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NEW WORLD.
NEW POSSIBILITIES

חידוש מרענן בעמק

קניון העמקים הינו הקניון היחיד שנפתח בבירת העמק עפולה בשנת 1996. מיום הקמתו הפך הקניון 

למרכז המסחרי העירוני המוביל, אשר מושך אליו את מרבית כוח הקנייה העירוני והאזורי. כיום, כ�16 

שנים מיום הקמתו עובר הקניון מתיחת פנים חיצונית ופנימית, בעלות כוללת של כ�15 מיליון ₪,

בו. הפועל  המגוון  החנויות  ורשתות לתמהיל  מותגים  ולהוסיף  לרענן  לחדש,  זאת מתוך מטרה 



NEW ADVANTAGES.   NEW OPPORTUNITIES
יתרונות והזדמנויות 

מ“ר   4,000 ב� יורחב  השדרוג  סיום  עם  מ“ר.   10,500 של  שטח  על  משתרע  כיום  קניון העמקים 

הקניון  אותה.  הסובב  ובמרחב  בעפולה  ביותר  והאיכותי  הגדול  העוגן המסחרי  ויהווה  נוספים 

מותגים  מכניסת  ויהנה  נהנה  הקניון  גבוהה.  נגישות  ונהנה מרמת  באזור מסחרי מתפתח  שוכן 

והפנאי. לשווקי האופנה  ובעמק שמתאים  בעפולה  היחידי  הינו הקניון  קניון העמקים  ורשתות. 



קרוב לכל אחד
ממוקם במיקום מיטבי המאפשר הגעה 

נוחה ומהירה מכל מקום: כבישים מספר 60 

ו�65 המקשרים בין כפרים וישובים המצויים 

מדרום לעפולה לבין עפולה עילית, גבעת 

המורה והישובים הפרוסים מצפון להם 

| כביש עוקף עפולה מזרח | נגישות מ�2 

כבישים עירוניים ראשיים: יהושע חנקין 

� הנחשב לרחוב הראשי באזור התעשייה 

המתפתח | רחוב המלאכה. רמת נגישות 

מיטבית � כנדרש, עד 15 דקות נסיעה מבתי 

לקוחות הקניון המתגוררים בעפולה ובעמק.

FASHION.DESIGN.STYLE קניון העמקים



עפולה סביבת המטרה הקמעונאית. 
קניון העמקים משרת את הישובים הכלולים בתחום מועצה אזורית הגלבוע, מועצה אזורית עמק יזרעאל 

ועפולה. אוכלוסיית המרחב מונה כ�85 אלף נפש המאוגדים בכ�28 אלף משקי בית. סך כוח הקנייה החודשי 

לשטחי מסחר במרחב בשנת 2010 עומד על 100 מיליון ₪. בעוד 3 שנים כוח קנייה זה ייאמד ב�120 מיליון ₪. 



NEW CONCEPT
קונספט חדש מגיע לעמק

מטרת העל של שדרוג הקניון, היא למצב אותו כקניון 

אופנה ארציות, בתי קפה, פארם,  המאכלס רשתות 

בתי קולנוע וחנויות תרבות ופנאי. הקונספט החדש בא 

לכדי ביטוי עם כניסתה של רשת קסטרו שפתחה חנות 

גלובוס גרופ שהחזירה  יחידה באזור ורשת  קונספט 

לעפולה את בתי הקולנוע לראשונה מזה שנים. תנופת 

הפיתוח כללה בנוסף את כניסתן של הרשתות: אורנג’,

’CAFE’ CAFE, אופטיקה הלפרין, אפרודיטה, סקופ ואחרות.

אלו פועלות לצד רשתות ותיקות המחוללות פדיונות 

גבוהים בו; סופר�פארם, צומת ספרים, כיתן ואחרות. 
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