Lisboa, 1 de Agosto de 2006
www.sonaesierra.com com nova imagem

Website da Sonae Sierra ganha novas funcionalidades

Um ano após o lançamento da nova marca e respectiva imagem gráfica, a
Sonae Sierra renova o design do seu site com o objectivo de facilitar a
navegação dos utilizadores e tornar a comunicação da Empresa com os seus
stakeholders ainda mais funcional e acessível.
Os utilizadores do site www.sonaesierra.com têm agora ao seu dispor na
home-page novas áreas que dão conta de temas relacionados com as
actividades da Sonae Sierra e onde poderão fazer downloads dos Relatórios
e Contas, Relatórios de Responsabilidade Corporativa e do Press Kit da
Empresa.
A nova aplicação de registo de utilizadores permite aos utilizadores
registados a recepção automática das versões digitais dos comunicados e
relatórios solicitados através do Portal Corporativo.
Os utilizadores deste serviço poderão realizar o registo online, preenchendo
um pequeno questionário para seleccionar a informação pretendida ou
ainda pedir a versão impressa dos relatórios da Empresa.
Uma nova animação em loop, desenvolvida em Flash, com imagens dos
centros comerciais e de lazer da Sonae Sierra também faz parte das
mudanças instituídas.

A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é a especialista internacional em centros comerciais, apaixonada por
introduzir inovação e emoção na indústria dos centros comerciais e de lazer. A Empresa é proprietária ou
coproprietária de 39 Centros Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, 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 550.000 m2. A empresa
conquistou uma reputação internacional pela inovação dos seus produtos e pela sua capacidade de gestão, e já
lhe foram atribuídos mais prémios internacionais do que a qualquer outra empresa do sector.

