Bucureşti, România–3 Februarie 2014

O nouă numire pentru echipa de management din România

Monica Alexandru este noul Leasing Manager al Sonae
Sierra în România
•

15 ani de experienţă în domeniul închirieriicentrelor comerciale

Sonae Sierra, specialistul internaţional în centre comerciale, o numeşte pe Monica Alexandru în
funcţia deLeasing Manager pentru România. Monica Alexandru va coordona activităţile de
închiriere pentrucentrele comerciale administrate de Sonae Sierra în România şi pentru proiectele
noi, precum centrul comercial ParkLake,dezvoltat în Bucureşti.
Monica Alexandru a absolvit Facultatea de Comerţ din cadrul Academiei de Ştiinţe Economice din
Bucureşti şi programul ASEBUSS ”Excelenţă în Management”. Înainte de a se alaturaechipei
Sonae Sierra, a ocupat funcţia de Marketing &Leasing Manager în cadrul Caelum Development.
Anterior, începând cu anul 1999, a deţinut poziţii similare în mai multe companii din domeniul
imobiliar, acumulând până astăzi 15 ani de experienţă în activităţile de închiriere a centrelor
comerciale.
CaLeasing Manager, Monica Alexandru va fi responsabilă pentru construirea mixului de chiriaşi al
ParkLake, prospectarea potenţialilor chiriaşi, negocierea ofertelor şi a contractelor de închiriere
pentru
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angajamentul Sonae Sierra pentru piaţa din România şi, în special, pentru noul său proiect
programat pentru deschidere în anul 2016, ParkLake, a cărui dezvoltare a demarat deja prin
începerea lucrărilor de excavaţie.
La numirea sa, Alberto Bravo, Managing Director al Sonae Sierra, responsabil pentru Property
Management în Spania şi România, a declarat: ”Experienţa şi profesionalismul Monicăi Alexandru
reprezintă active valoroase pentru echipa de Property Management a Sonae Sierra România.
Suntem încântaţi să o avem pe Monica în echipa noastră şi suntem încrezători că experienţa ei va
aduce o mare contribuţie la succesul de închiriere al ParkLake şi,totodată, la îmbunătăţirea
continuă a mixului de chiriaşi pentru centrele comerciale pe care le administrăm.”
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Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, este specialistul internaţional în centre comerciale, pasionat să creeze experienţe
inovative de cumpărare. Compania deţine 47 de centre comerciale şi este prezentă în 12 ţări: Portugalia, Spania, Italia,
Germania, Grecia, România, Turcia,Azerbaijan, Maroc, Algeria, Columbia şi Brazilia. Sonae Sierra administrează şi/sau
închiriază 81 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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