Maia, Portugalia – 5 decembrie 2011

O nouă extindere pe piaţa braziliană

Sonae Sierra demarează proiectul de extindere a
Shopping Metrópole în Brazilia
• Investiţie de 22,7 milioane € (56,8 milioane R$)
• Faţade noi şi zonele existente complet reamenajate

Sonae Sierra tocmai a demarat proiectul de extindere şi renovare a Shopping Metrópole, un
centru comercial cu o vechime de 31 ani, situat în São Bernardo do Campo, în statul São
Paulo, proiect ce reprezintă o investiţie de 22,7 milioane € (56,8 milioane R$).

Dezvoltarea proiectului va include şi deschiderea a 31 magazine, faţade noi şi renovarea
zonelor existente: pardoseli, tavane, sisteme de iluminare, semnalizare, mobilier nou, plus
instalarea scărilor rulante, o nouă cameră pentru copii şi facilităţi de îngrijire ambulatorie. Pe
lângă intervenţia arhitecturală, logo-ul şi semnalizarea internă a centrului comercial au fost
restilizate, având acum un design mai modern şi colorat.
“Renovarea acestui centru comercial consolidat din statul São Paulo este parte din strategia de
valorificare a centrelor noastre comerciale, prin dezvoltarea conceptului şi adaptarea centrelor
la nevoile vizitatorilor, oferindu-le acestora un centru comercial modern, cu mai multe opţiuni
pentru cumpărături, petrecere a timpului liber şi gastronomie. Această investiţie consolidează
angajamentul nostru pe piaţa braziliană şi faţă de calitatea centrelor comerciale pe care le
deţinem pe această piaţă importantă”, declară Fernando Guedes de Oliveira, CEO Sonae
Sierra.

Sonae Sierra investeşte pe piaţa braziliană

Această inaugurare împreună cu expansiunea recentă a Shopping Campo Limpo în zona de
sud a statului São Paulo, precum şi alte trei proiecte în construcţie, consolidează
angajamentul Sonae Sierra pe această piaţă.
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În luna septembrie a anului trecut a fost anunţată începerea construcţiei Passeio das Águas
Shopping, în oraşul Goiânia, al 13-lea proiect de dezvoltare al companiei în Brazilia.
Programat pentru deschidere în 2013, noul centru comercial reprezintă o investiţie de
aproximativ 167 milioane € în construcţia celui mai mare şi mai modern centru comercial din
capitală şi din regiune.

De asemenea, compania are în construcţie două centre comerciale, Uberlândia Shopping şi
Boulevard Londrina Shopping. Primul, cu deschiderea programată pentru primul trimestru al
anului 2012 va avea o suprafaţă totală închiriabilă (GLA) de 43.600 m2, rezultatul unei
investiţii totale de 62 milioane €. Al doilea centru comercial va avea o suprafaţă totală
închiriabilă de 47.800 m2, ceea ce corespunde unei investiţii de 88 milioane € şi este
programat să se deschidă în 2012.

Despre Sonae Sierra

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com/www.sonaesierra.es, este specialistul internaţional în
centre comerciale pasionat de a aduce inovaţie şi entuziasm în industria centrelor comerciale.
Compania deţine 49 de centre comerciale în Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia,
România şi Brazilia. De asemenea, Sonae Sierra oferă servicii unor terţi parteneri din Cipru,
Serbia, Maroc şi Columbia. În prezent, compania are 5 proiecte în construcţie şi 6 proiecte noi
în diferite faze de dezvoltare în Portugalia, Italia, Germania, Grecia, Romania şi Brazilia. Sonae
Sierra administrează o suprafaţă totală închiriabilă de peste 2,2 milioane m2, care găzduieşte
un număr de peste 8.500 de firme contractante. În 2010, centrele comerciale Sonae Sierra au
primit peste 442 de milioane de vizitatori.
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