
Sonae Sierra continuã în prezent lucrãrile de
construcþie pentru prima fazã de realizare a centrului
comercial Adora Mall din Craiova. “Încã lucrãm pe mai
multe direcþii: design ºi arhitecturã, leasing ºi
finanþare, aºa încât sã creãm o investiþie sustenabilã
care sã ofere cele mai bune magazine, servicii ºi
destinaþii pentru petrecerea timpului liber din zonã.”,
ne-a declarat Ingo Nissen, managing director, Sonae
Sierra Romania. Domnia sa ne-a precizat cã în ciuda
crizei economice pe care o parcurgem nu au fost oper-
ate schimbãri majore asupra proiectului pe durata
acestei prime faze de dezvoltare.

Adora Mall va avea o suprafaþã închiriabilã totalã de
50.000 mp, 190 de magazine ºi 1900 locuri de parcare,
investiþia totalã ridicându-se la 111 milioane euro.
Termenul pentru deschiderea Adora Mall este
prevãzut pentru anul 2013.

Ingo Nissen susþine cã peste 40% din suprafaþa
totalã închiriabilã este deja închiriatã.

Pe lângã dezvoltator, Sonae Sierra este în acelaºi
timp administrator de centre comerciale.

În prezent, Sonae Sierra are un contract de
administrare integralã a proprietãþii semnat cu
Carrefour Militari pentru galeria comercialã ºi unele
magazine, precum ºi cu Sun Plaza ºi cu Magnolia
Shopping Centre din Braºov.

Pentru Sun Plaza, cel mai mare centru comercial din
România cu 81.000 mp spaþiu închiriabil, Sonae Sierra
va furniza servicii de închiriere pentru mai bine de 135
magazine ºi restaurante.

În Magnolia Shopping Center, una dintre cele mai
importante destinaþii de cumpãrãturi din oraºul
Braºov, Sonae Sierra a închiriat o suprafaþã de 7.600
mp.

Prin urmare, portofoliul local de servicii de leasing
este în continuã creºtere ºi în prezent Sonae Sierra are
închiriate circa 85.000 mp de la terþe companii,
dintr-un total de 155.000 mp spaþiu închiriabil pe care
î l administreazã în România (terþe pãrþi plus
portofoliul propriu).

În plus, domnul Nissen afirmã cã sunt în continuare
analizate oportunitãþile de servicii pentru terþe pãrþi în
România º i , de asemenea, sunt atenþi la noi
oportunitãþi pe coasta Mediteranei, precum ºi în alte
þãri din Europa de Est.

În ceea ce priveºte decizia de a demara alte proiecte
proprii în România Ingo Nissen ne-a declarat: “Pentru
moment, dezvoltãm numai Adora Mall în România ºi
continuãm lucrãrile de construcþie aferente primei
sale etape. Bineînþeles cã vom continua sã cãutãm ºi sã
analizãm ºi alte oportunitãþi de dezvoltare în România,
dar acestea vor fi anunþate numai dupã ce vor fi
contractate ferm.”

În prezent retailerii care se gândesc sã îºi extindã
afacerile au oferte mai bune decât înainte pentru
spaþii comerciale. Mai mult decât atât, aceastã situaþie
îi face sã fie mai selectivi: chiriaºii cautã acum locaþii
premium în centre comerciale care le garanteazã o
dezvoltare de calitate, dar ºi un management de
calitate pe durata vieþii centrului comercial, este de

pãrere Ingo Nissen.
România ºi Bucureºtiul mai exact au potenþial ridicat

de dezvoltare ºi o mare nevoie de management
profesional pro activ ºi dezvoltãri inovative sau chiar
unele oportunitaþi de reamenajare. Ingo Nissen mai
spune cã “România este o piaþã unde noi vom con-
tinua sã investim pentru creºterea viitoare sustenabilã
în cazul în care indicatorii evolueazã pe trend pozitiv.

În mod clar continuã sã cãutãm ºi sã analizãm
oportunitãþi pentru joint-venture în România”.
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Dinspre dezvoltãri noi spre servicii
de administrare ºi închiriere
Ingo Nissen, managing director, Sonae Sierra Romania

Companii

Ingo Nissen s-a alãturat companiei Sonae Sierra în anul

2000, când compania ºi-a început operaþiunile în

Germania, întâi ca manager de dezvoltare ºi din 2006

ca membru în consiliul de administraþie al Sierra

Developments Germany.

Din februarie 2008 a acceptat provocarea sã fie

d i rector genera l º i membru în Consi l iu l de

Administraþie al Sonae Sierra în România.

Ingo a absolvit Inginerie Civilã la Universitatea Tehnicã

din Braunschweig ºi º i -a luat doctoratu l la

Universitatea Tehnicã din Munchen.
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