Lisboa - Portugal, 13 de julho de 2012

Programa “Produtos de Portugal, produtos da minha terra”

Sonae Sierra estabelece protocolo com Direção
Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo
• Iniciativa visa promover os produtos desenvolvidos na Região de Lisboa e
Vale do Tejo
• Flash Store nos centros comerciais serão montra para estes produtos

A Sonae Sierra, especialista internacional em centros comerciais, acaba de estabelecer um
protocolo com a Direção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo para o desenvolvimento
do programa “Produtos de Portugal, produtos da minha terra” que visa dinamizar e promover os
produtos desenvolvidos e produzidos na região.

Para a dinamização deste programa é fundamental a colaboração entre os diversos parceiros
institucionais e os agentes económicos.
A Sonae Sierra surge, assim, associada ao projeto como a única empresa privada parceira deste
programa com o seu produto “Flash Store” um formato comercial que permite dar suporte inicial
a empresas e/ou produtos em fase de lançamento e desta forma colocar à disposição dos
empreendedores da região em causa a apresentação dos seus produtos em espaços de ocupação
temporária nos Centros Comerciais da Empresa.

Flash Store: um produto inovador assente no conceito de Pop Up Store
A “Flash Store” é uma nova ferramenta de retalho dos Centros Comerciais da Sonae Sierra. São lojas
temporárias que funcionam como verdadeiros laboratórios para testar novas marcas e conceitos.
São simultaneamente espaços privilegiados para o lançamento de novos produtos que requerem
maior interactividade e relacionamento com o consumidor.
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Do ponto de vista dos empreendedores numa fase inicial do seu negócio, a “Flash Store” pelas
suas características representa um investimento mais reduzido, uma maior flexibilidade em
termos de valores e duração do contrato e constituem uma oportunidade única para testar novos
conceitos e produtos.

Ao abrigo do protocolo, os empresários e Associações da região de Lisboa e Vale do Tejo poderão
beneficiar de condições especiais para a instalação de “Flash Stores” nos Centros Comerciais da
Sonae Sierra localizados nesta região estando previstas para breve a abertura de duas lojas no
Centro Colombo.

Para saber mais sobre as ”Flash Stores”, visite www.mallactivation.com

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 está presente em
Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia, Marrocos, Argélia, Colômbia e Brasil e é proprietária
de 51 Centros Comerciais. A Sonae Sierra está também ativa na prestação de serviços a terceiros na
Croácia. Atualmente, a Empresa tem 3 projetos em construção e outros 6 novos projetos em diferentes
fases de desenvolvimento, para além de desenvolver três novos projetos para terceiros. A Sonae Sierra
gere mais de 70 Centros Comerciais com uma Área Bruta Locável de cerca de 2,2 milhões de m2 com cerca
de 8.500 lojistas. Em 2011, a Empresa registou mais de 428 milhões de visitas nos seus Centros
Comerciais.
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