Ramnicu Valcea, 21 mai 2015

A 3-a ediție a premiilor Planet Sierra Tenant

Intersport și Line Cinema primesc distincția
Planet Sierra Tenant Award ca
recunoaștere a practicilor lor de
sustenabilitate
•

Scopul urmărit de Sonae Sierra prin această inițiativă internațională este
motivarea chiriașilor din centrele comerciale deținute de companie să adopte
măsuri de creștere a performanței de mediu.

Sonae Sierra, specialistul internațional în centre comerciale, a distins magazinele
Intersport și Line Cinema din centrul comercial River Plaza, cu premiul Planet Sierra
Tenant Award 2014, inițiativă novatoare și de pionierat în sector, ce vizează
recompensarea chiriașilor cu cea mai bună performanță de mediu și care au pus în
aplicare cele mai bune practici din domeniu pe parcursul ultimului an.
Premiile Planet Sierra, distincții oferite o dată la doi ani, au fost fondate în anul 2010 ca
parte a strategiei de sustenabilitate a companiei Sonae Sierra, obiectivul urmărit fiind
acela de a recompensa chiriașii care s-au angajat cel mai profund în practica de
sustenabilitate și au pus în aplicare cele mai eficiente inițiative de mediu. Exemple sunt
punerea în practică a sistemelor de management operațional, pentru a crește
performanța de mediu din perspectiva calității aerului, a energiei, utilizării apei, zgomot,
ape uzate și deșeuri, ca și dezvoltarea programelor de creștere a nivelului de
conștientizare și adoptarea unor practici continue de sustenabilitate printre angajați,
clienți și furnizori.
Pe lângă creșterea gradului de conștientizare a practicilor de sustenabilitate în rândul
chiriașilor, premiile vizează de asemenea sublinierea avantajelor financiare pe care
practicile respective le pot aduce pe termen lung, prin creșterea eficienței și reducerea
costurilor. Adoptarea măsurilor de promovare a respectului față de mediu poate
conduce la rezultate financiare mai bune, prin economia la consumul de apă și energie.

În plus, obiceiurile motivate de sustenabilitate sunt din ce în ce mai prețuite de cetățeni
în general și de vizitatorii centrelor comerciale în special, reprezentând, prin urmare, un
răspuns la cerințele lor
Elsa Monteiro, Director de Sustenabilitate si Comunicare Corporativa al Sonae
Sierra, afirmă: „Pentru Sonae Sierra este o prioritate să aibă chiriași din ce în ce mai
conștienți de problematica de mediu și care pun în practică măsuri de sustenabilitate,
deoarece beneficiarul acestor măsuri este societatea în ansamblul său. Ne dorim ca
aceste premii să-i stimuleze pe chiriași să-și întărească angajamentul față de mediu și,
totodată, să fie un exemplu și un imbold pentru alți chiriași.”
Angajamentul de sustenabilitate al companiei Sonae Sierra datează din anul 1998 și a
fost confirmat prin obținerea certificării ISO 14001, pentru întreg sistemul de
management de mediu.
Intersport și Line Cinema au primit distincția Planet Sierra Tenant Award 2014
în România.
Magazinul Intersport din River Plaza a fost distins în ediția curentă a premiilor Planet
Sierra Tenant Award la categoria A (magazine cu peste 1000 m2). Competitia a fost
stransa insa, Intersport a avut cea mai bună performanță de mediu și a pus în aplicare
cele mai bune practici de mediu pe parcursul ultimului an.
Line Cinema din River Plaza a primit premiul pentru categoria B (magazine sub 1000
m2). Distinctia a venit ca o recunoastere a eforturilor sustinute de a implementa o
politica de mediu eficienta.

Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, este specialistul internațional în centre comerciale, cu o pasiune pentru
crearea de experiente unice de cumparaturi. Compania detine 46 de centre comerciale cu o valoare de piață
de peste € 6 miliarde de euro, și este prezent în 4 continente și 14 țări: Portugalia, Algeria, Azerbaijan,
Brazilia, China, Columbia, Germania, Grecia, Italia, Maroc, România, Rusia, Spania și Turcia. Sonae Sierra
administrează și / sau detine 92 de centre comerciale cu o suprafata totala de 2,3 milioane m2 și aproximativ
8.300 de chiriași. În 2014, compania a primit peste 440 de milioane de vizite în centrele comerciale pe care le
administrează. În prezent, Sonae Sierra are 7 proiecte în dezvoltare, inclusiv 3 pentru clienti.

