Lisboa – 18 de Maio de 2011

Serviços para terceiros consolidam presença internacional

Sonae Sierra reforça prestação de serviços na
Roménia
• Dois novos contratos de prestação de serviços de comercialização
• Sun Plaza é um dos maiores centros comerciais da Roménia

A Sonae Sierra, especialista internacional em centros comerciais, reforça a sua presença na
Roménia com a assinatura de dois contratos de prestação de serviços de comercialização para os
centros comerciais Sun Plaza e Vivantis Mall, ambos localizados na cidade de Bucareste.
Inaugurado em Fevereiro de 2010, o Sun Plaza é o maior centro comercial da Roménia com
81.000 m² de Área Bruta Locável (ABL) e mais de 135 lojas e restaurantes. A Sonae Sierra foi
contratada para prestar serviços de comercialização com o objectivo de consolidar a sua posição
de principal destino de compras e lazer na sua área de influência.
O contrato com o Vivantis Mall refere-se igualmente à prestação de serviços de comercialização.
O centro comercial dispõe de 56 lojas sendo que a Sonae Sierra iniciou a sua actividade neste
centro em Abril, com o objectivo de ampliar e dinamizar a sua oferta comercial para que possa
responder às necessidades dos seus visitantes.
Para Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, “a concretização destes contratos
permite aumentar a nossa actividade na Roménia e é mais um reconhecimento da capacidade da
Sonae Sierra na gestão e comercialização de centros comerciais, com base na nossa experiência
de mais de 20 anos. O nosso objectivo é criar espaços atractivos para os seus visitantes e desta
forma acrescentarmos valor ao portfolio dos nossos clientes”, acrescenta.
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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. A Empresa é proprietária de 49 Centros
Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. A Sonae Sierra está também
activa na prestação de serviços a terceiros em Chipre, Sérvia, Marrocos e Colômbia. Actualmente, a
Empresa tem 3 projectos em construção e outros 7 novos projectos em diferentes fases de
desenvolvimento em Portugal, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. A Sonae Sierra gere um total de
área bruta locável (ABL) cerca de 2,2 milhões de m2 com mais de 8.500 lojistas. Em 2010, a empresa
registou mais de 442 milhões de visitas nos seus centros comerciais.
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