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RioSul Shopping e Mediterranean Cosmos competem em diferentes categorias

Shoppings da Sonae Sierra finalistas dos
ICSC Awards 2007
Dois centros comerciais e de lazer da Sonae Sierra, o RioSul Shopping, no Seixal, e
o Mediterranean Cosmos, em Salónica, na Grécia, acabam de ser nomeados para os
2007 European Shopping Centre Awards, a atribuir pelo International Council of
Shopping Centre Awards (ICSC) em Abril de 2007, em Varsóvia.
Os centros comerciais RioSul Shopping e Mediterranean Cosmos competem nas
categorias “Remodelação/Expansão” e “Novos Centros de Grande Dimensão”,
respectivamente. A nomeação destes dois empreendimentos constitui para a Sonae
Sierra o reconhecimento da capacidade de inovar e de introduzir novos conceitos
de Centros Comerciais e de Lazer nos mercados onde opera.
Inaugurado em Março deste ano, o RioSul Shopping é detido em partes iguais pela
Sonae Sierra e Pan European. Conta com uma oferta de 140 lojas, entre as quais
um hipermercado e 22 restaurantes, distribuídas por uma Área Bruta Locável (ABL)
de 39.700 m2. Disponibiliza também 2300 lugares de estacionamento gratuito.
Situado numa região com grande densidade populacional, o RioSul Shopping serve
uma população de mais de 1,1 milhões de pessoas numa área de influência de 30
minutos.
Promovido e detido pela Sonae Sierra/Acrópole Charagionis (39,9%) e pela LAMDA
Development (60,1%), o Mediterranean Cosmos está implantado numa área de
250.000 m2, disponibiliza 46.000 m2 de ABL e 2.600 lugares de estacionamento
automóvel. Um total de 210 lojas acolhe as mais prestigiadas insígnias desde
Outubro de 2005, altura em que foi inaugurado. O projecto arquitectónico do
Mediterranean Cosmos foi inspirado na ambiência mediterrânica e integra-se
perfeitamente na comunidade envolvente de Salónica através das cores, dos
materiais utilizados e do realce dado à luz natural. Os visitantes podem ainda
apreciar a partir do centro comercial e de lazer as magníficas vistas do Mar
Mediterrâneo e do histórico Monte Olympus. O centro integra igualmente um
“bairro tradicional” grego, que engloba uma Igreja, um museu, restaurantes
tradicionais e um anfiteatro ao ar livre de 400 lugares para espectáculos de
música e dança.
Conhecidos como os galardões mais prestigiados no sector dos centros comerciais e
de lazer, os ICSC Awards premeiam todos os anos os melhores projectos da Europa,
sendo que o júri é composto pelas mais proeminentes figuras internacionais ligadas
a esta área.

A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é uma empresa internacional especialista em centros comerciais,
apaixonada por introduzir inovação e emoção na indústria dos centros comerciais e de lazer. A Empresa é
proprietária ou co-proprietária de 40 Centros Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia e Brasil
com um total de área bruta locável (ABL) de mais de 1.6 milhões de m2. Actualmente, a Sonae Sierra está a
desenvolver 15 projectos em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia e Brasil com uma ABL total superior a
520.000 m2. Em 2005, os seus centros comerciais registaram mais de 400 milhões de visitas.

