Bucureşti, România – 9 iulie 2012

Numirea unui nou membru în echipa de management din România

Alberto Bravo este noul Managing Director al Sonae
Sierra România, responsabil de Property Management
Sonae Sierra, specialistul internaţional în domeniul centrelor comerciale l-a numit pe Alberto
Bravo ca noul Managing Director responsabil de Property Management în România, pe lângă
poziţia sa actuală de Managing Director responsabil de Property Management în Spania. Alberto
Bravo va coordona departamentul de Property Management al Sonae Sierra în România, şi
Spania, coordonând departamentele de Leasing, Marketing, Management Juridic şi Operaţional.
Alberto Bravo s-a alăturat Sonae Sierra Spania în 1999 ca Operations Regional Manager şi a
ocupat diferite poziţii de atunci. Este Head of Property Management al Sonae Sierra în Spania din
2009 şi a fost numit Managing Director and Country Representative al companiei în 2010. Este
licenţiat în Drept şi deţine o Diplomă de Master în General Management, obţinută la London
Business School. Înainte de a se alătura Sonae Sierra a activat ca şi consultant imobiliar din
1993.
Ca Managing Director al Sonae Sierra în Spania, el a coordonat managementul operaţional şi
comercial al centrelor comerciale deţinute de Sonae Sierra în Spania, precum şi al celor deţinute
de terţe companii şi aflate în administrarea Sonae Sierra. Ca şi Country Representative, Alberto
Bravo reprezintă Sonae Sierra în Spania.
Cu ocazia numirii acestuia în funcţie, João Correia de Sampaio, Executive Director, Property
Management & Leasing al Sonae Sierra, a afirmat: “Suntem convinşi că Alberto Bravo va avea o
contibuţie semnificativă la dezvoltarea Property Management-ului din România, prin experienţa sa
valoroasă şi profesionalismul său. România este o piaţă cu o mare nevoie de management
profesionist proactiv şi suntem bucuroşi că avem şansa de a utiliza cei 13 ani de experienţă ai lui
Alberto alături de Sonae Sierra.”
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 este prezentă în Portugalia, Spania,
Italia, Germania, Grecia, România, Maroc, Algeria, Columbia şi Brazilia şi deţine 51 de centre comerciale.
Sonae Sierra furnizează de asemenea şi servicii către terţi în Croaţia. În prezent, compania are 3 proiecte în
construcţie şi 6 noi proiecte în diferite faze de finalizare şi de asemenea, dezvoltă trei noi proiecte pentru
terţe persoane. Sonae Sierra administrează mai mult de 70 de centre comerciale, cu 2,2 milioane m2
Suprafaţă Totală închiriabilă(GLA), pentru mai mult de 8.500 de chiriaşi. În 2011, Compania a primit mai
mult de 428 de milioane de vizite în Centrele sale comerciale.
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