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INDUSTRIAL AND LOGISTICS PARK

BRAȘOV

AFACEREA TA IN CENTRUL ROMÂNIEI
Suprafață parc
Suprafață totală construită
Teren adiacent extindere
Spații disponibile
Suprafață totală de închiriat
Construcții noi sau modernizate
Suprafețe închiriate
Număr rezidenți
Angajați

SACELE

290.000 LOCUITORI
8 UNIVERSITĂȚI
267.3 KM ARIA JUDEȚULUI
180 KM: Sibiu, Târgu Mureș, Bacău,
2

Pitești, București

LOCUL 1

CEL MAI AVANTAJOS
COST AL VIEȚII DIN ROMÂNIA

BRASOV

LOCUL 4 TOP FORBES CELE MAI
BUNE ORAȘE PENTRU AFACERI

Str. Electroprecizia, nr.3 - 505600, Săcele - Brașov - România
+40 741 222 303
+40 268 273 775
+40 268 273 485
Adrian.DIACONESCU@electroprecizia.ro
www.electroprecizia.ro

189.500 mp
127.000 mp
70.000 mp
38 %
110.000 mp
41 %
64.000 mp
21
1.050

14 hale cu o suprafață totală construită de 110.000 mp și un grad de ocupare de 60% in centrul Romaniei
Parcul industrial din Săcele a fost dezvoltat pentru a
oferi clienților din zona de real-estate industrial și
logistică, oportunitatea de a beneficia de poziționarea
strategică și de facilitățile existente.
Amplasarea strategică a parcului industrial în Zona de
Dezvoltare Centru a României, în municipiul Săcele, la
doar 8 km de municipiul Brașov, este unul din
argumentele forțe în selectarea și decizia investitorilor
de închiriere a spațiilor. Distanța mică faţă de
municipiu permite folosirea la maximum a resurselor
și potențialului oferit de acesta însă în același timp
asigură accesul rapid la orice rută națională către
principalele puncte vamale

AVANTAJE
Amplasare strategică în zonă industrială, la doar 8 km
de Municipiul Brașov
Acces direct la Drumul Național DN1A
Spații industriale, logistice și administrative de 127.000 mp
Teren liber adiacent pentru extindere - 7 ha
Suprafață parc – 18,95 ha
Variante multiple de acces auto si pietonal in parc
Disponibilitatea întregii game de utilități
Servicii complexe de consultanţă şi intermedieri comerciale
Servicii integrate de pază şi securitate
Experiență de activitate de peste 3 de ani
după principiile parcului industrial
Parcul Industrial Electroprecizia este în totalitate privat

