
 
20 lat Apsys na rynku  

Miasto i życie ludzi pięknieją od 20 lat z Apsys 

APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. 

Firma powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer 

projektu oraz zarządca nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty 

uwzględniające specyfikę danego miejsca, kontekst społeczny oraz środowisko naturalne.  

 

Obecnie Apsys Polska zarządza 22 centrami handlowymi na zlecenie takich firm, jak Union 

Investment, Rockcastle, Pradera, Valad, Standard Life, Meyer Bergman i Futureal. Centra 

zlokalizowane są w 15 największych miastach, a ich powierzchnia wynosi łącznie około 840 tysięcy m2 

– niemal 10% powierzchni wszystkich centrów handlowych w Polsce. W 2015 roku firma wygrała pięć 

nowych mandatów zarządczych. W maju br. liczba najemców współpracujących z Apsys przekroczyła 

próg 2000, co oznacza niemal 100% wzrost w ciągu minionych dwóch lat. Zarządzane przez firmę 

obiekty odwiedza rocznie około 110 mln klientów. 

 

Apsys był pionierem na polskim rynku centrów handlowych i w 1999 roku otworzył pierwsze obiekty 

handlowo-rozrywkowe w kraju: Koronę we Wrocławiu i Centrum Janki pod Warszawą. Oprócz 

zakupów oferowały one także rozrywkę - kino, kręgle i kluby fitness oraz przyciągały szeroką ofertą 

gastronomiczną. Kolejnym przełomowym momentem w działalności firmy było otwarcie łódzkiej 

Manufaktury - jednego z największych projektów rewitalizacyjnych w Polsce i Europie. Centrum, 

które doskonale łączy funkcje handlowe, rozrywkowe i rekreacyjne, stało się tętniącym życiem 

punktem na mapie miasta. Rynek Manufaktury, największy w Łodzi, co roku gości liczne wydarzenia 

kulturalne. Od momentu otwarcia w 2006 roku centrum odwiedziło ponad 200 mln gości – 

mieszkańców i turystów.  

 

Jesienią 2016 r. Apsys Polska otworzy w Poznaniu swój nowy flagowy projekt – nowoczesne centrum 

handlowo-lifestylowe Posnania. Na 100 tys. m2 kompleksową ofertę zaprezentuje 300 

międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych marek, w tym 40 wielko i średnio powierzchniowych 

sklepów, 220 butików, 40 restauracji i kawiarni. 25 proc. powierzchni Posnanii zajmie bogata i 

zróżnicowana oferta usług gastronomicznych i rozrywki. Posnanię wyróżni także ponadstandardowa 

obsługa klienta, liczne usługi oparte na nowych technologiach, innowacyjna koncepcja 

architektoniczna, obiekty sztuki i designu we wnętrzach oraz w przestrzeni publicznej otaczającej 

Posnanię. Centrum jest obecnie największą inwestycją handlową realizowaną w Polsce oraz Europie 



 
Środkowej o wartości 1,2 mld zł. W 2015 roku Posnania otrzymała nagrodę „The European Property 

Awards” jako jeden z najlepszych projektów handlowych w Europie.  

W ostatnich latach APSYS Polska był czterokrotnie z rzędu nagradzany jako: „Property Management 

Firm of the Year” oraz „Developer of the Year”. Firma otrzymała również tytuł: „Overall Company of 

the Year”. 

Więcej informacji: www.apsysgroup.pl 

http://www.apsysgroup.pl/�

