Bucureşti - România, 01 iunie 2011

Noi chiriaşi pentru cea mai importantă destinaţie de cumpărături şi
petrecere a timpului liber

Pure Fitness semnează cu Adora Mall
• 40% din suprafaţa totală închiriabilă a centrului comercial Adora Mall
este deja contractată

Sonae Sierra, specialistul internaţional în centre comerciale, a semnat un contract de închiriere
cu Pure Fitness pentru Adora Mall Craiova.
Cu o suprafaţă totală închiriabilă (GLA) de 59,000 m2, Adora Mall va fi un centru comercial
inovator, deţinut si dezvoltat de Sonae Sierra. În prezent, 40% din suprafaţa totală închiriabilă
(GLA) a centrului comercial Adora Mall este deja contractată de importante mărci locale şi
internaţionale. Cel mai nou chiriaş al centrului comercial este Pure Fitness, care a închiriat un
spaţiu de 2.100 m2 pentru un centru de sănătate şi fitness.
"Pure Fitness consolidează oferta Adora Mall pentru Craiova confirmând în acelaşi timp calitatea
serviciilor Sonae Sierra şi evoluţia pozitivă a centrului comercial pentru a deveni o destinaţie
dominantă în Craiova. De asemenea, Sonae Sierra este în negocieri avansate cu noi chiriaşi
pentru a dezvolta cel mai bun mix de magazine pentru Adora Mall şi pentru a putea oferi
combinaţia perfectă de shopping, servicii şi petrecere a timpului liber din zonă.", afirmă Ingo
Nissen, Managing Director Sonae Sierra, responsabil pentru Dezvoltare în România.

Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com,

este specialistul internaţional în centre comerciale pasionat de a

aduce inovaţie şi entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania deţine 49 de centre comerciale în
Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia. De asemenea Sonae Sierra oferă servicii
unor terţi parteneri

din Cipru, Serbia, Maroc şi Columbia. În prezent Sonae Sierra are 3 proiecte în

construcţie şi 7 proiecte noi în diferite faze de finalizare în Portugalia, Italia, Germania, Grecia, România şi
Brazilia. Sonae Sierra administrează o suprafaţă de închiriat de peste 2,2 milioane m2, care gazduieşte un
număr de peste 8.900 de firme contractante. În 2010 centrele comerciale Sonae Sierra au primit peste 442
de milioane de vizitatori
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