הושק מרב? המבקר■□ לפרויקט "אלמוג יבנה" של
קבוצה אלמוג בהשקעה של מיליון והצי שקלים
קבוצת אלמוג השיקה משרד מכירות יוקרתי מודרני ומפואר
עבור פרויקט "אלמוג יבנה" בעיר .משרד המכירות משתרע
על שטח של .כ 2 -דונם וממוקם ברחוב העצמאות פינת רחוב
החרמון .בתכנון משרד המכירות הושקעה מחשבה רבה ,על
תכנון המשרד הופקד משרד האדריכלים  .MIKITAהמתמחה
במרכזי מכירות גדולים וצמודי קרקע ,בראשותו של האדריכל
מיקי טרבס.
המשרד כולל חדרי עסקאות ,חדר ישיבות ,חלל קבלה וסלון
רחב ידיים ,פאטיו)חצר פנימית( וחצר גדולה ומטופחת הכוללת
בריכת שיקוף בחזית המבנה עליה הוצב לוגו מואר של הפרויקט,
הנשקף לבאים מרחוב העצמאות .המשרד עוצב בסגנון בארוקי-
מודרני ,עבודות ההקמה של המשרד ארכו כ 5 -חודשים והוא
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הושק באירוע נוצ Yבנוכחות ראש העיר ומוזמנים רבים.
בלב המבנה הותקנה מערכת ) VRמציאות רבודה( המוקרנת
על גבי  4מסכי וידאו ענקיים ,המערכת המתקדמת מציעה
ללקוחות סיור תלת ממדי וירטואלי מפורט בפרויקט ,הכולל
את חדר הכושר הלובי מועדון הדיירים ולבסוף כמובן הדירות
עצמן .הסיור מתבצע באמצעות משקפיים תלת ממדיים דרכם
חווה הלקוח את הפרויקט מבפנים ושולט בצעדיו בתוך החללים
השונים בפרויקט .מהחברה נמסר כי עלות ההשקעה במרכז
המבקרים עומדת על  1.5מיליון שקלים ,בקירוב.
פרויקט ״אלמוג יבנה״ יכלול  487יח״ד בארבעה בניינים של
 21קומות ובניין נוסף שיתנשא לגובה של  28קומות .בנוסף
יכלול הפרויקט כ 1800 -מ״ר של שטחי מסחר ,ותעסוקה,
שטחים ציבוריים ושטחים ירוקים הכוללים גינות ציבוריות.

לבניינים חניונים תת-קרקעיים שיכללו  730חניות לדירות
ועוד כ 100-חניות ציבוריות .תמהיל הדירות כולל דירות 4,3
ו 5-חדרים ודירות גג מיוחדות.

רז שרייבר סמנב״ל קבוצת אלמוג:
"בדיוק כפי שהשקענו בתכנון הפרויקט והקפדנו על כל פרט
ופרט ,כך עשינו גם בתכנון מרכז המבקרים והמכירות.
חשוב לנו לתת לרוכשים הפוטנציאליים חווית קנייה מסוג אחר
ולהמחיש בצורה הטובה ביותר את יתרונות הפרויקט ,המיקום
והסביבה כפי שהם צפויים להיראות בסיום הבניה.
לשמחתי אנו מקבלים תגובות נלהבות ביותר והמשרד הפך
בזמן קצר למוקד עלייה לרגל ,לתושבי העיר והסביבה".
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