Madrid, Espanha – 14 de Julho de 2010

Sonae
Sierra
premiada
pela
Associação Espanhola de Centros
Comerciais
•

A AECC atribuiu ao Centro Comercial Plaza Mayor o prémio de “Melhor
Expansão de um Centro Comercial".

A Sonae Sierra voltou a ser distinguida pela Associação Espanhola de Centros
Comerciais (AECC), desta vez na categoria de Melhor Expansão. A edição deste
ano dos prémios da AECC, atribuídos aos melhores centros comerciais em
Espanha,

decorreu

integrada

no

12º

Congresso

Espanhol

de

Centros

Comerciais, em Bilbau.
O Plaza Mayor está situado nos arredores de Málaga. A nova expansão,
inaugurada em Outubro de 2008, reforçou a oferta de lazer do centro
inaugurado em 2002 e acrescentou ainda lojas de moda, serviços e um
supermercado. A expansão, que representou um investimento de €58 milhões,
está localizada num edifício independente, ligado à área de lazer pré-existente
através de passagens pedestres. À data da inauguração, já apresentava uma
taxa de ocupação de 100%, e o número de visitantes do Plaza Mayor Shopping
aumentou de 6,2 milhões em 2008 para 9,5 milhões em 2009.
Inspirada pela arquitectura tradicional andaluza, a nova área evoca o ambiente
de uma aldeia mediterrânica, com as típicas ruas estreitas, praças, varandas,
telhados, parques e fontes. A vida e a cor de Málaga invadiram a nova área,
com

fontes

e

piscinas,

mil árvores

novas

e

zonas

de

sombra

para

descontracção e conforto dos visitantes.
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O centro comercial possui a certificação OSHAS 18001, de sistemas de gestão
de Segurança e Saúde no trabalho, assim como certificação de conformidade
com a norma ISO 140017, pela gestão ambiental durante o processo de
construção.
O Plaza Mayor já tinha sido distinguido pela AECC em 2004, na categoria
“Melhor Nova Fórmula de Comércio Integrado”. Na edição de 2008, a Sonae
Sierra recebeu o prémio para a Melhor Acção de Solidariedade pela campanha
“Sorrisos Contra a Fome” e em 2006 o Centro Comercial Luz del Tajo recebeu
o prémio para “Melhor Centro Comercial de Grande Dimensão”.
Já em 2010, a Sonae Sierra recebeu ainda, entre outras distinções, um prémio
do International Council of Shopping Centers (ICSC) pela remodelação do
Valecenter, em Veneza, Itália.

Sobre a Sonae Sierra
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 de 52 Centros Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia,
Roménia e Brasil com um total de área bruta locável (ABL) de mais de 2 milhões de m2. Desde
Junho de 2010 a Sonae Sierra também está presente na Colômbia. Actualmente, a Empresa tem 2
projectos em construção e outros 9 novos projectos em diferentes fases de desenvolvimento em
Portugal, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. Em 2009, a Sonae Sierra registou 436
milhões de visitas nos seus centros comerciais.
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