
 

 

Del 6 al 8 de Maig a Vilassar de Dalt  

 ‘Emocions Market’, una nova trobada de 

tendències al complex Sorli Emocions   

El complex hoteler, esportiu i comercial Sorli Emocions acollirà una nova edició 

de “Emocions Market”, una trobada de tendències que del 6 al 8 de maig 

combinarà moda, disseny, lifestyle, gastronomia, decoració, música en directe i 

diverses activitats per gaudir amb amics o en família.  

Vilassar de Dalt, Maig de 2016.- Els dies 6, 7 i 8 de maig el complex hoteler, esportiu i 

comercial Sorli Emocions acollirà una nova edició de “Emocions Market”, un 

esdeveniment social que es celebra a Vilassar de Dalt (Maresme) basat en el “concept 

store” on trobar des de productes gourmet o d’alta cosmètica fins a llibres, aigües y 

gadgets únics. Dissenyat com un market sobre una gran haima, la trobada combinarà 

la moda amb el disseny i la decoració. 

“Emocions Market” també comptarà amb una variada oferta gastronòmica sobre rodes 

amb diversos foodtrucks a càrrec dels responsables del restaurant de Sorli Emocions, 

així com amb diferents activitats infantils en un espai ludoteca, música en directe i un 

espai DJ. 

“Emocions Market” tindrà lloc concretament el divendres 6 de maig de 12:00 a 21:00 

hores i el dissabte 7 i diumenge 8 de maig de 10:30 a 21:00 hores.  

Sorli Emocions 

El complex hoteler, esportiu i comercial Sorli Emocions, ubicat a Vilassar de Dalt, té 

15.000 metres quadrats urbanitzats i consta de dues edificacions. Per una banda 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 d’altra banda Sorli Emocions, amb un hotel i un 

espai comercial i gastronòmic. 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 de 

convencions. Actualment Sorli Emocions ocupa a 60 persones i durant el seu primer 

any d’activitat ha facturat un total de 3,2 milions d’euros, mentre que la previsió de 

facturació per al 2016 és de 4,5 milions d’euros.  

Sorli Emocions és un projecte de Superfícies d’Alimentació, empresa familiar catalana 

propietària dels supermercats Sorli.  

 

   

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

Clara Bassols clara@bottini.es 620037450 


