Bucureşti - România, 18 Mai 2011

Serviciile de furnizare de know-how iau amploare în România

Sonae Sierra semnează contractul cu Sun Plaza pentru
furnizarea de servicii de închiriere
• Servicii de închiriere pentru unul dintre cele mai mari centre comerciale
din România
• Expertiza Sonae Sierra pentru îmbunătăţirea mixului de magazine pentru
o suprafaţă închiriabilă de 81.000m2
• Un portofoliu de închiriere de 118.000 m2 pentru terţi, în România

Sonae Sierra, specialistul internaţional în centre comerciale, a încheiat un Contract de Servicii de
Închiriere cu Sun Plaza, unul dintre cele mai mari centre comerciala din România. Cu o suprafaţă
totală închiriabilă de 81.000 m2, deschis în luna februarie 2010 şi deservind zona de sud a
municipiului Bucureşti, Sun Plaza va beneficia de experienţa de peste 20 de ani a Sonae Sierra în
industria centrelor comerciale.
Sonae Sierra va oferi servicii de închiriere centrului comercial cu peste 135 de magazine şi
restaurante, consolidând astfel poziţia sa dominantă ca destinaţie pentru

cumpărături şi

agrement în zona sa.
În prezent, în România, Sonae Sierra închiriază o suprafaţă totală închiriabilă de peste 189.000
m2, dintre care 118.000 m2 pentru centre comerciale deţinute de către terţi.

“Pe lângă Adora Mall şi River Plaza Mall, ambele în portofoliul Sonae Sierra, suntem activi în
furnizarea de servicii pentru terţi folosindu-ne de cunoştinţele şi experienţa noastră pe o piaţă cu
o dezvoltare rapidă precum România. Semnarea acestui contract reprezintă o recunoaştere a
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competenţei şi eficienţei noastre pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea atât a centrelor comerciale
din portofoliul companiei, cât şi a cencentrelor comerciale deţinute de terţi, prin îmbunătăţirea
mixului de magazine şi crearea de spaţii atractive, care oferă experienţe unice de shopping.", a
declarat Vitor Nogueira, Sonae Sierra Managing Director of Property Management pentru
România, Grecia şi Italia.

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 49 de centre comerciale în
Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia. De asemenea Sonae Sierra oferă servicii
unor terţi parteneri din Cipru, Serbia, Maroc şi Columbia. În prezent Sonae Sierra are 3 proiecte în
construcţie şi 7 proiecte noi în diferite faze de finalizare în Portugalia, Italia, Germania, Grecia, România şi
Brazilia. Sonae Sierra administrează o suprafaţă de închiriat de peste 2,2 milioane m2, care gazduieşte un
număr de peste 8.900 de firme contractante. În 2010 centrele comerciale Sonae Sierra au primit peste 442
de milioane de vizitatori.
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