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مجتمع تجاری، اداری، تفریحی

کادا سنتر   آ
مجتمـع تجـاری، اداری و تفریحـی آکادا، یکـی از جدیدتر�ـن �روژه هـای هلدینـگ جهانگ�رآریـا اسـت. مجموعھ 
جهانگ�رآریا از سـال ۱۳۸۱ با ماموریت سازمانی تشک�ل یک گروه تجاری قابل اعتماد و مشتری محور، فعالیت خود 

را در تهران آغاز کرد. 
در طـی سـال های اخ�ر، بـھ رغم فضای اقتصـادی و اجتماعـی ناپایدار در کشـور، نگرش اصلی و فلسـفھ وجودی 

مجموعھ جهانگ�ر آریا (حفظ رضایت مشتریان) همواره ثابت �وده است.
آکادا سـنتر در نظـر دارد با ارائھ محصوالت و خدمـات باکیفیت و با رویکرد تأم�ن کامـل نیازها و عرضھ ملزومات 

مادران، نوزادان، کودکان و خانواده ها، بھ تأم�ن کننده اصلی نیازهای ایشان در غرب تهران تبد�ل شود.

موقعیت و دسترسی

آکادا سنتر، با ز�ر بنای بیش از ۳۵۰۰۰ متر مر�ع در ۱۳ طبقھ در منطقھ ۲۲ شهر تهران واقع شده 
است. ا�ن منطقھ بزرگ تر�ن و �رجمعیت تر�ن بخش پایتخت است و بھ عنوان قطب گردشگری 

تهران شناختھ می  شود. 
وجـود بزرگراه هـا و اتوبان هـا در اطراف آکادا سـنتر، سـهولت دسترسـی بھ ا�ن مرکز بـھ دور از 

مشکالت ترافیکی را از تهران و البرز فراهم می سازد. 
آکادا سنتر دارای پارکینگ استاندارد و اختصاصی با ورودی و خروجی مجزا و ظرفیت ۶۰۰ دستگاه 

خودرو در ۴ طبقھ است. خدماتی نظ�ر کارواش و دیتیلینگ در ا�ن بخش ارائھ می گردد.

آکادا سنتر
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بلوار دریاچه

برای دریافت اطالعات تماس 
آکادا سنتر ا�ن کد را با تلفـن 
همـراه خود اسـکن نمایید.



بخش تجاری

بخش تجاری آکادا سنتر شامل ۹۰ واحد تجاری، در سھ طبقھ است کھ با توجھ بھ کاربری و�ژه ، ا�ن مجتمع را بھ یکی از 
بزرگ تر�ن مراکز تخصصی مادر و کودک در تهران تبد�ل می نماید. چیدمان مهندسی شده در ا�ن طبقات بھ شکلی 

است کھ تمام نیازهای مخاطبان مجموعھ را برآورده خواهدکرد.

تنوع کاملی از کسب و کارها نظ�ر: سیسمونی، �وشاک، کاالی خواب، لوازم نوزاد، کیف و کفش، اسباب بازی، لوازم 
آکادا  ... باهدف تبد�ل  آرایشی و �هداشتی، کتاب و نوشت افزار، دوچرخھ و اسکوتر، لوازم ورزشی، کاالی دیجیتال و 
سنتر، بھ قطب و مقصدی برای مادران، کودکان و خانواده ها، در ا�ن طبقات گنجانده شده اند. همچن�ن یک کافی شاپ 

مجلل با متراژ ۹۰ مترمر�ع، در ورودی طبقھ همکف تجاری، واقع شده است.

فودکورت و تراس

فود کورت آکادا سنتر با محیطی بسیار جذاب و دلنش�ن، دارای تراس ۳۶۰ درجھ چهارفصل، در فضا�ی بھ وسعت ۱۳۰۰ 
مترمر�ع، شامل ۵۰۰ مترمر�ع فضای باز، ظرفیت پذ�را�ی از ۴۰۰ نفر، با �هتر�ن غذاهای ا�رانی، فرنگی و... را داراست. 
عالوه بر غرفھ های غذا�ی فودکورت، ا�ن بخش دارای یک رستوران VIP ا�رانی، با فضای اختصاصی سر�وشیده و سرباز 
با چشم اندازی �ی نظ�ر است. الزم بھ توض�ح است، در تمام کانسپت های غذا�ی آکادا سنتر، منوی و�ژه برای مادران 

باردار و کودکان ارائھ خواهد شد.

باتوجھ بھ رویکرد تخصصی آکادا سنتر و بھ منظور ایجاد رفاه بیشتر برای خانواده ها، در طبقھ فودکورت فضای بازی و 
سرگرمی برای کودکان درنظر گرفتھ شده است تا عالوه بر ایجاد جذابیت و فضا�ی شاد برای کودکان، والد�ن ن�ز فرصت 

مناس�ی برای استراحت و صرف غذا داشتھ باشند.

بخش اداری

جنو�ی  و  شمالی  ضلع  دو  در  واحدها  ا�ن  شده اند.  واقع  مجتمع  فوقانی  طبقھ  پنج  در  سنتر  آکادا  اداری  واحدهای 
ساختمان با چشم اندازی عالی و همیشگی از کوهستان و اتوبان خرازی قرار گرفتھ اند. طراحی مهندسی و اصولی، ا�ن 

واحدها را بھ فضا�ی مناسب برای کسب وکارهای گوناگون تبد�ل کرده است.

آکادا سنتر دارای ۸۰ واحد اداری می باشد کھ در ز�ربنای ۶۰۰۰ مترمر�ع احداث شده اند و بخشی از آن ها در راستای 
نفره،  کانسپت تخصصی مادر و کودک، فعالیت خواهند داشت. ۲ ال�ی اختصاصی و ۴ دستگاه آسانسور مجزای ۱۳ 

جهت تردد ب�ن طبقات اداری و سا�ر بخش های مجتمع تعبیھ شده است.

بخش تفریحی و خدماتی

طبقھ ز�رهمکف آکادا سنتر، عالوه بر واحدهای تجاری، چند کانسپت جذاب و مرتبط دیگر را ن�ز در خود جای داده است.

●   سو�رمارکت آکادا سنتر با وسعتی حدود ۵۰۰ مترمر�ع، عالوه بر عرضۀ کاالهای عمومی و مصرفی خانواده ها، بخش 
و�ژه ای جهت تام�ن کاالهای مورد نیاز مادران و کودکان را شامل می شود. آکادا مارکت در نظر دارد با ایجاد تنوع باال و 

ارائھ محصوالت باکیفیت درکنار قیمت و سرویس دهی مناسب، بھ �هتر�ن شکل پاسخگوی نیاز مشتریان باشد. 

●   شهربازی آکادا سنتر با وسعتی حدود ۵۰۰ مترمر�ع، مجموعھ متنوعی از بازی های هیجان انگ�ز، جدید و جذاب مناسب 
کودکان و نوجوانان را در خود جای داده است. 

●   سالن تولد و رویداد آکادا سنتر با مساحت ۱۷۰ مترمر�ع، فضا�ی جذاب و کامل جهت برگزاری جشن ها، رویدادها و 
کارگاه های تخصصی برای مادران و کودکان خواهد �ود.

●   در ا�ن طبقھ مشاغل دیگری همچون داروخانھ، سالن های ورزشی و زیبا�ی و ... حضور خواهند داشت.


