tip mini-mall cu branduri de
lux.

Ansamblul Nordis Residence

Bãneasa Lake a fost construit cu pa-
siune pentru design ºi arhitecturã,
plin de stil, calitate ºi durabilitate,
aflat într-o zonã cu infrastructurã
total nouã, lângã lacul Bãneasa. Lo-
cuinþele au suprafeþe generoase, cu
spaþii vitrate mari pe toatã înãlþi-
mea etajului, iar apartamentele de
la parter dispun de curþi individuale
ºi de locuri de parcare, instalaþie
modernã de interfon ºi sistem de
supraveghere video.

Ansamblul premium Nordis Resi-
dence Herãstrãu Park este situat în
cartierul Herãstrau, aproape de
parc, de cele mai bune restaurante,
ºcoli, grãdiniþe ºi clinici medicale.

Imobilul este izolat termic ºi fonic,
iar finisajele sunt de cea mai bunã
calitate. Ansamblul este prevãzut
cu o salã de fitness, complet utilatã
ºi o saunã, apartamentele au terase
spaþioase, spaþii vitrate mari, bucã-
tãrii separate ºi sistem de suprave-
ghere video.

Nordis Residence Privighetorilor -
ansamblul "green" este situat într-o
zonã liniºtitã, în apropierea pãdurii.
Am integrat cele mai bune sisteme
ºi materiale de construcþii, menite
sã asigure un consum mic de utili-
tãþi (izolaþie cu vatã mineralã bazal-
ticã, ferestre tripan, iluminat LED),
dar ºi sã protejeze mediul înconju-

rãtor. Imobilul beneficiazã de pro-
iectare antiseismicã, este aproape
de pãdurea Bãneasa, de centre co-
merciale ºi dispune de terase ºi lo-
curi de parcare subterane ºi exte-
rioare.

Reporter: Cum aþi caracteriza
piaþa construcþiilor ºi cea imobiliarã
din þara noastrã?

Alexandru Mihai: Piaþa imobilia-
rã este într-o continuã expansiune
datoratã interesului crescut pentru
investiþiile în real estate ºi a schim-
bãrii tendinþelor pe piaþa imobilia-
rã. Cerinþele clienþilor sunt din ce în
ce mai exigente, ei îºi doresc facili-
tãþi sporite ºi îºi îndreaptã atenþia
cãtre companii de top, cu care pot
dezvolta o relaþie de duratã ºi care
le pot îndeplini toate cerinþele.

Piaþa imobiliarã din Mamaia Nord
este, la acest moment, în plinã dez-
voltare, bazatã pe dorinþa investito-
rilor de a obþine un randament bun
prin închiriere hotelierã ºi a cumpã-
rãtorilor finali de a deþine o locuinþã
de vacanþã, la mare. Observãm, de
asemenea, o creºtere a interesului
cumpãrãtorilor pentru proiecte de
anvergurã, construite de dezvolta-
tori cu renume pe piaþã, care se aflã
în locaþii premium ºi care le pot
oferi facilitãþile dorite.

Reporter: Vã mulþumesc!
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