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La târgul internaŃional MIPIM,

Sonae Sierra a câştigat premiul Quotidiano Immobiliare
Daily Real Estate 2009
•

Sonae Sierra a fost distinsă de către Quotidiano Immobiliare ca cea mai
bună companie în sectorul retail şi imobiliar comercial din Italia

Sonae Sierra, specialistul internaŃional în centre comerciale, a fost desemnată astăzi de către
Quotidiano Immobiliare drept cea mai bună companie în sectorul retail şi imobiliar comercial din
Italia. Cu ocazia târgului internaŃional MIPIM organizat în Cannes, premiul a fost înmânat domnului
Giancarlo Bianchi, Sonae Sierra Deputy Managing Director Responsabil pentru Dezvoltare în Italia.

Această distincŃie este rezultatul unui proces de selecŃie atent efectuată de către Comitetul de
Conducere Quotidiano Immobiliare format din 45 de profesionişti, selectaŃi dintre cei mai importanŃi
şi influenŃi experŃi ai industriei imobiliare din Italia. Premiul a fost decernat de Guglielmo Pelliccioli,
Director Quotidiano Immobiliare, Thierry Renault, Director Reed Midem (compania organizatoare a
MIPIM) şi Nadine Castagna, Director MIPIM.

“Suntem încântaŃi să fim nominalizaŃi şi poziŃionaŃi pe primul loc de un comitet atât de prestigios. În
zona de business “Retail şi Imobiliar Comercial”, acest premiu reprezintă încă o confirmare a
validităŃii şi o întăreşte strategia noastră. În particular, cred că recompensează eforturile susŃinute
pe piaŃa italiană din 2008 când am inaugurat primul centru comercial care beneficiază de abordarea
inovatoare Sonae Sierra”- comentează Giancarlo Bianchi, Deputy Managing Director
Responsabilul pentru Dezvoltare Sonae Sierra Italia. “Acest premiu încununează un sfârşit de
an spectaculos al Sonae Sierra în Italia, care a început cu deschiderea centrului comercial Freccia
Rossa în aprilie anul trecut, cel mai mare centru comercial urban din Italia şi deschiderea în
octombrie a Gli Orsi, cel mai mare centru comercial în Biella, cu o suprafaŃă totală de închiriat de
41.100 de metri pătraŃi”.

Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) este specialistul internaŃional în centre comerciale, pasionat de a aduce
inovaŃie şi entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania deŃine 50 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 14 proiecte în dezvoltare şi 11 proiecte noi în diferite faze de finalizare, cu o suprafaŃă
totală de închiriat de 1.1 milion de metri pătraŃi.
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