


CREATOR DE SUCCES

Singurul studio de arhitectură 
din România specializat exclusiv 
pe arhitectura de retail



CREATOR DE SUCCES

Matius Ichim este absolvent al facultăţii 
de arhitectură G.M.Cantacuzino din Iași.  
El este pasionat  de arhitectură și de oa-
meni deopotrivă, dedicându-și cariera 
înţelegerii comerţului ca fenomen social, 
a schimbului de bunuri materiale și spiri-
tuale între oameni.

Matius  pornește cu dreptul în lumea pro-
iectelor comerciale tot la Iași, în  
Iulius Mall, primul mall deschis în afara 
Capitalei. Aici descoperă culoarea, sculp-
turalitatea, profunzimea spaţiului și  

inţelege cum se reflectă în șantier liniile 
din planșele desenate.  Apoi, cu fiecare tip 
de spaţiu comercial abordat își însușește, 
dar și recreează regulile esenţiale ale unui 
spaţiu comercial: identitate vizuală de 
brand, memorabilitate, gestionarea fluxu-
rilor de clienţi etc. 

Matius Ichim se asociază cu Alina Andrieș 
cu care, în 2007, definește nucleul actua-
lului studio de retail.

Matius a devenit cunoscut în foarte scurt 
timp și în lumea retailerilor din afara ţă-
rii ce operează prin franciză în România. 
Matius este constant invitat la târgurile 
internaţionale de profil (Dusseldorf, Mila-
no, Frankfurt, Londra).

Despre Matius — omul
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MATIUS  este alcătuit dintr-o echipă de 
8 oameni cu care semnează până la 15% 
din magazinele fiecărui mall deschis în 
România.

Din 2004 a început să posteze pe site-ul 
studioului (www.matius.ro) lucrările reali-
zate, iar din 2010 publică în permanenţă 
lucrări pe blogul personal  
(www.matiusichim.wordpress.com).

Despre MATIUS — studioul
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Întocmai ca pe un costum la 
comandă, spaţiile comerciale 
se creează pe măsura clientu-
lui, a profilului de activitate. 

Fie că este vorba despre pro-
iectare de arhitectură, de 
instalaţii de climatizare sau 
electrice, concepte de retail, 
coordonare de lucrări pe dura-
ta derulării proiectelor, aceste 
operaţiuni se desfășoară în  
permanentă consultare a  

Spații create în jurul clientului
clientului. Din fericire, haina 
unui magazin este apreciată în 
final de clientul clientului nos-
tru, consumatorul de shopping.
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În fiecare saptămană în  
România se deschide un pro-
iect desenat de MATIUS.

Există cel puţin 3 proiecte 
semnate de MATIUS în fiecare 
mall sau galerie comercială din 
România, începând cu 1999.
Retailerii, dezvoltatorii și con-

Continuăm să creștem  
structorii de spaţii comerciale 
apreciază metodele active și 
profesionale de implementare 
a proiectelor  abordate de 
MATIUS.
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De la stânga spre dreapta:

 
1. F64 - Bd. Unirii București

2. Noriel - AFI Pallace Cotroceni București

3. Agnes Toma - Cocor București

4. Animax - Palas Iași 

5. Autograf - AFI Pallace Cotroceni București

6. Only for You - City Park Mall Constanţa

Cele mai apreciate proiecte de retail 
concept, inaugurate recent
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Matius, faci tu ce faci și  întotdeauna 
reușești să dregi busuiocul. Ești primul 
pe lista colaboratorilor proiectului F64 
căruia îi mulţumim!”al doilea cel mai mare magazin de foto/video 

din Europa

F64 ”
Marian ALECSIU, coproprietar F 64

concept

De la stânga spre dreapta:

1. cash desk-ul magazinului F64 

  2. inaugurarea  magazinului F64 și 
împlinirea a 10 ani de activitate 

3. welcome desk-ul F64 

4. faţadă magazin F64 

client servicii oferite
F64 Studio concept retail design, consiliere 

în: alegerea furnizorilor, materi-
alelor, proiectare.

provocările durata realizării
au fost să ne decidem asupra 
felului în care să arate și să 
funcţioneze insulele (desk-ul) 
consultanţilor din magazin,  
respectiv să-i construim mas-
cotei F64 (un pestișor NEMO), o 
căsuţă din apă sărată.

6 luni

suprafață data finalizării
1300 mp 10-10-2011
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Mă bucur foarte tare că ne-am  întâlnit, 
restul se scrie de la sine!”

primul concept de retail din România dedicat 
exclusiv vânzării obiectelor de pe și din jurul 
biroului

AUTOGRAF ”

De la stânga spre dreapta: 
1. faţada magazinului Autograf 

din Afi Palace Cotroceni 
București

2. vedere de ansamblu a 
magazinului

3. front-desk magazin Autograf

4. vitrină cinetică Autograf

Marius AVRAM, deținătorul brandului Autograf, director general al Vector International

concept

client servicii oferite
Vector International concept de retail, proiectare 

arhitecturală, instalaţii, con-
siliere

provocările durata realizării
au fost să facem ca fluturii 
să zboare cât mai lin într-unul 
dintre cele mai agitate și mai 
eterogene mall-uri din România. 
A doua provocare a fost re-
alizarea singurei vitrine cinetice 
din România, o vitrină în care 
literalmente iarna ninge cu fulgi 
de lumină.

3 luni

suprafață data finalizării
120 mp 05-05-2012
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Mi-ai citit gândurile!”

unul dintre cei mai talentați designeri români 
de modă, despre care retailerii de fashion spun 
că desenează chiar și când visează

AGNES TOMA ”

De la stânga spre dreapta: 
1. faţadă magazin Agnes Toma 
din magazinul Cocor, București

2. vedere de ansamblu a 
magazinului

3. detaliu de produs  expus

4. detaliu de amenajare magazin

Agnes TOMA, creator de modă

concept

client servicii oferite
Agnes Toma proiectare arhitecurală, schiţe 

de concept și atmosferă, con-
siliere pe perioada amenajării

provocarea durata realizării
venită de la AGNES TOMA a fost 
să ne transformăm preţ de o zi, 
în imprimanta gândurilor ei

2 luni

suprafață data finalizării
56 mp 01-10-2010



CREATOR DE SUCCES

Matius, tu știi regulile: locaţie, accesibili-
tate, lumină”NORIEL ”

De la stânga spre dreapta: 
1. NORIEL Orhideea București  

2. interior magazin NORIEL 
Orhideea București

3. Acces  generos NORIEL City 
Park Mall Constanţa

4. NORIEL NEPI Ploiești 
Shopping Center

client servicii oferite
Intertoy Zone proiectare de arhitectură, 

asistenţă de șantier, optimizare 
perpetuă

provocările durata realizării
constau in desenarea unei reţele 
de cca. 30 de magazine NO-
RIEL, până la jumătatea 2013 
și păstrarea unui echilibru între 
vibraţia coloristică a produselor 
expuse și ambient

6 saptamani

suprafețe data finalizării
160 - 320 mp începând cu 2009, MATIUS 

semnează toate magazinele 
deschise de NORIEL 

Cristian CONSTANTINESCU, general manager Noriel Toys

concept

leader național în retailul cu jucării



CREATOR DE SUCCES

Dacă era simplu, o făcea toata lumea... 
Magazinele Animax sunt complexe, însă 
ne bazăm pe voi, MATIUS!

ANIMAX ”

De la stânga spre dreapta: 

1. ANIMAX Palas Iași

2. ANIMAX Carrefour Gallery 
Botoșani

 3. vedere de ansamblu magazin  
ANIMAX  Family Center Giurgiu

4. ANIMAX Orhideea București

client servicii oferite
Pet Product Cercetare și consiliere în con-

ceperea unei experienţe de 
cumpărare unice, dedicate. 
Proiectare și reproiectare de 
mobilier, detalii, finisaje.

provocările durata realizării
sunt desenarea ,din mers’ a unui 
concept original.
De asemenea, una dintre cele 
mai mari provocari este adap-
tarea spatiului pentru a gestiona 
o paletă amplă de produse, dar 
și de animale vii. 

8-10 saptamani

suprafețe data finalizării
85 - 240 mp începând cu 2009, MATIUS 

semnează toate magazinele 
deschise de ANIMAX 

Cristi POP, detinatorul lanțului de magazine ANIMAX

concept

leader național în retailul cu produse pentru 
animale de companie
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Austriecii mei au fost foarte plăcut 
surprinși de existenţa unui studio de 
arhitectură atât de mult specializat pe 
retail, aici în România!”o remarcabilă și rafinată bijuterie de magazin  

în Băneasa Shopping City

FREY WILLE ”

De la stânga spre dreapta: 
1. vedere de ansamblu a 

magazinului FREY WILLE 
din Băneasa Shopping City, 

București

2. front desk, magazin FREY 
WILLE

3. detaliu expunere

4. Matius Ichim și d-na Andreea 
Matei,  în ziua  fastuasei 

inaugurari 

client servicii oferite
Frey Wille indigenizare proiect de 

arhitectură și instalaţii

provocarea durata realizării
a fost parcurgerea într-un timp 
record a exigenţelor unui maga-
zin de lux, în paralel cu lucrările 
de amenajare

3 săptămâni

suprafață data finalizării
64 mp 26-06-2012

Andreea MATEI, country manager FREYWILLE România, un talentat comerciant la origine
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cele mai cunoscute proiecte de implementare 
dezvoltate

DIVERSE

De la stânga spre dreapta: 
1. Jolidon  - Maritimo Center 
Constanţa

2. Benvenuti - Palas Iași

3. Killtec - Afi Palace Cotroceni 
București

4. Yokko - Unirea Shopping 
Center  București

5.  Gatta  - NEPI Ploiesti 
Shopping Center

6. Hush Puppies - Maritimo 
Center Constanţa 
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Family Center Botoșani
1 magazin

Iulius Mall Suceava
2 magazine

Lotus Oradea
3 magazine

Armonia și Atrium Arad
5 magazine

Iulius Mall Timișoara
6 magazine

Gold Plaza Baia Mare
5 magazine

Grand Arena Bacău
5 magazine

Polus Center Cluj
3 magazine

Iulius Mall Cluj
6 magazine

Brașov Unirea Shopping Center
4 magazine

European Retail Park Sibiu
3 magazine

River Plazza Rm. Vâlcea
4 magazine Jupiter Pitești

3 magazine

Euromall Pitești
4 magazine

Brăila
3 magazine

City Park Mall Constanța
22 magazine

Maritimo Center Constanța
14 magazine

Focșani
2 magazine

NEPI Ploiești
5 magazine

Vitan Mall București
5 magazine

Băneasa Shopping City
9 magazine

Marriott Gallery
3 magazine

Afi Palace Cotroceni
9 magazine

Electroputere Mall Craiova
7 magazine

Moldova Mall Chișinău
1 magazin

Palas Iași
12 magazine

Iulius Mall
17 magazine

1-5 magazine

5-10 magazine

10-20 magazine

20 < magazine
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Matius Ichim 
arhitect

074 55 123 88 
arhitect@matius.ro

Alina Andrieș 
managing partner

0751 25 22 15 
alina.andries@matius.ro 

Te-am convins, contactează-ne!
Ești încă sceptic, contactează-ne!

Te putem ajuta să-ţi transformi magazinul 
într-o experienţă de shopping. 

Aceasta este povestea MATIUS

matius.ro
facebook.com/matius
matiusichim.wordpress.com



VĂ MULȚUMIM!


