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Sonae Sierra a semnat parteneriatul
cu

Pradera

pentru

servicii

de

închiriere
•

Sonae Sierra furnizează servicii exclusive de închiriere pentru
centrul comercial VILLAGE shopping & more…

•

Consolidarea performanţei în ceea ce priveşte mixul de chiriaşi prin
servicii specializate

Sonae Sierra, specialistul internaţional în centre comerciale, a încheiat
parteneriatul cu Pradera în ceea ce priveşte serviciile de închiriere pentru
Village shopping & more…, un centru comercial care a fost deschis în luna
decembrie 1999 în Attica şi renovat în luna noiembrie 2008. Prin încheierea
acestui parteneriat, Sonae Sierra va oferi servicii de închiriere centrului
comercial cu o suprafaţă totală închiriabilă de 19,000 m2, care include
magazine, restaurante şi un cinematograf multiplex care dispune de 20 de săli
de cinematograf şi este amplasat pe trei nivele.
Printre mărcile principale déjà existente în centrul comercial VILLAGE shopping
& more… se numără Village Cinemas, Gant, Folli Follie, Lacoste, Converse,
Replay, Carpisa, Tally Weijl, Timberland/Nautica, Goody’s şi Flocafé. La acestea
Sonae Sierra va adăuga noi chiriaşi pentru a deservi un număr de 1,6 milioane
de locuitori din vecinătatea centrului comercial, situat în zona periferică de vest
a Atenei, la aproximativ 6 km de centrul oraşului.
„Avem convingerea că putem aduce un plus de valoare acestui centru
comercial, îmbunătăţind mixul de chiriaşi şi transformând VILLAGE shopping &
more… într-o destinaţie din ce în ce mai atractivă pentru vizitatori, răspunzând
astfel nevoilor acestora în ceea ce priveşte cumpărăturile, serviciile şi
petrecerea timpului liber. Parteneriatul confirmă experienţa noastră ca furnizor
de servicii specializate către terţi cu peste 20 de ani de experienţă în
dezvoltarea şi administrarea centrelor comerciale, dintre care 11 se află în
Grecia” a declarat Fernando Guedes de Oliveira, CEO Sonae Sierra.
“Suntem foarte încrezători că Sonae Sierra va furniza servicii la cele mai înalte
standarde de calitate şi că rezultatele vor fi rapide şi solide, într-o perioadă
dificilă pentru piaţa de retail din Grecia. Suntem nerăbdători să incepem
parteneriatul” a declarat Peter Kotsikis, Directorul Pradera în Grecia.

Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com , este specialistul internaţional în centre comerciale pasionat
de a aduce inovaţie şi entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania deţine 52 de centre
comerciale în Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia, cu o suprafaţă totală
de închiriat de peste 2 milioane de metri patraţi. Începând cu luna iunie 2010, compania este
prezentă şi pe piaţa din Columbia. În prezent Sonae Sierra are 2 proiecte în construcţie şi 8 proiecte
noi în diferite faze de dezvoltare în Portugalia, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia. În anul
2009, centrele Sonae Sierra au fost vizitate de peste 436 de milioane de vizitatori.

Pradera
Pradera - http://www.pradera.com – a fost fondată în 1999 cu scopul de a gestiona fondurile de
proprietate din zonele periferice marilor oraşe din Europa Centrală. Echipa Pradera este formată din
manageri cu experienţă în gestionarea fondurilor, specialişti de top în finanţe şi profesionişti
experimentaţi, cu numeroase conexiuni pe piaţa de retail de tip out-of-market din Europa. Echipa
Pradera are birouri în Atena, Hong Kong, Istanbul, Londra, Luxemburg, Madrid, Milano, Praga şi
Varşovia. Pradera este mereu în căutarea de noi oportunităţi de investiţii în proiecte aflate la periferia
marilor oraşe din Europa Centrala şi de Sud-Est.

