Bucuresti, 21 octombrie 2008

Cu un continut adaptat pietei locale,

Sonae Sierra lanseaza pagina de internet pentru
Romania
•

Sonae lanseaza noua pagina de internet in limba romana

•

www.sonaesierra.ro

•

Continut local si acutalizat permanent

Pentru a asigura o mai buna comunicare pe piata din Romania, Sonae Sierra a
lansat varianta in limba romana a site-ului companiei. www.sonaesierra.ro
ofera informatii despre companie si informatii de interes local, avand o
structura care permite reprezentantilor media, partenerilor companiei si
tuturor vizitatorilor o mai simpla accesare a informatiilor cu privire la
activitatea Sonae Sierra in Romania. Noua pagina de internet ofera atat
informatii actuale despre companie si despre activitatea sa, cat si o viziune
clara asupra calitatii mesajelor si transparentei in comunicare a companiei Sonae
Sierra.
Prin intermediul www.sonaesierra.ro, vizitatorii se pot informa si pot descarca
anuarele financiare sau rapoartele de responsabilitate a companiei Sonae Sierra.
De asemenea, prin aplicatia de inregistrare in baza de date, vizitatorii pot primi stiri
si informatii din partea companiei. Utilizatorii acestui serviciu se pot inregistra online, completand un formular succint cu date relevante, sau pot solicita versiunea
tiparita a rapoartelor companiei. In cadrul site-ului, sectiunea de contacte permite
utilizatorilor identificarea si contactarea fiecarui departament, in functie de aria de
interes a acestora.
Dupa ce a devenit prima companie din domeniul sau care a fost certificata cu
standardul de calitate ISO 14001 in cadrul centrelor sale comerciale, Sonae Sierra
este si prima companie care ofera acces la pagina sa de internet dedicata protectiei
mediului. Aceasta contine date auditate care atesta progresul companiei in domeniul
protectiei mediului, analizand impactul sau in principalele arii de activitate ale
companiei.

Sonae Sierra este specialistul internaŃional în centre comerciale, pasionat de a aduce inovaŃie şi
entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania deŃine 48 de centre comerciale în Portugalia,
Spania, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia, cu o suprafaŃă totală de închiriat de 1,9 milioane
de metri pătraŃi. Sonae Sierra are 17 proiecte în dezvoltare şi 13 proiecte noi în diferite faze de
finalizare, cu o suprafaŃă totală de închiriat de 1 milion de metri pătraŃi. În 2007, centrele sale au
avut peste 410 de milioane de vizite.

