
"Am construit în
Nordis Mamaia
un mic oraº"
(Interviu cu Alexandru Mihai, Managing Partner la Nordis Group)

Reporter: Cum a afectat pan-
demia sectorul de investiþii imo-
biliare?

Alexandru Mihai: Pot sã spun
cã, din perspectiva noastrã, în
perioada iniþialã, când lumea
era panicatã ºi þinutã în casã, am
avut o perioadã de stagnare a

vânzãrilor, însã imediat dupã
aceea perioadã am avut parte
de o creºtere bruscã a vânzãri-
lor, a fost o creºtere în V, dupã
aceea am avut parte de o ascen-
siune controlatã a vânzãrilor.
Oamenii au fost extrem de ne-
rãbdãtori, imediat dupã ce am

ieºit din casã ºi am scãpat de re-
stricþiile care ne-au izolat din
punct de vedere social, majori-
tatea au simþit nevoia sã facã
achiziþii, sã vadã proiecte noi.

La Nordis, în perioada aceea
am avut foarte mult întâlniri,
foarte multe vizite pentru noul

proiect. Amenajasem un show-
room acolo ºi aveam întâlniri
una dupã alta, weekend-urile
erau pline de dimineaþa pânã
seara. Pot sã spun cã, din punctul
acesta de vedere, a fost foarte in-
teresant ºi, în acelaºi timp, unul
dintre produsele noastre noi
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Hotelul de cinci stele Nordis Mamaia, care se aflã acum în dezvoltare ºi
care impresioneazã prin gama exclusivistã de facilitãþi pe care le oferã,
dispune, printre altele, de cel mai mare SPA de pe litoralul românesc, cu o
suprafaþã de 3.200 mp, nouã restaurante ºi cafenele, cinema VIP, sãli
de conferinþã, lobby de ºase metri înãlþime, galerie comercialã pre-
mium, room service, valet parking, concierge ºi servicii de curãþenie.
Noutatea pe care o aduce Nordis Mamaia în þara constã în opþiunea de
a achiziþiona camere de hotel de cãtre investitori, care sunt închiriate
cãtre dezvoltator. Astfel, fiecare proprietar va primi, lunar, o chirie fixã,
fãrã sã mai aibã în grijã sarcinile conexe, cum ar fi întreþinerea spaþiului
achiziþionat, închirierea cãtre turiºti sau perioadele fãrã flux de clienþi.

Proprietatea creºte în valoare în decursul anilor, iar randamentul ga-
rantat este de 7% pe an, calculat la suma investitã de fiecare proprietar,
distribuitã în 12 tranºe lunare.
Alexandru Mihai, Managing Partner la Nordis Group, ne-a vorbit,
într-un interviu, despre stadiul acestui proiect ºi ce presupune el mai
exact. Nordis Group reprezintã un grup de firme fondat în România,
cu capital 100% românesc, specializat în dezvoltarea imobilelor ºi
ansamblurilor de lux. Grupul de firme Nordis este format din ºapte
entitãþi: Nordis Development, Nordis Construct, Nordis Architecture,
Nordis Hotels, Nobileo (membru Nordis Group), Nordis Travel ºi Nor-
dis Property Management.
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pentru România, produsul finan-
ciar garantat cu proprietate imo-
biliarã, a fost foarte bine primit
de public în acea perioadã.

De ce? Pentru cã era o perioa-
dã (se întâmplã ºi acum) în care
inflaþia creºtea, oamenii erau
puþini nesiguri pe resursele lor
financiare ºi nu doreau sã le þinã
la bancã, ºi atunci doreau sã le
plaseze în investiþii sigure.

România a fost ºi este înconti-
nuare þara cu cel mai mare pro-
cent de proprietari versus chi-
riaºi din U.E , undeva la 96%,
astãzi. Asta ne face pe noi, ca
popor, foarte atraºi de zona de
imobiliare. Este ceva normal în
România sã deþii un aparta-
ment. Pornind de la treaba asta,
a devenit normal pentru români
sã investeascã în imobiliare.
Pentru ce? Pentru chirie, evi-
dent. ªi atunci produsul nostru
financiar garantat cu o proprie-

tate imobiliarã, camera asta de
hotel care îþi oferã un randa-
ment fix de 7% pe an, a sunat fo-
arte interesant, deoarece este
un produs care te scuteºte pe
tine, ca investitor, de multe bã-
tãi de cap. Cumpãrând o camerã
de hotel scapi de partea de mo-
bilat, finisaj, închiriere pe cont
propriu sau prin agenþie, pre-
cum ºi de administrarea relaþiei
cu chiriaºii. Astfel, noi am creat
un produs care te scapã de toa-
te aceste lucruri.

Reporter: Care a fost investiþia
totalã în Nordis Mamaia?

Alexandru Mihai: Nordis Ma-
maia are douã etape. Prima eta-
pa, Nordis Mamaia Wave, care
include hotelul cu 712 camere
ºi douã corpuri rezidenþiale
unde mai sunt 620 de aparta-
mente. În aceastã etapã investi-
þia a fost în jurul a 100 milioane
euro. Stadiul al doilea, lansat la

începutul lunii august, Nordis
Dune, care are o suprafaþã de
80.000 de metri pãtraþi constru-
iþi ºi 950 de apartamente rezi-
denþiale. De asemenea, etapa a
doua a venit cu foarte multe fa-
cilitãþi ºi servicii în plus. Nordis
Dune faþã de Nordis Wave are o
salã polivalentã de peste 1000
de locuri, plajã de peste un hec-
tar, o zonã de premium foodco-
urt, o zonã de magazine de re-
tail, zonã de spa, cinema, un ca-
zino ºi o zonã destinatã mame-
lor ºi copiilor, este o zonã în
care familiile îºi pot lãsa copii
cu animatori, personal specia-
lizat în domeniul acesta, iar
mãmicile se pot relaxa.

Un alt lucru pe care vreau sã îl
punctez aici este faptul cã Nor-
dis Mamaia, pe de-a întregul,
aduce foarte multe avantaje faþã
de o dezvoltare normalã. În toa-
tã istoria noastrã de dezvoltatori

imobiliari am construit blocuri
rezidenþiale cu mici facilitãþi de
genul acesta, însã cu totul altce-
va când ai ºansa sã construieºti
un proiect de mari dimensiuni,
pentru cã poþi integra foarte
bine lucrurile acolo, poþi sã le
faci complementare, asta îþi ofe-
rã ºansa sã faci un mic orãºel.
Noi spunem cã, la mare, Nordis
Mamaia e un adevãrat oraºel,
asta pentru cã poþi sta acolo trei
luni fãrã sã ieºi, întrucât ai toate
faciliþãþile necesare.

Reporter: Care este cel mai
mare proiect al Nordis?

Alexandru Mihai: Cel mai
mare proiect este Nordis Mama-
ia City, care este format din pri-
ma etapã ºi etapa a doua. Pro-
iectul va ajunge la 200 de milio-
ane de euro si peste 180.000 de
metri pãtraþi. Este cea mai mare
dezvoltare urbanã turisticã din
România, la acest moment.
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Reporter: Urmãriþi sã dezvol-
taþi proiecte de tipul acesta ºi în
alte staþiuni din litoralul româ-
nesc?

Alexandru Mihai: Este o posi-
bilitate pe care o analizãm, dar
în momentul de faþã nu pot da
un rãspuns concret legat de
asta. În schimb, pot sã mãrturi-
sesc cã analizãm alte zone de in-
teres turistic din România. Ne ui-
tãm puternic în zonele de vest,
nord-vest, în centru, în staþiunile
montane. Sunt multe locuri
unde poate fi adus conceptul
nostru. Românii au primit foarte

bine conceptul nostru ºi suntem
primul ºi singurul dezvoltator
care aduce aceste facilitãþi, este
vorba despre acest produs fi-
nanciar garantat cu o proprieta-
te imobiliarã, camera de hotel
oferã randamentul fix de 7%.
Totuºi, nu este un produs inven-
tat de noi, este un produs pe
care l-am vãzut ºi funcþionezã
mult mai bine în þãri dezvoltate,
pe plan turistic cum ar fi Dubai,
America, Franþa ºi Spania.

Reporter: Ce proiecte vor
urma?

Alexandru Mihai: În momen-

tul de faþã pot sã vorbesc despre
proiectele actuale - Nordis Wave
Mamaia, unde în etapa întâi
avem deja ridicate douã corpuri
de hotel, finalizate la exterior,
iar corpurile rezidenþiale din
spate sunt ºi ele ridicate, iar Nor-
dis Dune este în lucru, tocmai
am primit autorizaþia pentru el.

Pe lângã acestea mai este Nor-
dis Sinaia, unde avem autorizaþia
ºi am început terasamentul ini-
tial; prima etapã a început cu de-
friºarea zonei. Apoi am fãcut te-
rasamentul, iar în momentul de
faþã suntem pe cale sã terminãm
pilotarea. Acolo este dublã pilo-
tare, prin procesul de pilotare
mã refer la procesul de a fora pi-
loþi din douã puncte de vedere.

Reporter: Câþi metri pãtraþi o
sã aibã proiectul de la Sinaia?

Alexandru Mihai: Proiectul de
la Sinaia va avea 22.000 de metri
pãtraþi, iar aici investiþia va ajun-
ge la 40 de milioane de euro.

Reporter: Câte unitãþi locative

aþi vândut la Nordis Mamaia?

Alexandru Mihai: În tot ceea
ce înseamnã partea de Nordis
Mamaia, în prima etapã, din 712
camere de hotel ºi 620 de apar-
tamente rezidenþiale, am trecut
de 1250 de unitãþi precontracta-
te, iar în etapa a doua, Nordis
Dune, în momentul de faþã, sun-
tem la peste 200 de unitãþi

vândute.

Reporter: La începutul anului
aþi emis o estimare de vânzãri
de peste 100 de milioane de
euro pentru anul 2021. Cât de
aproape sunteþi de estimãrile de
la începutul anului?

Alexandru Mihai: La începutul
lunii septembrie am trecut de 53
de milioane de euro - valoare
vândutã în primul semestrul, ne
apropiem de suma respectivã,
suntem foarte încrezãtori.

Reporter: Aþi anunþat la înce-
putul anului înfiinþarea compa-
niei de turism. Ce ne puteþi spu-
ne despre acest proiect?
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"În tot ceea ce înseamnã partea de
Nordis Mamaia, în prima etapã, din 712
camere de hotel ºi 620 de apartamente

rezidenþiale, am trecut de 1250 de unitãþi
precontractate, iar în etapa a doua, Nordis

Dune, în momentul de faþã, suntem la peste
200 de unitãþi vândute".
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