Madrid, Espanha – 25 de Maio de 2010
Centro Comercial El Tiro em Múrcia

Sonae Sierra vai comercializar e gerir
novo centro comercial em Espanha
•

O empreendimento terá Área Bruta Locável (ABL) de 72.000 m2

•

Lojas El Corte Inglés e Hipercor já estão a operar no centro com
grande sucesso

A Sonae Sierra vai comercializar e gerir um novo centro comercial em
Espanha, o El Tiro, em Múrcia. Este projecto é detido pelo promotor espanhol
El Tiro de Murcia S.L. sendo que a empresa espanhola seleccionou a Sonae
Sierra pela experiência que a Empresa detém na área da comercialização e
gestão de centros comerciais em 7 países.
O centro comercial El Tiro, que está actualmente em fase de construção,
contará com uma Área Bruta Locável (ABL) de 72.000 m2 e 150 lojas. O
destaque vai para a presença das lojas Hipercor e El Corte Inglés, que já estão
em funcionamento desde Novembro de 2009. O centro comercial está
distribuído por dois pisos, e terá um tenant-mix completo que incluirá as
actividades de restauração e lazer, incluindo um complexo de cinema e pistas
de bowling.
Alberto Bravo, Managing Director da Sonae Sierra responsável pela Gestão de
Centros Comerciais em Espanha, afirma que “este acordo reconhece a
experiência de mais de 20 anos da Sonae Sierra na área de comercialização e
gestão de centros comerciais, fruto da especialização da Empresa nesta área”.
O centro comercial El Tiro será um impulsionador da revitalização da oferta
comercial e de lazer da cidade de Múrcia com capacidade de atrair visitantes
das localidades envolventes á cidade graças aos seus excelentes acessos e
localização em conjunto com a qualidade e dimensão da sua oferta.

Sobre a Sonae Sierra

A Sonae Sierra, http://www.sonaesierra.com/, é a especialista internacional em centros
comerciais, apaixonada por introduzir inovação e emoção na indústria dos centros comerciais e de
lazer. A Empresa é proprietária de 52 Centros Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha,
Grécia, Roménia e Brasil com um total de área bruta locável (ABL) de mais de 2 milhões de m2.
Actualmente, a Sonae Sierra tem 2 projectos em construção e outros 9 novos projectos em
diferentes fases de desenvolvimento em Portugal, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. Em
2009, a Empresa registou 436 milhões de visitas nos seus centros comerciais.
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