Maia, Portugal - 04 de novembro de 2013

Sucesso do novo centro comercial da Sonae Sierra na Alemanha

Hofgarten Solingen recebe perto de 347 mil visitas
desde a sua abertura
•

Abertura ao público no passado dia 24 de outubro

•

Centro na baixa da cidade para 270 mil habitantes

•

86 lojas em 29 mil m2 de ABL

O Hofgarten Solingen, o novo centro comercial da Sonae Sierra na Alemanha, abriu ao público
no passado dia 24 de outubro e já recebeu perto de 347 mil visitas em apenas nove dias de
operação
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, números que espelham o sucesso e relevância deste novo centro comercial para

a cidade de Solingen, que se destina a uma população de 270 mil pessoas na sua área de
influência.

Localizado mesmo no coração da cidade, o novo centro comercial Hofgarten Solingen
disponibiliza 86 lojas em três pisos e 600 lugares de estacionamento. Os números expressivos
registados nos primeiros dias de funcionamento do Centro são o reflexo da qualidade e
variedade da oferta comercial.

Marcas nacionais e internacionais estão tão representadas como os lojistas regionais de média
dimensão e mais de 30 dessas marcas surgem pela primeira vez na cidade. Alguns dos
principais lojistas de grande dimensão são a dm-Markt, Edeka, H&M, Saturn, Spiele Max e TK
Maxx, que constituem referências importantes no mercado alemão.
A zona da restauração apresenta 16 restaurantes e uma vasta oferta gastronómica com
cozinha asiática, turca ou italiana, bem como, conceitos saudáveis, uma charcutaria e
restaurantes locais.

A sua arquitetura moderna oferece uma agradável vista panorâmica sobre a Graf-WilhelmPlatz, tendo sido inspirada no tema "Indústria, Moda, Natureza" e nas peculiaridades regionais
de Solingen.
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O centro comercial esteve encerrado no feriado 01/11 e no domingo 03/11.
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Sobre a Sonae Sierra
A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é a especialista internacional em Centros Comerciais, apaixonada
em criar experiências inovadoras de compra. A Empresa é proprietária de 49 centros comerciais e está
presente em 12 países: Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia, Croácia, Turquia,
Marrocos, Argélia, Colômbia e Brasil. No total, a Sonae Sierra gere e/ou comercializa 85 Centros
Comerciais com um valor de mercado superior a 5,8 mil milhões de euros e uma Área Bruta Locável de
2,4 milhões de m2 com cerca de 8.500 lojistas. Em 2012, a Empresa registou mais de 426 milhões de
visitas nos Centros Comerciais que gere. Atualmente, a Sonae Sierra tem 5 projetos em
desenvolvimento, incluindo 4 para clientes, e outros 5 novos projetos em carteira.
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