
Fast food Simba devine hotel Residence M
<b>Binecunoscutul Fast food Simba, de pe Calea Dumbravii, se transforma intr-un complex
turistic-comercial. Societatea Preca SRL, din Sibiu, care isi desfasoara activitatea sub brandul Simba, a
investit 1 milion de euro in complexul turistic. </b><br />  <br />  Societatea cu sediul social in Cisnadie
a construit un hotelul de trei stele, care se va numi Residence M. Hotelul, ridicat pe locul vechiului fast
food Simba, va fi deschis cel mai probabil in 2 aprilie. Schimbarea la fata a fast food-ului Simba este
totala, iar investitia in turism este planuita de mai mult timp. Hotelul Residence M va avea o capacitate de
cazare de aproape 50 de locuri, impartite pe 21 de camere si trei apartamente. Complexul turistic a fost
construit din fonduri proprii si prin accesarea unor credite bancare. Complexul include un restaurant de
120 de locuri, cu circuit inchis, destinat in exclusivitate organizarii de evenimente festive. Activitatea
firmei din Cisnadie se va axa in continuare mai mult pe serviciile de catering, care au si facut cunoscuta
firma in tara. Portofoliul societatii cuprinde organizarea de evenimente pentru mari companii si pentru
personalitati din diferite domenii. Simba a organizat catering pentru toti cei implicati in turnarea filmului
Amen, regizat de Costas Gavras, in 2001. Tot Simba a organizat catering pentru lansarea unor hyper si
supermarketuri, in Sibiu, precum si la evenimente aniversare ale unor companii puternice. <br />  Potrivit
lui Vasile Morar, asociat la firma Preca SRL, compania avea in plan investitia in turism de mai bine de
trei ani. " Activitatea noastra se bazeaza in principal pe serviciile de catering. Am organizat multe
evenimente pentru companii importante. In acest sens, avem comenzi in toata tara. Ne-am decis sa
investim si intr-un hotel inca din urma cu trei ani. Investitia nu are neaparat o legatura cu faptul ca Sibiul
este anul acesta Capitala Culturala Europeana" , declara Vasile Morar. <br />  Potrivit acestuia, in
complexul comercial-turistic vor lucra 50 de persoane. Lucrarile de constructie au inceput in mai 2006,
iar data lansarii, fixata initial pentru 15 martie 2007, a fost decalata pentru 2 aprilie.<br />  Compania
Preca, ce isi are sediul social si spatiul de productie a alimentelor in localitatea Cisnadie, langa Sibiu, a
inregistrat in 2006 o cifra de afaceri de 2 milioane de lei, in crestere cu 25 la suta comparativ cu 2005. In
afara complexului turistic-comercial din Sibiu, Preca SRL mai detine un restaurant Simba in Cisnadie.
Societatea din Sibiu activeaza pe piata din 2001. <br />  <br />  Laurentiu PARNIC
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