Milano – 18 aprilie, 2013

Categoria “Dezvoltare nouă de categorie medie”

Le Terrazze este premiat în cadrul ICSC Awards 2013

Le Terrazze, deţinut şi dezvoltat de Sonae Sierra şi ING Real Estate, a fost distins de către
Consiliul Internaţional al Centrelor Comerciale (ICSC) cu premiul pentru cel mai bun centru
comercial la categoria “Noi Dezvoltări: Categorie medie”, la ICSC European Shopping Centre
Awards, ediţia din 2013.

Premiul cu care a fost distins Le Terrazze este o recunoaştere a înaltei calităţi a acestui centru
comercial de 38.455m2, cu 102 magazine, un hipermarket Ipercoop de 11.700 m2, 10 magazine
mari şi 16 restaurante şi baruri, precum şi un centru Fitness Club Tonic, cu piscină interioară şi
parcare gratuită, acoperită, pentru 2000 de maşini. Întregul concept al Le Terrazze a fost
dezvoltat în concordanţă cu împrejurimile sale şi în strânsă legătură cu configuraţia geografică
locală. Inaugurat în martie 2012, centrul comercial este situat în La Spezia - Genoa, care are
peste 210.000 de locuitori, şi a avut mai mult de 6 milioane de vizitatori în primul an de
funcţionare.

Mai mult decât atât, proiectul a avut o abordare durabilă încă de la începutul construcţiei sale,
adoptând cele mai bune măsuri atât în ceea ce priveşte protecţia mediului, cât în ceea ce
priveşte siguranţa şi sănătatea în muncă. Acest angajament solid a fost, de asemenea,
recunoscut de Lloyd’s Register Quality Assurance şi "Le Terrazze” a devenit astfel primul centrul
comercial din lume care a obţinut simultan certificările pentru Mediu (ISO 14001) şi pentru
Siguranţă şi Sănătate în domeniul muncii (OHSAS 18001).

“Le Terrazze este mai mult decât un centru comercial. Acesta este şi un "loc de socializare”, unde
vizitatorii pot alege dintr-o varietate de experienţe, acordându-se mare atenţie şi respect istoriei
localităţii, mediului şi siguranţei, precum şi comunităţii locale în care se află centrul comercial.
Acest premiu recunoaşte acest aspect, precum şi abilităţile şi experienţa companiilor Sonae
Sierra şi ING Real Estate în sectorul centrelor comerciale” spune Fernando Guedes de Oliveira,
CEO al Sonae Sierra.
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Consiliul Internaţional al Centrelor Comerciale (ICSC) este cea mai mare asociaţie la nivel
mondial în industria centrelor comerciale, cu peste 75 de mii de membri din 80 de ţări. Premiile
"ICSC European Shopping Centre Awards” sunt oferite la Conferinţa Europeană Anuală a
asociaţiei, care a avut loc anul acesta în Stockholm, şi sunt cele mai prestigioase premii din
sectorul centrelor comerciale, recunoscând în fiecare an cele mai bune proiecte de dezvoltare ale
industriei din Europa, potrivit selecţiei unui juriu format din specialişti internaţionali de renume
din acest domeniu.

Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, este specialistul internaţional în centre comerciale, pasionat să creeze
experienţe inovative de cumpărare. Compania deţine 47 de centre comerciale şi este prezentă în 11 ţări:
Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România, Croaţia, Maroc, Algeria, Columbia şi Brazilia. Sonae
Sierra administrează peste 70 de centre comerciale, cu o valoare de piaţă de peste 5.8 miliarde de euro şi cu
o suprafaţă totală închiriabilă de aproximativ 2.3 milioane m2, care găzduiesc un număr de circa 8 500 de
chiriaşi. În 2012, Sonae Sierra a primit peste 426 de milioane de vizite în centrele comerciale pe care le
administrează. În prezent, Sonae Sierra are 7 proiecte în curs de dezvoltare, din care 4 sunt pentru terţe
companii, şi alte 7 noi proiecte în plan.

Despre ING Real Estate
ING Real Estate este un dezvoltator pan-european axat pe proiecte mixte de retail. ING Real Estate este
deţinut de ING Group, un grup financiar internaţional de origine olandeză care furnizează servicii bancare, de
investiţii, asigurări de viaţă şi pensii private pentru peste 85 de clienţi persoane fizice, companii sau
instituţii, în peste 40 de ţări.
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