اتــــــا سنتر
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آتا سنتر در زميني به مساحت  19هكتار و با زير بنائي بيش از  560هزار متر مربع
به عنوان بزرگترين مركز تجاري ،اداري ،اقامتي ،تفريحي ،ورزشي ،فرهنگي و
خدماتي در شمال غرب كشور با هدف ارائه خدمات و اشتغال زائي توسط شركت
بنيان ديزل احداث مي گردد

آتا سنتر با هدف ايجاد مكاني ايده آل براي كسب و كار ،فضاي مناسب براي
دفاتر اداري ،محيطي جذاب ،زيبا و مدرن جهت خريد و گذراندن اوقات فراغت
با بهره گيري از تكنولوژي و فن آوري روز دنيا در صنعت ساختمان و با تكيه بر
دانش بومي طراحي و اجرا خواهد شد .در طراحي و ساخت اين مجتمع كليه
مقررات ساختماني و استانداردهاي معتبر بين المللي رعايت گرديده و تمامي
مصالح ،ادوات و مواد اوليه در نظر گرفته شده منطبق با آخرين تكنولوژي
روز دنيا خواهد بود كه اين امر آتا سنتر را از ساير مراكز موجود متمايز و برتر
خواهد ساخت
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دارای بزرگترين
ظرفيت پاركينگ در
منطقه شمال غرب
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موقعیت جغرافیایی
آتا سنتر به عنوان بزرگترين مركز اقامتي ،تفريحي ،ورزشي ،فرهنگي،
خدماتي ،تجاري و اداري در شمال غرب كشور در بخش غربي كالن شهر تبريز
در حال احداث مي باشد .دسترسی بسیار آسان به دو كنار گذر جنوبي و غربي
و هم چنين فاصله اندك پروژه با فرودگاه بين المللي شهيدمدني تبريز و
ايستگاه راه آهن و همجواري با ايستگاه مترو قراملك  ،موقعيت ُپرکشش
ويژه اي را براي اين طرح مدرن رقم زده است
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مزیتهای نسبی
کاهش سفرهای درون شهری
بزرگترين ظرفيت پاركينگ در منطقه
زیباسازی های متناسب با فضاهای گوناگون
مكاني مناسب جهت برگزاري همايشها و سمينارهاي بينالمللي و ملي
دسترسي آسان به مركز شهر و استانهاي همجوار
سیستمهای حفاظتی و امنیتی و دوربینهای هوشمند مدار بسته
فضاي سبز و محوطه سازي زيبا
امكانات رفاهي ،تفريحي ،ورزشي و سرگرمي متعدد
استفاده از مصالح و تجهیزات مرغوب ،مطابق با استانداردهاي بین المللی

امکانات طرح
امکانات تجاري و اداري
واحدهاي تجاري در متراژ هاي متنوع
مجتمع مستقل اداري با بیش از  120واحد
بزرگترین هایپر مارکت در شمال غرب کشوربابیش از  17هزارمترمربع زیربنا
چهار بازارچه اختصاصی (پوشاك،لوازم خانگی،بازارچه سنتی وخودرو براي
اولین باردرکشور) و  3برند سنتر ویژه
امکانات خدماتي
باند اختصاصی هلی پد
پارکینگ سرپوشیده با گنجایش بیش از  7هزار دستگاه خودرو در سه طبقه
با وروديهاي متعدد
پارکینگ روباز با گنجایش بیش از  3هزار دستگاه خودرو
ایستگاه اختصاصی تاکسی و اتوبوس و همجواري با ایستگاه مترو قراملک
مجتمع خدماتی خودرو شامل پمپ بنزین و گاز ،کارواش ،مرکز پالك گذاري،
معاینه فنی ،پلیس  + 10و غیره
خروجی هاي اختصاصی از کنارگذر غربی تبریز و جاده صنعتی غرب

24

امکانات تفریحی و فرهنگی
ده هکتار فضاي سبز اختصاصی با کلیه امکانات رفاهی و تفریحی
مجتمع پردیس سینمائی با  4سالن مجزا
آمفی تأتر اختصاصی با گنجایش بیش از  1000نفر
اولین و مرتفع ترین پیست اتومبیل رانی کشور
شهر بازي اختصاصی در فضاي سرپوشیده با پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا
فضا هاي متنوع تفریحی
تاالر هاي متعد
روف گاردن ویژه و منحصر به فرد
ورزش و سالمت
استادیوم اختصاصی  10هزار نفري
سالن بولینگ
سالن بیلیارد
امکانات رفاهي
رستوران هاي متفاوت و متنوع
فود کورت اختصاصی
امکانات اقامتي
هتل  5ستاره داراى  260اتاق و سوئیت مجلل و سبک معمارى منحصر به فرد
همراه با مدرنترین امکانات با چشم انداز استادیوم اختصاصی

آدرس :تبريز ،بلوار ملت (ديزل آباد ) ،منطقه صنعتي غرب ،بنيان ديزل
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