Maia, Portugalia – 6 Noiembrie 2013

Succesul noului centru comercial Sonae Sierra în Germania

Hofgarten Solingen primeşte aproximativ 347.000 de
vizite de la deschiderea sa
•

Deschiderea către public a avut loc pe 24 octombrie

•

Centru comercial central pentru 270.000 de persoane

•

86 magazine pe o suprafaţă totală închiriabilă de 29.000 m2, cu 600 locuri
de parcare

Hofgarten Solingen, noul centru comercial al Sonae Sierra şi MAB Development din Germania,
s-a deschis pentru public pe 24 octombrie şi deja a primit aproximativ 347.000 vizite în doar
nouă zile de funcţionare(1), număr care arată succesul şi importanţa noului centru comercial
pentru oraşul Solingen, care va deservi 270.000 de oameni în zona sa de captare.

În inima oraşului Solingen, centrul comercial Hofgarten Solingen oferă 86 de magazine pe trei
nivele, cu o gamă atractivă de produse, multe servicii şi 600 de locuri de parcare. Numărul
semnificativ de vizite din primele zile de la deschidere reflectă calitatea înaltă şi varietatea
ofertei comerciale.

Brandurile naţionale şi internaţionale sunt prezente în aceeaşi măsură ca brandurile regionale,
de talie medie, iar dintre chiriaşii centrului comercial, 30 sunt noi pentru oraşul Solingen.
Printre principalii chiriaşi de tip ancoră se numără Edeka, H&M, Saturn şi Spiele Max. În plus,
magazinul dm, retailerul de încălţăminte Deichmann şi cel de modă TK Maxx vor ocupa spaţii
mari în cadrul acestui nou centru comercial central.
Zona de food, extrem de luminoasă, cuprinde 16 restaurante şi o ofertă gastronomică variată,
cu preparate din bucătăria asiatică, turcească sau italiană, dar, de asemenea, restaurante
axate pe conceptul de mâncare sănătoasă, un raion de delicatese şi furnizori locali.
Arhitectura sa modernă oferă o vedere panoramică minunată asupra Graf-Wilhelm-Platz.
Aceasta este inspirată de tema "Industrie, Modă, Natură" şi de particularităţile regionale găsite
în Solingen.
(1)

Centrul comercial a fost închis la 01/11 (vacanţă), şi duminică, 03/11. Numărul de vizite a
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fost calculat până la data de 3 noiembrie 2013.
Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, este specialistul internaţional în centre comerciale, pasionat să
creeze experienţe inovative de cumpărare. Compania deţine 49 de centre comerciale şi este prezentă în
12 ţări: Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România, Croaţia, Turcia, Maroc, Algeria, Columbia
şi Brazilia. Sonae Sierra administrează şi/sau închiriază 85 de centre comerciale, cu o valoare de piaţă de
peste 5.8 miliarde de euro şi cu o suprafaţă totală închiriabilă de 2.3 milioane m2, care găzduiesc un
număr de circa 8.500 de chiriaşi. În 2012, Sonae Sierra a primit peste 426 de milioane de vizite în
centrele comerciale pe care le administrează. În prezent, Sonae Sierra are 6 proiecte în curs de
dezvoltare, dintre care 4 sunt pentru terţe companii, şi alte 4 noi proiecte în plan.
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