Bucuresti - Romania, 16 martie 2010

In River Plaza Mall se deschide un
supermarket BILLA
•

Noul supermarket Billa este situat la Kilometrul 0 in Ramnicu Valcea

•

O suprafata de 1.125 metri patrati

•

Imbunatatirea ofertei River Plaza Mall prin management proactiv

Sonae Sierra si BILLA au semnat un contract de inchiriere pentru o suprafata de
1.125 metri patrati in River Plaza din Ramnicu Valcea. Acest parteneriat
reprezinta rezultatul preocuparii permanente pentru imbunatatirea si
consolidarea ofertei de cumparaturi din centrul commercial iar noul
supermarket va reprezenta unul din punctele de atractie din River Plaza Mall.
“Sonae Sierra cauta in permanenta solutii de imbunatatire si diversificare a
ofertei sale printr-o abordare proactiva a potentialilor chiriasi si prin
administrarea zilnica si atenta a centrului comercial River Plaza. Semnarea
contractului cu BILLA inseamna deschiderea unui supermarket de calitate la
Kilometrul 0 din Ramnicu Valcea dar si imbunatatirea ofertei existente in River
Plaza” declara Vitor Nogueira, Managing Director Property Management
PENTRU Germania, Grecia şi România.
“Prin deschiderea celui de-al doilea supermarket in Ramnicu Valcea, BILLA isi
continua expansiunea in Romania. Decizia de a deschide acest supermarket are
la baza faptul ca BILLA doreste sa fie cat mai aproape de clientii sai. Avand o
oferta bogata de marfuri proaspete precum fructe, legume, carne si delicatese,
BILLA ofera solutia perfecta pentru cumparaturile zilnice la cele mai bune
preturi” spune Emil Stefanov.
River Plaza Mall, principala destinatie de cumparaturi din Ramnicu Valcea, are
o suprafata totala inchiriabila de 11.950 metri patrati, 90 de magazine si a
inregistrat in 2009 peste 2.5 milioane de vizitatori. Deschiderea noului
supermarket BILLA in cadrul River Plaza confirma imbunatatirea ofertei de
cumparaturi si produse prin aducerea unui mix de calitate si noutate; toate
acestea vin la doar trei luni dupa aducerea unui alt brand important - retailerul
german Takko, prezent in River Plaza din luna decembrie a anului trecut.

Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, este specialistul international în centre comerciale, pasionat de a aduce
inovatie si entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania detine 52 de centre comerciale în Portugalia,
Spania, Italia, Germania, Grecia, România si Brazilia, cu o suprafata totala de închiriat de peste 2 milioane de
metri patrati. Sonae Sierra are 3 proiecte în dezvoltare si 9 proiecte noi în diferite faze ale dezvoltarii in
Portugalia, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia. In anul 2009, centrele Sonae Sierra au primit peste 436
de milioane de vizitatori.
Despre BILLA Romania
BILLA România este o parte a Rewe Group. Fondată în Koln, Germania, în anul 1927, grupul REWE este una dintre
societatile comerciale de top în Europa, cu o cifra de afaceri de 50 de miliarde de euro, aprox. 320,000 de
angajaŃi şi aproximativ 15.000 de magazine. Grupul REWE opereaza supermarket-uri si discounteri sub mărci de la
BILLA şi PENNY din unsprezece Ńări europene "

