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Expansão internacional prossegue

Sonae Sierra inaugura o seu primeiro
centro comercial na Grécia
•
•
•
•

Mediterranean Cosmos tem 177 lojas e 37 restaurantes
São esperadas cerca de 12 milhões de visitas anuais
Forte adesão da comunidade empresarial local e criação de 2 500 postos de
trabalho
Investimento de €110 milhões

A Sonae Sierra inaugura hoje o seu primeiro centro comercial e de lazer na Grécia.
Denominado Mediterranean Cosmos, este novo centro é promovido através de uma
parceria entre a LAMDA Development e a Sierra Charagionis, a joint-venture entre a Sonae
Sierra e o Grupo grego Acropole Charagionis para o investimento, desenvolvimento e
gestão de centros comerciais no mercado Grego, representando um investimento superior
a €100 milhões.
Concebido e desenvolvido à luz de um conceito totalmente inovador para os consumidores
gregos, já que alia à área comercial as actividades culturais e de lazer, o Mediterranean
Cosmos, localizado estrategicamente na cidade de Salónica, a segunda maior da Grécia,
passa a ser o maior centro comercial e de lazer do País.
Implantado numa área de 250.000 m2, o novo centro comercial e de lazer disponibiliza
46.000 m2 de Área Bruta Locável (ABL) e 2.600 lugares de estacionamento automóvel,
estando previstas cerca de 12 milhões de visitas anuais.
Um total de 214 lojas irão acolher as mais prestigiadas insígnias, entre as quais a Zara,
Sfera, Massimo Dutti, Pull and Bear, Bershka, Oysho, Stradivarius, ZARA Home, Adidas,
Tommy Hilfiger, Foot Locker e Replay, mas também 37 restaurantes e cafés, 1
supermercado, 1 cinema multiplex com 11 salas, um complexo de bowling e um centro de
diversões para toda a família.
O Mediterranean Cosmos despertou já um grande interesse não só junto da comunidade
empresarial local, mas também de grandes grupos internacionais, alguns dos quais irão
abrir a sua primeira loja no mercado grego. Este empreendimento irá ainda contribuir para
a criação de 2.500 novos postos de trabalho criando um importante pólo de
desenvolvimento para a região em que está inserido.
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Integração na comunidade envolvente
O projecto arquitectónico do Mediterranean Cosmos foi inspirado na ambiência
mediterrânica e integra-se perfeitamente na comunidade envolvente de Salónica através
das cores, dos materiais utilizados e do realce dado à luz natural. Os visitantes poderão
ainda apreciar a partir do centro comercial e de lazer as magníficas vistas do Mar
Mediterrâneo e do histórico Monte Olympus.
O Centro integra igualmente um “bairro tradicional” grego, que engloba uma Igreja, um
museu, restaurantes tradicionais e um anfiteatro ao ar livre de 400 lugares para
espectáculos de música e dança.

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 35 Centros Comerciais, em Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Brasil com um total de área bruta
locável (ABL) de mais de 1,4 milhões de m2. Actualmente, a Sonae Sierra está a desenvolver mais 15 projectos em
Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia e Brasil com uma ABL total superior a 580.000 m2.

