Maia, Portugalia, 15 aprilie 2014

Recunoașterea ICSC pentru campaniile de marketing și pentru
angajamentul față de sustenabilitate

Sonae Sierra Brazilia premiată de ICSC

•

Asociația Internațională a Centrelor Comerciale aduce recunoaștere companiei
pentru dinamismul activităților de promovare

•

Două centre premiate pentru bune practici de sustenabilitate

Recent, Sonae Sierra Brasil a primit trei distincții la ediția din acest an a Premiilor pentru
Centre Comerciale din America de Sud (Latin American Shopping Center Awards), premii care
recompensează bunele practici din sectorul centrelor comerciale din toată America de Sud.
Filiala Sonae Sierra a fost premiată pentru dinamismul organizării evenimentelor relevante și
două dintre centrele sale comerciale au primit distincții pentru eforturile în direcția
sustenabilității și a eficienței operaționale.

Sonae Sierra Brasil a câștigat aurul la categoria „Promovare și Evenimente" pentru campania
sa de Crăciun din 2012, realizată sub semnătura artistului vizual Romero Brito. Pe lângă
această distincție, au fost primite premii pentru activitățile derulate și alte două centre
comerciale. Centrul comercial Metrópole din São Bernardo do Campo a primit aurul la categoria
„Operațiuni” pentru programul său de Gestionare Sustenabilă a Deșeurilor, prin care angajații
au fost instruiți să selecteze corect deșeurile. Centrul comercial Parque D. Pedro din Campinas
a primit argintul la aceeași categorie pentru programul său de Eficiență Operațională, prin care
a reușit în paralel să reducă consumul de apă și energie și să crească rata de reciclare.

Pentru Fernando Guedes de Oliveira, CEO Sonae Sierra, „aceste trei distincții sunt o
recunoaștere ce ni se aduce pentru capacitatea de management și calitatea operațională din
Brazilia, dar și pentru angajamentul de sustenabilitate al companiei Sonae Sierra.”

Consiliul Internațional al Centrelor Comerciale (ICSC) este cea mai mare asociație mondială din
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sectorul centrelor comerciale, cu peste 75.000 de membri din 80 de țări. Premiile ICSC pentru
Centre Comerciale din America de Sud sunt decernate în cadrul Conferinței Anuale a Asociației,
organizată anul acesta la Cartagena în Columbia, și sunt cele mai prestigioase distincții din
sectorul centrelor comerciale, prin care se recunosc anual cele mai bune proiecte din acest
sector din America de Sud. Premiile sunt acordate de un juriu format de experți în domeniu de
talie internațională.

Sonae Sierra în Brazilia
Sonae Sierra Brasil operează în prezent 10 centre comerciale proprii, administrează alte două
centre pentru companii terțe și a creat până acum aproximativ 40.000 de locuri de muncă la
nivel național. Compania deține în total circa 500.000 m2 GLA, însumând aproximativ 2.500 de
magazine, și a primit peste 102 milioane de vizitatori în centrele sale comerciale în 2013.

În ultimii doi ani, Sonae Sierra Brasil a inaugurat trei centre comerciale, reprezentând o
investiție de 351 milioane euro: Uberlandia Shopping din Uberlandia (Minas Gerais), Boulevard
Londrina Shopping din Londrina (Paraná) și Passeio das Águas Shopping din Goiânia (Goiás).
Cele trei noi centre comerciale au condus la dublarea spațiului închiriabil (GLA) deținut de
Sonae Sierra în Brazilia și la crearea a 11.000 de noi locuri de muncă.

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, cu o valoare de
piaţă de peste 5.6 miliarde de euro şi este prezentă în 12 ţări, de pe 4 continente: Portugalia, Spania,
Italia, Germania, Grecia, România, Turcia, Azerbaijan, Maroc, Algeria, Columbia şi Brazilia. Sonae Sierra
administrează şi/sau închiriază 85 de centre comerciale şi o suprafaţă totală închiriabilă de 2.3 milioane
m2, care găzduiesc un număr de circa 8.300 de chiriaşi. În 2013, Sonae Sierra a primit peste 406 de
milioane de vizite în centrele comerciale pe care le administrează. În prezent, Sonae Sierra are 6 proiecte
în curs de dezvoltare, dintre care 4 sunt pentru terţe companii, şi alte 4 noi proiecte în plan.
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