Lisboa, 26 de Outubro de 2009

Tendo em vista uma maior facilidade e flexibilidade no acesso aos conteúdos

Sonae Sierra renova site institucional
•
•

Design mais apelativo, maior funcionalidade e flexibilidade
Site recebe anualmente mais de 480 000 visitas

A Sonae Sierra acaba de renovar o seu site institucional - www.sonaesierra.com - tendo
em vista a dinamização desta ferramenta ao nível do seu design, funcionalidade e
flexibilidade, permitindo uma maior facilidade de acesso e partilha de informação a
todos aqueles que o visitam.

A nova estrutura do site, disponível na versão portuguesa e inglesa, permite também o
acesso a um micro-portal de cada país onde a Sierra opera, onde são disponibilizados
os principais conteúdos desse país, na sua língua de origem.

Desta evolução importa destacar a rápida partilha de informação e uma maior facilidade
de conteúdos, através de ferramentas que permitem o envio de páginas a terceiros, a
conversão para PDF, solicitar imagens do banco de imagem, e receber “alertas Sierra”
sempre que novos comunicados ou Relatórios que são divulgados.

Na área de recrutamento, o site passa a disponibilizar um conjunto de linhas
orientadoras que permitem, de acordo com a estratégia de recrutamento da Sonae
Sierra, facilitar o processo de candidatura a quem queira integrar os quadros da
Empresa nos vários países onde esta opera.

Todas estas funcionalidades, a par do design apelativo e inovador pretendem dar uma
nova dinâmica e atrair ainda mais visitas ao site da Sonae Sierra, que é visitado
anualmente por mais de 480 000 utilizadores.
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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 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. Actualmente, a Sonae Sierra tem 1 projecto em
construção e outros 11 novos projectos em diferentes fases de desenvolvimento em Portugal, Itália,
Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. Em 2008, a Empresa registou 429 milhões de visitas nos seus centros
comerciais.
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