Praga – República Checa, 29 de Abril de 2010

Renovação do Valecenter premiada

Sonae Sierra distinguida nos ICSC
Awards 2010
A Sonae Sierra acaba de ser premiada pelo International Council of Shopping
Centres (ICSC) pelo projecto de renovação do Centro Comercial Valecenter
(Itália) na categoria de “Refurbishment & Extension”, no âmbito da edição deste
ano dos “ICSC European Shopping Centre Awards”.

O Valecenter foi inaugurado em 1993 e adquirido pela Sonae Sierra em 2005,
conta com 124 lojas distribuídas por 48,306 m2 de Área Bruta Locável e
disponibiliza 2.900 lugares de estacionamento gratuitos.
Este galardão premiou a transformação efectuada no Valecenter que passou por
uma renovação total da arquitectura e decoração do centro, sendo a temática
escolhida baseada na famosa indústria vidreira da região - o célebre vidro de
Murano, cuja inspiração está presente nas cores fortes utilizadas nos interiores e
nos vitrais, que tornam o ambiente do centro mais confortável, trenddy e
envolvente.
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destacar
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mudanças

significativas

ao

nível

da

total

reorganização do espaço para o tornar mais eficiente de acordo com os
standards da Sonae Sierra, permitindo uma melhor circulação no centro, e a
criação de raiz de uma praça da restauração com cerca de 600 lugares. Tudo isto
contribuiu para oferecer aos visitantes um tenant-mix renovado, com mais
variedade e melhor qualidade, bem como, a oferta de novos padrões de conforto
e serviços, num ambiente moderno e acolhedor.

Na edição do ano passado dos ICSC Awards, a Sonae Sierra foi distinguida com
uma medalha de mérito na categoria de novos centros de média dimensão com
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o centro 8ª Avenida, em São João da Madeira.
O International Council of Shopping Centres (ICSC) é a maior associação global
da indústria dos centros comerciais, com mais de 75 mil membros em 80 países.
Os “ICSC European Shopping Centre Awards” são entregues na Conferência
Anual desta associação, que este ano decorreu em Praga, na República Checa,
constituindo os galardões mais prestigiados no sector dos centros comerciais que
premeiam anualmente os melhores projectos do sector na Europa, de acordo
com a selecção feita por um júri composto por proeminentes especialistas
internacionais ligados a esta área.

Sobre a Sonae Sierra

A Sonae Sierra, 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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