Bucureşti – România, 30 Aprilie 2010

Sonae Sierra premiată la ICSC Awards,
ediŃia 2010
Compania Sonae Sierra a fost distinsă cu premiul pentru “Reamenajare şi
extindere”, în cadrul “Premiilor ICSC European Shopping”, pentru lucrările de
reamenajare a centrului Valecenter din VeneŃia, Italia. Premiul a fost acordat de
către Consiliul InternaŃional al Centrelor Comerciale din Italia.

Aflat la periferia orasului VeneŃia, centrul comercial Valecenter a fost deschis în
luna iunie 1993 şi ulterior achiziŃionat de către compania Sonae Sierra, în luna
iunie 2005. Centrul comercial are 124 de magazine, o suprafaŃă totală de 48.306
metri patraŃi şi 2.900 de locuri gratuite de parcare.

Reamenajarea centrului comercial Valecenter a constat în modificarea integrală a
arhitecturii şi designului interior a centrului. Noua tematica arhitectuarală face
trimitere la una dintre industriile tradiŃionale veneŃiene – prelucrarea sticlei de
Murano. Tema arhitecturalaă este evidentiaŃă prin culorile puternice folosite în
elementele de design interior, care contribuie la crearea unei atmosfere calde şi
moderne. În concordanŃă cu standardele Sonae Sierra, au fost efectuate
schimbări majore şi cu privire la reorganizarea spaŃiilor comerciale şi a celor
destinate vizitatorilor, schimbări care au eficientizat circulaŃia în interiorul
centrului. De asemenea, a fost construită o nouă zonă destinată restaurantelor,
care dispune de 600 de locuri. Noua amenajare oferă vizitatorilor o varietate mai
bună de magazine, cu multe mărci noi şi de calitate şi standarde îmbunătăŃite de
confort şi servicii, într-o ambianŃă modernă şi primitoare.
În ediŃia de anul trecut a Premiilor ICSC, compania Sonae Sierra a fost distinsă
cu un certificat de merit în categoria de proiecte noi de dimensiuni medii, pentru
centrul comercial 8 Avenida, din São João da Madeira.
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Consiliul InternaŃional al Centrelor Comerciale (ICSC) este cea mai mare
asociaŃie mondială în industria centrelor comerciale, cu peste 75.000 de membri,
din 80 de Ńări. Ceremonia de decernare a “Premiilor ICSC pentru Centerele
Comerciale Europene” s-a desfaşurat în cadrul ConferinŃei Anuale a asociaŃiei,
care a avut loc la Praga. Aceste permii sunt cele mai prestigioase premii din
sectorul centrelor comerciale, o distincŃie anuală pentru cele mai bune proiecte
din Europa. Câştigătorii sunt desemnaŃi de către un juriu format din cei mai
proeminenŃi specialişti internaŃionali în acest domeniu.

Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) este specialistul internaŃional în centre comerciale, pasionat de
a aduce inovaŃie şi entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania deŃine 52 de centre
comerciale în Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia, cu o suprafaŃă totală
de închiriat de peste 2,0 milioane de metri patraŃi. Sonae Sierra are 2 proiecte în dezvoltare şi 9
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.
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