
 

 

Sorli Emocions preveu facturar 4,5 milions d’euros 

en el seu segon any d’activitat  

• El proper 21 de novembre farà un any de l’obertura del complex hoteler, 

esportiu i comercial, que és tot un nou concepte de “shopping 

experience” on també inclou restauració, Sorli Emocions ubicat a Vilassar 

de Dalt (Maresme), un període durant el qual ha facturat 3,2 milions 

d’euros i ha ocupat a més de 60 persones. De cara al 2016 la previsió de 

facturació és de 4,5 milions d’euros. 

• Per celebrar el primer aniversari s’ha organitzat una programació especial 

d’activitats culturals, esportives, infantils, gastronòmiques i musicals, 

entre les quals destaca el “Market Emocions”, que del 13 al 15 de 

novembre donarà a conèixer les últimes propostes de diverses firmes de 

moda i complements.  

Vilassar de Dalt, Novembre de 2015.- El proper 21 de novembre farà un any que el 

grup Superfícies de Alimentación inaugurava el complex hoteler, comercial i esportiu 

Sorli Emocions, ubicat a Vilassar de Dalt (Maresme), després d’invertir-hi més de 15 

milions d’euros. Es tracta d’un complex de 15.000 m² urbanitzats que actualment dóna 

feina a més de 60 persones i que durant el primer any d’activitat ha facturat un total de 

3,2 milions d’euros, mentre que la previsió de facturació pel 2016 és de 4,5 milions 

d’euros.  

El complex consta de dues edificacions. D’una banda el Sorli Sport, un centre esportiu 

amb 6 pistes de pàdel, piscina, spa i centre de bellesa el qual compta ja amb més de 

1.000 socis. I de l’altra el Sorli Emocions, amb un hotel, espai comercial i 

gastronòmica. El centre comercial, de més de 3.000 m², ofereix primeres marques en 

perfumeria, cosmètica, complements, parament de la llar, alimentació o vins. Per la 

seva banda, l’hotel té categoria de quatre estrelles i disposa de 33 habitacions, de les 

quals 2 són suites, totes amb sortida exterior i algunes d’elles, 11 en total, amb accés 

directe a la piscina, així com dues sales per convencions. 

Programació d’activitats per celebrar el primer aniversari 

Per celebrar el primer aniversari, Sorli Emocions ha organitzat un programa especial 

durant tot el mes de novembre amb activitats i tallers diversos vinculats a la moda, a la 

cultura, a la música, a l’esport i la salut, al turisme i a la gastronomia. A la programació 

destaca la primera edició del Market Emocions, un esdeveniment que tindrà lloc del 13 

al 15 de novembre en què s’oferiran més de 40 expositors oferiran les últimes 

tendències en moda, parament de la llar i complements de diverses marques i firmes 

de prestigi acompanyats de música en directe i activitats infantils. 

  Per a més informació: Gabinet de premsa Sorli Emocions 
Víctor Bottini victor@bottini.es 679 98 33 46 

Clara Bassols clara@bottini.es 620037450 


