
ACCESIB IL  TUTUROR Ş I  ÎNTR-O CONTINUĂ
CREŞTERE,  PADEL ARE ÎN  TOTAL PESTE 10
MIL IOANE DE JUCĂTORI ÎN CELE 30 DE ŢĂRI ÎN CARE
ESTE PREZENT.

POPULAR ÎN  SPANIA ,  AMERICA LATINĂ Ş I  CU O
EXPANSIUNE RAPIDĂ ÎN  EUROPA,  PADEL E  PE CALE
SĂ CUCERESCĂ Ş I  ROMÂNIA !

- PADEL -
CEL MAI
PRIETENOS SPORT
CU RACHETĂ

TERENPADEL.RO

OPORTUNITATE DE INVESTIŢII

http://www.terenpadel.ro/


TerenPadel îşi propune promovarea şi dezvolarea în Romania, a
sportului cu cel mai mare grad de creştere a popularitătii la nivel
mondial, Padel, un sport încă necunoscut la noi în ţară.

Pentru a reuşi acest ambitios obiectiv, TerenPadel a devenit
distribuitor exclusiv pentru România a prestigioaselor mărci Padel10 și
PadelGest International, mărci lidere în fabricarea şi instalarea
terenurilor de Padel în Europa, alese pentru construirea terenurilor
oficiale ale circuitului profesionist de padel,  WorldPadelTour.

În calitate de reprezentanți direcți, suntem alături de clienţii noştri până
la finalizarea proiectului de construcţie.

Împreună cu Padel10 și PadelGest International dispunem de
experienţă în realizarea lucrărilor, dar şi de o reţea de contacte care ne
permite organizarea unor evenimente la care pot participa jucatori
profesionişti de padel cunoscuti la nivel mondial, pentru a atrage
publicul şi a promova acest fascinant sport în România.
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Parteneri:



Avantajele TerenPadel, de ce reprezentăm cea mai bună alegere?

• Cel mai bun raport calitate-preţ de pe piaţă;
• Terenuri fabricate conform normelor Federaţiei Spaniole de Padel;
• Garanţia instalării;
• Terenul dumneavoastră de Padel este functionabil în 15 zile;
• Studii de fezabilitate privind proiectul dumneavoastră de Padel;
• Instrumente informatice şi de marketing pentru promovarea și
gestionarea noii instalaţii;
• Mentenanţă integrală a terenului.

TerenPadel doreşte să fie punctul de referinţă pentru toate
proiectele legate de dezvoltarea sportului Padel în România, pornind
de la construcţia terenurilor, până la organizarea evenimentelor de
promovare.

Calitatea este filosofia noastră de lucru şi este motivul pentru care
vă oferim cele mai bune terenuri de pe piaţă.

Echipa noastră de lucru este lider pentru fiecare fază a procedurii
de construcţie.
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Nu necesită o condiție fizică specială  <->  Public de orice vârstă
Un sport motivant, ce se învață repede <-> Jucătorii progresează rapid, gradul de fidelizare fiind unul
ridicat
Un sport ce necesită socializare <-> Clubul devine un loc de întâlnire pentru familii, prieteni, chiar și
firme
Un public general <-> Puteți organiza competiții în funcție de diferite particularități
4 jucătoi pe teren <-> Recuperare rapidă a investiției
Un sport atractiv atât pentru bărbați dar și pentru femei <-> Vă adresați și pieței feminine
Terenurile sunt de cea mai bună calitate < ->  Durabilitate în timp

- 

TERENPADEL.RO

5

Introducerea sportului padel in cadrul unei baze sportive
Care sunt beneficiile?

http://www.terenpadel.ro/
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Parteneri:

TEREN PADEL - PANORAMIC
Un teren paronamic spectaculos, pentru
practicarea acestui sport la cel mai înalt
nivel.
Ideal ca piesă centrală, potrivit pentru
locurile în care se pune accent pe design
şi o integrarea armonioasă în spatiu.
Permite o poziţionare excelentă a
spectatorilor.

TEREN PADEL - PADEL10
Cel mai bun teren de sticlă de pe piaţă, la
un preţ exclusiv. Alegerea ideală pentru
utilizarea exterioră şi un mare aflux de
jucători.
Cele mai importante caracteristici ale
acestui model: calitatea materialului folosit
şi grosimea acestuia.

TEREN PADEL - INDOOR
Modelele noastre de teren Indoor sunt
fabricate special pentru acest tip de
instalații. Din ce în ce mai multi clienţi
optează pentru această variantă pentru
a-şi deschide propriul club de padel.

TEREN PADEL - MODULAR
De multe ori se optează pentru
schimbarea unui teren de tenis într-unul de
padel. În această situaţie, terenul modular
se instalează deasupra celui de tenis,
fiind o operaţiune des întâlnită.
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Distribuim echipamentele sportive:

www.bullpadel.com

www.adosmanos.es
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www.terenpadel.ro
info@terenpadel.ro

0256.441.114 /0729.048.427

/TerenPadel@TerenPadel

Clariana Catalana SRL, Timișoara, Str. Stuparilor 45A
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