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Od ponad dwóch dekad Apsys - deweloper i zarządca
nieruchomości komercyjnych tworzy w Polsce i we Francji
unikalne obiekty handlowe, będące nie tylko miejscem
zakupów, ale także spotkań i rozrywki. Obecnie w portfolio
zarządczym Apsys Polska będącego częścią Apsys Group,
znajduje się 25 obiektów handlowych (stan na rok 2020),
w tym tak rozpoznawalne obiekty jak łódzka Manufaktura ,
Posnania w Poznaniu, Galeria Katowicka czy krakowska
Bonarka .  

W ciągu 25 lat działania w Polsce Apsys stał się liderem
w zarządzaniu obiektami handlowymi i ma pod swoimi
skrzydłami ponad 1 000 000 mkw. GLA (powierzchni najmu) co
stanowi ponad 10% powierzchni dostępnej na rynku. Jako
inwestor i deweloper wybudował łódzką Manufakturę ,  Centrum
Janki w Warszawie, CH Centrum Korona we Wrocławiu i Platan
w Zabrzu, którymi po sprzedaży funduszom inwestycyjnym,
nadal zarządza. 

W 2019 r. spółka poszerzyła spektrum działania o realizację
inwestycji mieszkaniowych oraz usługi zarządzania
nieruchomościami biurowymi ,  przenosząc na ten segment
rynku swoje wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu
obiektami handlowymi. Usługa zarządzania nieruchomościami
biurowymi powstała jako odpowiedź na potrzeby klientów,
którzy w swoich portfelach poza centrami handlowymi
posiadają także obiekty biurowe. Jako interdyscyplinarny
operator na rynku nieruchomości komercyjnych firma pracuje
również nad projektami typu mixed-use i food-hall .

Apsys świadczy kompleksowe usługi na rynku nieruchomości,
począwszy od projektowania i budowy obiektów ,  poprzez
pełne zarządzanie nieruchomością (włączając w to relacje z
najemcami, PR i marketing, wynajem, księgowość, doradztwo
prawne, bieżące prowadzenie nieruchomości, zarządzanie
techniczne, optymalizację kosztów) aż po proaktywne
zarządzanie aktywami ,  którego celem jest wzrost wartości
nieruchomości .  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
i specjalistycznej wiedzy wszystkie działania, niezależnie od
wielkości i lokalizacji poszczególnych nieruchomości,
są szyte na miarę i dopasowane do potrzeb klienta.
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300

25

LAT DOŚWIADCZENIA

PRACOWNIKÓW W POLSCE

OBIEKTÓW HANDLOWYCH
W 16 MIASTACH

1 022 189 MKW. POWIERZCHNI NAJMU
W ZARZĄDZANIU

10% UDZIAŁU W RYNKU

2 150 OBSŁUGIWANYCH UMÓW NAJMU

<60 
NAGRÓD OTRZYMANYCH W CIĄGU
PONAD 20 LAT DZIAŁALNOŚCI
M.IN.  ZA NAJLEPSZE PROJEKTY
HANDLOWE, KAMPANIE
MARKETINGOWE I  WYNIKI
ZARZĄDCZE

20
CERTYFIKATÓW BREEAM ORAZ
CERTYFIKAT ISO 14 0001 – APSYS
JEST LIDEREM POLSKIEGO RYNKU
W ZAKRESIE CERTYFIKACJI



HISTORIA

Centrum Beaugrenelle otrzymuje nagrodę ICSC
dla najlepszego obiektu handlowego w Europie.

Apsys Polska powiększa swoje portfolio
zarządcze o kolejne 5 obiektów.

Kończy się rozbudowa i modernizacja Centrum
Rondo w Bydgoszczy.

Apsys France wygrywa przetarg na budowę
Beaugrenelle (wówczas największej inwestycji

komercyjnej w Paryżu).
W Polsce rusza realizacja łódzkiej Manufaktury. 

Otwarte zostaje CH Platan.

Powołanie w strukturach Apsys Polska działu
Office Management. 
Otwarcie centrum Steel w Saint-Etienne we
Francji.

Pozyskanie w zarząd 18 centrów Grupy Casino.
Apsys staje się liderem na polskim rynku
nieruchomości handlowych.

Otwarcie centrum Eden w Servon.
Muse docenione przez ICSC otrzymuje

nagrodę dla najlepszego obiektu handlowego
w Europie.

Posnania zostaje uznana za najlepsze nowe centrum
handlowe w Europie w kategorii obiektów bardzo
dużych (nagroda ICSC).

Otwarcie Posnanii w Poznaniu oraz Vill’Up w Paryżu. 
Apsys Polska pozyskuje kolejne dwa mandaty
zarządcze.

Apsys France otwiera Parc Saint Paul.
Rozpoczyna się budowa centrum Posnania.

Otwarcia kolejnych centrów we Francji - Parc
de la Jaufertie w Soyaux, Les Rives de l’Orne 

w Caen oraz Beaugrenelle w Paryżu.

Łódzka Manufaktura zostaje uznana najlepszym centrum
handlowym na świecie (nagroda ICSC).

Otwarcie Porte de Châtillon – pierwszego obiektu
Apsys we Francji.

Otwarcie pierwszych obiektów w Polsce –
Centrum Janki w Warszawie i Korona we

Wrocławiu.
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2013

Otwarcie Manufaktury w Łodzi.

Firma rozpoczyna działalność w Polsce.

Maurice Bansay zakłada w Paryżu spółkę Apsys.



Miasto ze swoją energią, dynamiką, różnorodnością i ciągłą
zmiennością inspiruje Apsys do działania. Miejskość to
dla Apsys znacznie więcej niż infrastruktura – to przede
wszystkim ludzie: poszukujący nowych miejsc i doświadczeń,
motywacji, poczucia przynależności.

„Making cities vibe” – hasło przewodnie organizacji nieustannie
inspiruje do realizacji inwestycji w harmonii z miastem, jego
historią, architekturą i unikalnym charakterem, łącząc
profesjonalizm i pasję rozwoju z odpowiedzialnością społeczną
i szacunkiem dla otoczenia. Sensem każdego projektu,
niezależnie od jego skali, jest ożywianie miejskich przestrzeni
i tworzenie miejsc, które ludzie pokochają.

Z myślą o potrzebach lokalnych społeczności spółka dba 
o atrakcyjne zagospodarowanie terenów wokół inwestycji,
wdraża programy zapewniające jak najlepsze doświadczenia,
komfort  i wysoko wyspecjalizowane usługi (At your service),
promujące edukację ekologiczną (Think Green), ideę
dostępności przestrzeni publicznych (Spektrum zrozumienia),
inicjuje akcje zachęcające do aktywności i rozwoju. W tym celu
często współpracuje z lokalnymi autorytetami i organizacjami
pożytku publicznego.
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Ciągły rozwój oparty na wiedzy zainicjował stworzenie
wewnętrznego inkubatora pomysłów - Apsys Lab .  

Apsys Lab był odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie
rozwiązań wykorzystujących nowe technologie w centrum
Posnania .  Dzięki staraniom zespołu projektowego w obiekcie
wykorzystywana jest m.in. technologia kinect walls ,
wielkoformatowe ekrany LED ,  aplikacje mobilne ,  interaktywne
kioski i inne rozwiązania dotąd niespotykane w Europie.
Wyjątkowy pakiet dotyczy także obsługi klientów, którzy mogą
korzystać m.in. z asystenta parkowania, ułatwień w zakupach
i wielu różnorodnych udogodnień ułatwiających
i uprzyjemniających zakupy.

Jednym z ostatnich efektów pracy wewnętrznego think-tanku
jest między innymi program „Apsys At Your Service” .
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T o multidyscyplinarn a platforma , któr a koncentruje  się  na 
synergi i wiedz y  i doświadcze ń pracowników  Apsy s  z różnych 
obszarów , w  połączeni u  z nowatorskim i możliwościami 
technologicznym i w  cel u wypracowywani a efektywnych 
narzędzi zarządzani a obiektami , obsług ą klient a  i komunikacją ,  
a także opracowywani a  i wdrażani a autorskich  programów 
pomagającyc h tworzy ć wyjątkowe , zaskakujące   i inspirujące 
miejsca .



Apsys jako autor pionierskich rozwiązań na rynku nieustannie
tworzy specjalistyczne programy gwarantujące właścicielom
obiektów najwyższą jakość zarządzania ,  a klientom
odwiedzającym centra handlowe najlepsze doświadczenia .
Są to niejednokrotnie programy wykraczające poza
standardowe działania centrów handlowych, obejmujące m.in.
rozwiązania z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju ,
odpowiedzialności społecznej ,  czy zapewnienia równego
dostępu do obiektów osobom z różnego rodzaju
ograniczeniami i niepełnosprawnościami.

Ogólnopolski wieloaspektowy program CSR kierowany zarówno
do klientów centrów handlowych zarządzanych przez Apsys
Polska jak również do pracowników organizacji.

Ma on przede wszystkim za zadanie promowanie postaw
proekologicznych ,  ale również informowanie o konkretnych
rozwiązaniach technologicznych stosowanych w obiektach
handlowych w celu m.in. minimalizacji zużycia zasobów
naturalnych ,  redukcji śladu węglowego .  W ramach programu
prowadzone są kampanie informacyjne o rozwiązaniach
stosowanych w poszczególnych obiektach (np. wykorzystanie
wody szarej, czy zmniejszenie kosztów zużycia energii), a także
o podejmowanych przez centra inicjatywach. Prowadzone są
także akcje edukacyjne i promujące zrównoważony
ekologicznie styl życia – segregację odpadów, poruszanie się
rowerami (Bike Parade) czy korzystanie z pojazdów
elektrycznych (stacje ładowania pojazdów przy obiektach).
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Innowacyjny na skalę europejską, kompleksowy i wielofazowy 
program, którego celem jest zwiększenie dostępności 
obiektów handlowych dla osób ze spektrum autyzmu, ich 
bliskich i opiekunów poprzez uwzględnienie specjalnych 
potrzeb emocjonalnych i sensorycznych osób z ASD. Pilotażowe 
wdrożenie programu rozpoczęło się w Galerii Katowickiej
w 2019 r.

W ramach projektu w soboty przez dwie godziny organizowane są 
„ciche godziny” , w których wyciszona jest muzyka w galerii. 
Stworzony został, minimalistycznie urządzony, odizolowany od 
dźwięków „pokój wyciszenia” , do którego drogę wskazuje 
aplikacja mobilna i oznakowanie kierunkowe w obiekcie. 
Wprowadzane są też dodatkowe oznakowania i specjalne 
tablice z alternatywnymi kodami komunikacji. Co ważne 
redukcja i ograniczenie bodźców stosowane jest na żądanie 
również w lokalach najemców. Ponadto wszyscy pracownicy 
sklepów oraz pozostałe osoby pracujące w obiekcie, w tym 
także firmy serwisowe odbywają cykliczne szkolenia 
obejmujące m.in. rozpoznawanie osób ze spektrum autyzmu 
oraz udzielanie im wsparcia. 

Do końca 2021 roku programem ma zostać objęte 80%
obiektów handlowych zarządzanych przez Apsys Polska . 

Apsys Polska dokłada wszelkich starań i realizuje kompleksowe 
działania mające na celu zapewnienie dostępności obiektów 
handlowych dla osób z niepełnosprawnościami. Firma 
regularnie podejmuje współpracę ze stowarzyszeniami takimi 
jak Fundacja Wózkowicze czy Fundacja Integracja, w celu 
zaudytowania obiektów pod kątem wprowadzanych rozwiązań 
architektoniczno – użytkowych. 



At Your Service

To innowacyjny program powstały w celu zapewnienia jak
najlepszych doświadczeń ,  komfortu i wysoko
wyspecjalizowanych usług dla klientów centrów handlowych.
Dzięki corocznej ocenie dokonywanej przez niezależną
zewnętrzną firmę możliwe jest dostosowanie oferty obiektów
do aktualnych potrzeb i oczekiwań konsumentów oraz
najemców, nieustanne rozwijanie i usprawnianie poziomu
obsługi klienta oraz dbanie o najwyższy standard usług .

W programie, w podziale na sześć grup (dla klientów
przyjeżdżających samochodem; dla rodzin z dziećmi; ułatwienia
w czasie zakupów; komunikacja w obiekcie; dla szerokiego
grona klientów) skatalogowano ponad 60 usług i udogodnień ,
które oferują centra handlowe.  Stały się one bazą do
stworzenia narzędzia badawczego – kwestionariusza, który jest
podstawą audytu przeprowadzanego cyklicznie przez
zewnętrzną firmę specjalizująca się w psychologii
behawioralnej. Najlepsze centra handlowe w danej kategorii
otrzymują jeden z trzech certyfikatów: złoty, srebrny lub
brązowy – dla obiektów, które osiągnęły najlepsze rezultaty.
Pozostałe otrzymują potwierdzenie przeprowadzenia audytu.
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W 2018 r. Centrum Posnania został przyznany tytuł Lidera
Dostępności w kategorii obiektów publicznych. Kapituła
doceniła rozwiązania architektoniczne – brak barier,
przystępność obiektu a także usługi dodatkowe takie jak
„Asystent osoby z niepełnosprawnością” ,  która pomaga robić
zakupy klientom ze szczególnymi potrzebami, aplikacja
mobilna The Compass umożliwiająca poruszanie się po
centrum osobom niewidomym i niedowidzącym. Ponadto
Posnania podjęła współpracę z MIGAM – firmą, specjalizującą
się w rozwiązaniach dla osób głuchych i usprawnieniem
komunikacji między głuchymi, a słyszącymi. Powstał film
będący instrukcją w języku migowym ,  w którym wskazano
zachowania pozwalające na bezpieczne zakupy w centrum.



Polityka prośrodowiskowa

Aspiracją Apsys jest sprawiać, by dzięki realizowanym przez
spółkę inwestycjom przestrzenie miejskie stawały się
atrakcyjniejsze i bardziej przyjazne mieszkańcom .  Społeczna
odpowiedzialność biznesu to filar i jednocześnie naczelna
wartość, którą kieruje się Apsys we wszystkich swoich
działaniach. Jednym z przykładów takiej postawy jest dbałość
o środowisko.

Poprzez przyjęcie polityki środowiskowej Apsys zobowiązał się
do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
ochrony środowiska ,  podejmowania zadań projakościowych
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy celem
kształtowania pozytywnego wizerunku firmy oraz ciągłego
doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania
środowiskiem .  Zrównoważony rozwój to trzon działań
organizacji w wielu dziedzinach. Firma włącza się m.in.
w realizację globalnych celów zaproponowanych przez ONZ
w ramach rezolucji „Przekształcamy nasz świat. Agenda na
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” ,  koncentrując się na
tych, szczególnie istotnych w branży nieruchomości, na które
ma realny wpływ. Są to: cel numer 12 – propagowanie
zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji oraz cel
numer 8 – wzrost gospodarczy i godna praca.
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Redukcja oddziaływania na środowisko 

Szereg działań i rozwiązań ekologicznych wprowadzanych
w zarządzanych przez Apsys obiektach ma na celu i przekłada
się na minimalizowanie ich negatywnego wpływu na
środowisko .  Firma zapewnia zrównoważone zarządzanie ,
optymalizację zużycia zasobów naturalnych ,  obniża poziom
generowanych odpadów poprzez zapobieganie ich
powstawaniu, redukcję ,  recykling i ponowne użycie .  

Istniejące centra handlowe zarządzane przez Apsys są
konsekwentnie modernizowane. Nie tylko po to, aby zapewnić
klientom bogatszą ofertę i większy komfort zakupów, ale także,
aby dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań
i energooszczędnych technologii budynki mogły stać się
docelowo zeroemisyjne .  

W obiektach sukcesywnie wymieniane jest oświetlenie, punkty
sanitarne wyposażane są w energooszczędną armaturę,
wprowadzane są systemy oszczędzania wody, organizowana
jest selektywna zbiórka odpadów dla najemców i klientów.
Dzięki wykorzystaniu technologii niskoemisyjnych
i instalowaniu czujników dwutlenku węgla w systemach
wentylacji, w ciągu ostatnich 5 lat w obiektach zarządzanych
przez Apsys aż o 22% zmniejszyła się emisja CO2 do atmosfery.
Systematycznie obniżane jest także zużycie energii - w ciągu
ostatnich 5 lat był to spadek o 26% w przeliczeniu na jednego
odwiedzającego. Przemyślana polityka społecznej
odpowiedzialności biznesu prowadzona przez Apsys zakłada
realizację niepowtarzalnych przedsięwzięć dostosowanych nie
tylko do środowiska naturalnego, ale także specyfiki danego
miejsca i kontekstu społecznego.
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Emisja CO2 

Zużycie energii elektrycznej

Zużycie wody

Gospodarka odpadami (udział odpadów
selektywnych/odpady ogółem)

Emisja kg CO2/GLA z tytułu zużycia energii elektrycznej

Zużycie energii elektrycznej WMh/GLAj

Zużycie wody l/GLA



Apsys jest liderem certyfikacji
środowiskowej w Polsce. Aż 20 z 25
obiektów zarządzanych przez firmę
może się pochwalić uzyskaniem
certyfikatu BREEAM. BREEAM to
wielokryterialny system oceny
budynków pod kątem ich
ekologiczności. 
Wdrożenie i uzyskanie certyfikatu
wymagają spełnienia szeregu
określonych wymogów, dzięki
którym budynek nie tylko staje się
przyjazny dla środowiska, ale
również energooszczędny. Apsys
uzyskał między innymi certyfikat
New Build na poziomie Excellent dla
centrum Posnania, który w chwili
otrzymywania był drugim takim
wynikiem wśród centrów
handlowych w Polsce. Z kolei
w 2020 r. centrum uzyskało kolejne
dwa certyfikaty w kategoriach Asset
Performance - Excellent oraz
Building Management - Outstanding
(najwyższy możliwy wynik - 88,3%).
Ponadto spółka prowadzi swoją
działalność zgodnie z normą
ISO 14 001, która stanowi standard
systemu zarządzania środowiskiem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SPOŁECZNA

najwyższy możliwy wynik
w kategoriach 

Asset Performance -
Excellent oraz Building

Management - Outstanding
dla Posnanii

88,3%



W 2020 r. Apsys zdecydował się na wykorzystanie swojego
wieloletniego doświadczenia na rynku handlowym
i poszerzenie skali działalności o nowy segment .  
Od tego czasu spółka oferuje swoje usługi także właścicielom
obiektów biurowych .  

Zespół ekspertów Apsys wypracował autorski i nowatorski
program zarządzania nieruchomościami biurowymi oparty na
połączeniu wiedzy zarządczo – technicznej, umiejętnościach
zwiększania wartości nieruchomości i wprowadzeniu
nowatorskiego dla tego sektora elementu – skupieniu się na
czynniku ludzkim, czyli użytkownikach biur, zapewnieniu im jak
najlepszych warunków do pracy i funkcjonowania w obiektach
oraz ich bezpośrednim otoczeniu. 

Kompleksowy program przygotowany przez Apsys oparty jest
na trzech filarach:

The Space. The Place. The People.

Zawiera się w nich zarówno bieżące utrzymanie budynków,
w tym działania optymalizujące koszty funkcjonowania, jak
i programy związane z ekologią czy odpowiedzialnością
społeczną oraz działania dedykowane podnoszeniu komfortu
użytkowników obiektów biurowych.
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Kompleksowe zarządzanie nieruchomością 
Wynajem powierzchni, zarządzanie umowami najmu
Raportowanie dopasowane do potrzeb klienta
Remonty, ulepszenia zwiększające wartość
Zarządzanie projektami/CAPEX
Własne systemy informatyczne i bezpieczeństwo danych
Zrównoważony rozwój – zielone rozwiązania

The Space

Budowanie wieloletnich dobrych relacji – opartych na
zaufaniu
Tworzenie zaangażowanej społeczności – działania CSR
Skuteczne i atrakcyjne działania marketingowe dopasowane
do unikalnego charakteru nieruchomości
Stały kontakt z użytkownikami, rozwój własnych kanałów     
i narzędzie komunikacji (aplikacje, newslettery etc.)

The People
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Dedykowane aplikacje – ważne informacje przekazywane na
bieżąco
Najlepsze doświadczenia użytkowników – przydatne usługi
Najwyższa jakość obsługi klientów – regularne audyty
Miejsce pracy przyjazne użytkownikom – pełna
dostępność/eliminowanie barier

The Place



Pierwsza inwestycja mieszkaniowa Apsys w Polsce - Solea
to jeden z nielicznych projektów w kraju, który będzie 
spełniać kryteria certyfikatu ekologicznego BREEAM . 

Kompleks powstanie na atrakcyjnej działce w Warszawie ,
w pobliżu Toru Wyścigowego Służewiec , rozległego parku oraz 
bogatej infrastruktury handlowo-usługowej. 

Solea to dwa budynki wielorodzinne z 91 apartamentami różnego 
metrażu i podziemnym parkingiem połączone wewnętrznym 
ogrodem . Przestrzeń o wysokim standardzie, tworzona dla osób 
aktywnych zawodowo, ceniących położenie w dzielnicy Mokotów 
- jednej z biznesowych lokalizacji stolicy. To także idealne miejsce 
do życia dla tych, którzy mają wysoką świadomość ekologiczną i 
społeczną , wymagających dostępu do terenów zielonych i 
dostosowania infrastruktury do potrzeb różnych grup 
pokoleniowych . 

Panele fotowoltaiczne i solarne, energooszczędne oświetlenie 
LED, retencja wody deszczowej - to tylko część zielonych 
rozwiązań przewidzianych w projekcie. Między budynkami 
zaprojektowano niezwykły ogród z różnorodnymi roślinami,
ze szczególnym naciskiem na gatunki oczyszczające powietrze , 
a także kompozycje ziół , z których mieszkańcy będą mogli 
korzystać bez ograniczeń.
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Zarządzanie

Najlepsza Firma Zarządcza Roku 2018, 2015, 2014, 2013 – CEE
Retail Awards, Europa Property
Najlepsza Firma Zarządcza Roku 2017 – CIJ Awards
Najlepsza Firma Zarządcza Roku 2017, 2016, 2014 – CEE
Investment & Green Building Awards Europa Property

Rozwój

Najlepszy Deweloper Roku 2016 – CIJ Awards
Deweloper Roku 2017, 2016, 2015, 2014 – CEE Retail Awards,
Europa Property
Deweloper Roku 2016, 2015, 2014 – CEE Investment & Green
Building Awards, Europa Property

Profesjonalizm i wiedza Apsys przekładają się na działania
prowadzone w zarządzanych centrach handlowych.

Firma jest zdobywcą wielu nagród za najlepsze projekty
handlowe ,  kampanie marketingowe i wyniki zarządcze ,
przyznawanych rokrocznie  w polskich oraz międzynarodowych
konkursach i rankingach organizowanych przez najważniejsze
instytucje zrzeszające podmioty działające na rynku
handlowym, takie jak Polska Rada Centrów Handlowych
(PRCH) i Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych (ICSC) ,
a także opiniotwórcze wydawnictwa, w tym CEE Retail Awards
Europa Property ,  CIJ Awards ,  CEE Investment & Green
Building Awards Europa Property ,  Diamenty Forbesa oraz
Gazele Biznesu .  Nagradzana jest zarówno sama firma, jak
i działania realizowane w poszczególnych obiektach.

Wzrost firmy

Diament Forbesa 2017, 2018 – Forbes
Gazele Biznesu 2016, 2017 – Puls Biznesu

Całokształt działania

Najlepsza Firma Roku, 2015 – CEE Retail Awards, Europa
Property
Najlepsza Firma Roku, 2014 – CEE Investment & Green Building
Awards, Europa Property
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Tworzony jest przez profesjonalistów z wieloletnim, bogatym 
i różnorodnym doświadczeniem na rynku nieruchomości
komercyjnych. Każdy z członków zarządu, zgodnie ze swoimi
kompetencjami, odpowiada za określony obszar działań firmy.
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Benoit Charles -Prezes Apsys Polska od 2016 r. Wcześniej przez
3 lata zajmował stanowisko Dyrektora Rozwoju w Immochan
International. W latach 2007-2013 Dyrektor Generalny Immochan
Polska, którym został po zakończeniu pracy na stanowisku
Dyrektora ds. Promocji w Immochan France. Od 2002 do 2005 r.
pełnił funkcję Doradcy w Apsys Francja.

Justyna Kur - Wiceprezes Apsys Polska od 2016 r. W latach 2005-
2008 zajmowała w firmie stanowiska Dyrektora Regionalnego,
Zastępcy Dyrektora Regionalnego (w latach 2003-2005) oraz
Dyrektora Centrum Handlowego (w latach 2001-2003).
Wcześniej przez 3 lata była Kierownikiem Centrum Handlowego
DT Casino.

Marek Błędowski - Wiceprezes Apsys Polska od 2016 r. Do firmy
dołączył w 2000 r. jako Dyrektor Handlowy. Po 9 latach zasiadł
w Zarządzie Apsys Polska i do czasu objęcia stanowiska
Wiceprezesa był szefem Działu Najmu. Wcześniej pracował m.in.
jako Specjalista ds. Handlowych w Inter Commerce i Raszewski
Spółka Agencja Nieruchomości.

Piotr Madzurek - Wiceprezes Apsys Polska od 2016 r., z firmą
związany od 2012 r., kiedy zajął stanowisko Dyrektora
Finansowego. W latach 2004-2012 był Członkiem Zarządu
i Dyrektorem Finansowym TK Development. Wcześniej przez
4 lata zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego w Cefarm
Rzeszów. Pracował również jako Menadżer Kredytowy w ORFE
Group i Ekspert w Powszechnym Banku Gospodarczym.

Maciej Wróblewski - Wiceprezes odpowiedzialny za Rozwój
i Inwestycje w Apsys Polska. Stanowisko to objął w 2009 r.
po przejściu z działu nieruchomości, którego dyrektorem był
przez 6 lat. W latach 1999-2003 i 1996-1999 pracował kolejno na
stanowiskach Dyrektora Rozwoju Tesco Polska oraz Dyrektora
Rozwoju Globi sp. z o.o.
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Powierzchnia GLA: 101 000 mkw.
Liczba lokali: 300
Miejsca parkingowe: 3 295

Właściciel: Grupa Apsys 

Posnania to wyjątkowe miejsce na mapie retail w Polsce. Zaprojektowana
i zbudowana w zgodzie z najwyższymi standardami jakościowymi
i środowiskowymi oraz niezwykłą starannością i najwyższa jakością
materiałową. Obiekt w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
Posnania to największe centrum regionalne w Wielkopolsce obejmujące
swym zasięgiem blisko milion mieszkańców. Na 100 tys. mkw. powierzchni
znajduje się 220 butików, 40 kawiarni i restauracji oraz 40 sklepów średnio
i wielkopowierzchniowych. Posnania oferuje wyjątkowe połączenie marek
lokalnych z międzynarodowymi brandami, a także indywidualne concept
story znanych i cenionych projektantów. Posnania posiada certyfikaty
BREEAM - New Build na poziomie Excellent, Asset Performance - Excellent
oraz Building Management - Outstanding.

Posnania była wielokrotnie nagradzana, m.in.:

Centrum Handlowe Roku - Best Performance 2020, Najlepsza Kampania
internetowa Roku 2020- Polska Rada Centrów Handlowych
Najlepsza  Kampania Tactical Activation, Najlepsza Kampania CSR 2019 -
Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych, Złoty Solal, Srebrny Solal
Najlepsza Kampania Prosprzedażowa, Najlepsza Kampania Internetowa 2019 -
Polska Rada Centrów Handlowych 
Najlepsza Kampania Marketingowa Budowania Świadomości Marki 2018 -
Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych, Srebrny Solal
Wyróżnienie za najlepszą Kampanię Prosprzedażową 2018 - Polska Rada Centrów
Handlowych 
Lider Dostępności 2018 
Najlepsze Nowe Centrum, kategoria bardzo duże centra handlowe 2018 -
Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych 
Najlepsze z najlepszych, Wyróżnienie, Kampania Otwarcia 2018, Nagrody VIVA -
Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych 
Nowe Centrum Handlowe roku 2017 – Eurobuild 
Najlepsze Nowe Centrum Handlowe Roku, Najlepsza Kampania Marketingowa
Otwarcia - 2017 – Polska Rada Centrów Handlowych 
Najlepsza Kampania Marketingowa Otwarcia, Najlepsza Kampania Marketingowa
Budowania Świadomości Marki - 2017 – Międzynarodowa Rada Centrów
Handlowych, Złoty Solal
Najlepsze Centrum Handlowe 2016 – CEE Retail Awards, Europa Centralna
Najlepszy Deweloper Roku 2016 – Nagrody CIJ 
Projekt Roku 2016 – CEE Investment & Green Building Awards, Europa Property
Najlepszy Projekt w Europie 2015 – International Property Awards



Powierzchnia GLA: 102 240 mkw.
Liczba lokali: 306
Miejsca parkingowe: 3 761

Właściciel: Union Investment

Łódzka Manufaktura to jeden z największych projektów rewitalizacyjnych w
Europie i największe w regionie centrum kulturalno - rozrywkowe. Powstała
na miejscu zakładów włókienniczych Izraela Poznańskiego w samym sercu
miasta.
Manufaktura to nie tylko największa w mieście i regionie destynacja
zakupowa, ale również miejsce spotkań i przestrzeń wielu wyjątkowych
wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Wraz ze swoim zewnętrznym
rynkiem o powierzchni 3 ha, który stanowi otwartą przestrzeń publiczną,
centrum na dobre wpisało się w mapę handlową, turystyczną i rozrywkową
miasta oraz regionu.

Projekt był wielokrotnie nagradzany, m.in.:

Najlepsze Wydarzenie Marketingowe Roku 2020, Najlepsza Strategia i Działania
PR Roku 2020, Specjalne Wyróżnienie 2020- Polska Rada Centrów Handlowych
Najlepsza Kampania CSR 2019, 2009 - Międzynarodowa Rada Centrów
Handlowych, wyróżnienie
Najlepsze Wydarzenie Marketingowe Roku 2018, 2017 – Polska Rada Centrów
Handlowych
Najlepsze Wydarzenie Marketingowe Roku 2018 – Międzynarodowa Rada Centrów
Handlowych, Złoty Solal
•Najlepsza Kampania Modernizacji 2015 - Międzynarodowa Rada Centrów
Handlowych, Złoty Solal
Najlepsza nieruchomość województwa – nagroda Marszałka Województwa
Łódzkiego 
Najlepsza Inwestycja Handlowa w Tkance Miejskiej 2013 – Propertynews.pl
Wyróżnienie w turystyce – Honorowy Medal Ministra Sportu    i Turystyki
Najlepsze Centrum Handlowe 2012 – Polskie Towarzystwo Najemców
Medal Jakości 2011 – Rzeczpospolita
Najlepsza Akcja Marketingowa 2010 Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych,
Złoty Solal
Złoty Certyfikat dla Najlepszego Produktu Turystycznego 2010 – Polska
Organizacja Turystyczna
Najlepsza Kampania Wizerunkowa 2009 – Międzynarodowa Rada Centrów
Handlowych, Srebrny Solal
Najbardziej Innowacyjny Projekt Handlowy na Świecie, Najlepsze Centrum
Handlowe na Świecie, Najlepsze Nowe
Bardzo Duże Centrum Handlowe - 2008 – Międzynarodowa Rada Centrów
Handlowych 
Najlepsza Kampania Otwarcia 2007 – Międzynarodowa Rada Centrów
Handlowych, Złoty Solal
Doskonałość Roku 2007 – Międzynarodowy Instytut Projektów Miejskich 
Najlepsza Rewitalizacja w Europie Centralno-Wschodniej 2007 – Herald Tribune
Najlepszy Projekt Roku 2006 – CIJ
Ultimate Retail Destination (Najlepsze Miejsce Docelowe) 2020- CEE,
EuropapropertyZłoty Spinacz 2019-Związek firm Public Relations



Powierzchnia GLA: 85 500 mkw.
Liczba lokali: 170
Miejsca parkingowe: 3 151

Właściciel: Cromwell Property Group

Jedno z pierwszych i jedno z najbardziej rozpoznawalnych centrów
handlowych w stolicy. W latach 2015-2019 gruntownie zmodernizowane
i rozbudowane, jest obecnie jednym z największych tego typu obiektów
w regionie. Zlokalizowane w sąsiedztwie drogi S8, w miejscu przecięcia się
trasy Warszawa-Łódź, Katowice, Kraków i Wrocław. Wygodne,
jednopoziomowe, z dużym parkingiem, centrum wyróżnia się kompleksową
ofertą. Po rozbudowie stało się jednym z 10 największych centrów w Polsce.

Projekt nagrodzony:

Przebudowa / Rozbudowa / Modernizacja Obiektu Handlowego Roku 2020 - Polska
Rada Centrów Handlowych

Powierzchnia GLA: 95 410 mkw.
Liczba lokali: 230
Miejsca parkingowe: 3 200

Właściciel: NEPI Rockcastle

Wielofunkcyjny obiekt powstał w wyniku rewitalizacji 19 ha obszarów
poprzemysłowych. Dziś stanowi wyjątkowe miejsce w krajobrazie
krakowskiego Podgórza i jest największym obiektem handlowym
w stolicy Małopolski. Architektura centrum nawiązuje do tradycyjnych
miejskich pasaży handlowych z przełomu XIX i XX w. Jego reprezentacyjną
częścią jest plac z unikatową fontanną. Wśród lokali ponad 230 marek,
które działają w obiekcie, znajduje się największy w Polsce salon sieci Zara.
Bonarka to jedna z pierwszych na świecie przestrzeni handlowych, w
której działa ośrodek edukacyjno-wychowawczy – „Siemacha Spot”.



Powierzchnia GLA: 51 000 mkw.
Liczba lokali: 250
Miejsca parkingowe: 1 182

Właściciel: Employees Provident Fund/ Kwasa Europe 

Galeria Katowicka powstała równolegle z modernizacją głównego dworca
kolejowego w Katowicach oraz dworca autobusów miejskich – tworzy
z nimi jeden kompleks. Bryła i architektura centrum nawiązują do
brutalistycznego charakteru katowickiego dworca. W obiekcie zachowane
zostały historyczne betonowe kielichy dworcowe. Miejski charakter obiektu
podkreślony jest nie tylko poprzez architekturę, jak i dobór marek. Obiekt
pełni nie tylko rolę handlowo – usługową. Poza wielosalowym Multikinem
w obiekcie funkcjonuje scena Teatru Śląskiego. 

Projekt został wyróżniony wieloma nagrodami, m.in.:

Powierzchnia GLA: 49 570 mkw.
Liczba lokali: 70
Miejsca parkingowe: 948
   
Właściciel: Aerium Properties
  
Centrum położone w sercu jednej z dzielnic stolicy o tej samej nazwie. Poza
szeroką ofertą handlowo – usługową – rozrywkową z hipermarketem
Carrefour, multipleksem Cinema City czy najdłuższym torem kartingowym
w stolicy, Galeria Bemowo stanowi integralny element życia dzielnicy dzięki
wprowadzeniu do przestrzeni centrum Punktu Obsługi Mieszkańców czy
inicjatywom takim jak bMall.

Najlepsza Kampania CSR 2019 – ICSC, Złoty Solal
Best Performance 2019 – PRCH
Wyróżnienie w Kategorii najlepiej funkcjonujące centrum handlowe 2018 – PRCH
Najlepsza Kampania Posprzedażowa 2018 – ICSC, Srebrny Solal
Specjalna Nagroda Jury 2017 – PRCH



Powierzchnia GLA: 40 520 mkw.
Liczba lokali: 66
Miejsca parkingowe: 2 009

Właściciel: Cromwell Property Group

To jedno z najdłużej funkcjonujących centrów handlowych na polskim
rynku, które dzięki systematycznym modernizacjom cały czas doskonale
odpowiada na oczekiwania konsumentów i najemców. Galeria wraz
z pobliskim parkiem handlowym stanowi miejsce codziennych zakupów
mieszkańców dzielnicy Psie Pole. Wyróżnikiem obiektu jest wyjątkowa
strefa gastronomiczna nawiązująca wyglądem do wrocławskich kamienic.

Powierzchnia GLA: 39 920 mkw.
Liczba lokali: 120
Miejsca parkingowe: 1404

Właściciel: NEPI Rockcastle

Nowoczesne centrum handlowe w Zabrzu rozbudowane w 2019 roku.
Galeria poza dużym wyborem lokali handlowych posiada własną strefę
coworkingową, przestrzeń kinową, strefę fitness, salę zabaw dla dzieci oraz
szeroką ofertę gastronomiczną. Platan posiada certyfikat BREEAM in Use
z oceną Excellent w kategorii Building Management.

Powierzchnia GLA: 39 820 mkw.
Liczba lokali: 63
Miejsca parkingowe: 1350

Właściciel: Pradera 

Gdańskie centrum to destynacja zakupowa mieszkańców dzielnicy Osowa.
Wygodny, parterowy obiekt z dużym parkingiem. Na terenie centrum
znajduje się największy w mieście hipermarket Auchan, a także jedyny
w regionie sklep Go Sport. Centrum Osowa jest jednym z pierwszych
obiektów handlowych w Trójmieście. Zlokalizowane przy obwodnicy
Trójmiasta w sąsiedztwie prężnie rozwijającej się dzielnicy Oso wa, z dobrym
dojazdem dla Klientów z Gdyni i Gdańska. Centrum jest jednopoziomowe,
wygodne z dużym parkingiem. W Centrum Osowa znajduje się największy
w Trójmieście hipermarket Auchan.



Powierzchnia GLA: 37 440 mkw.
Liczba lokali: 100
Miejsca parkingowe: 1450

Właściciel: Pradera

Pasaż Łódzki otwarty został w 2000 roku. Centrum wyróżnia bogata oferta
sklepów sportowych. Klienci mogą też wybierać spośród wielu marek
modowych m.in. TK Maxx oraz licznych punktów usługowych. W centrum
funkcjonuje hipermarket Auchan.

Powierzchnia GLA: 36 910 mkw.
Liczba lokali: 157
Miejsca parkingowe: 744

Właściciel: NEPI Rockcastle

Obiekt położony jest w ścisłym centrum Białegostoku. W nowoczesne
wnętrza centrum zostały wkomponowane zabytkowe budynki XIX-wiecznej
fabryki Beckera. To nie tylko miejsce z niezwykłą historią i najbogatszą
w regionie ofertą handlową, ale również przestrzeń do spotkań, spędzania
wolnego czasu dla całych rodzin, a także pracy dzięki ogólnodostępnej
strefie coworkingowej. W kompleksie znajdują się liczne kawiarnie
i restauracje. Obiekt ma bogatą ofertę rozrywkową (ścianka wspinaczkowa,
sala zabaw dla dzieci, klub fitness oraz 7-salowe kino), która doskonale
wpisuje się w położenie i charakter architektoniczny centrum.

Powierzchnia GLA: 35 170 mkw.
Liczba lokali: 71
Miejsca parkingowe: 865

Właściciel: Newbridge

Centrum otwarte zostało w 2002 roku, jako jeden z pierwszych obiektów
handlowych w Krakowie położone w sercu dzielnicy Czyżyny. Od 2017 roku
centrum jest stopniowo modernizowane. Doskonale skomercjalizowane,
poza hipermarketem Auchan, w centrum znajdują się lokale znanych
i popularnych marek modowych, wyposażenia wnętrz, liczne lokale
usługowe oraz nowoczesna strefa restauracyjna.



Powierzchnia GLA: 34 960 mkw.
Liczba lokali: 80
Miejsca parkingowe: 1 200

Właściciel: ImmoGdańsk

Galeria Przymorze, to otwarte w 2009 roku, centrum położone najbliżej
morza w kraju w odległości niecałego kilometra od linii brzegowej. Położna
w sercu gdańskiej dzielnicy Przymorze w sąsiedztwie
charakterystycznych falowców.  W centrum znajduje się, poza licznymi
lokalami gastronomicznymi, dużym salonem Decathlon oraz znanymi
markami modowymi – jedyny w trójmieście hipermarket sieci E. Leclerc.

Powierzchnia GLA: 35 135 mkw.
Liczba lokali: 104
Miejsca parkingowe: 740

Właściciel: NEPI Rockcastle

Największa galeria handlowa w mieście otwarta w 2007 roku. Doskonała
destynacja zakupowa dzięki szerokiej ofercie handlowo- usługowo
– rozrywkowej z kinem Helios oraz przyjazną przestrzenią restauracyjną.
Dzięki centralnemu położeniu przy głównej ulicy Piotrkowa Trybunalskiego
chętnie wybierana jest przez mieszkańców nie tylko na zakupy, ale również
jako miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu.

Powierzchnia GLA: 33 220 mkw.
Liczba lokali: 57
Miejsca parkingowe: 1429

Właściciel: Pradera

Jedno z pierwszych centrów handlowych w Łodzi, powstało w 1999 roku.
W Centrum mieści się hipermarket Auchan, markety dekoracyjne oraz
dobrze dobrana oferta sklepów wielu popularnych marek. Centrum
usytuowane jest bezpośrednio przy głównej arterii komunikacyjnej miasta. 
 Posiada certyfikat BREEAM In-Use na poziomieExcellent.



Powierzchnia GLA: 31 520 mkw.
Liczba lokali: 50
Miejsca parkingowe: 756

Właściciel: Cromwell Property Group

Historycznie jedno z pierwszych centrów handlowych nowej generacji
w Bydgoszczy, powstałe w 1999 roku. Gruntownie zmodernizowane
w 2015 roku. Położone w pobliżu centrum miasta, bezpośrednio przy
głównym węźle komunikacji miejskiej oraz skrzyżowaniu trzech tras
krajowych. Ofertę centrum tworzy hipermarket Auchan i lokale popularnych
marek.

Powierzchnia GLA: 24 830 mkw.
Liczba lokali: 69
Miejsca parkingowe: 1285

Właściciel: Newbridge

Nowe Bielawy to jedna z pierwszych galerii handlowych w Toruniu.
W latach 2018 – 2019 wnętrza centrum poddano gruntownej modernizacji.
W Nowych Bielawach działa największy w Toruniu hipermarket Carrefour.
Obiekt słynie także z proekologicznych rozwiązań takich jak oświetlenie LED
czy systemowe obniżanie zużycia wody na terenie centrum.

Powierzchnia GLA: 29 300 mkw.
Liczba lokali: 100
Miejsca parkingowe: 523

Właściciel: NEPI Rockcastle

Największa w Zielonej Górze galeria handlowo - rozrywkowa położona
w ścisłym centrum miasta. W czasie realizacji projektu zachowano
zabytkowe elewacje historycznej fabryki włókienniczej - jednego
z najważniejszych symboli miasta. Poza licznymi lokalami handlowo -
usługowymi na terenie galerii mieści się także Muzeum dawnego Zakładu
Przemysłu Włókienniczego Polska Wełna.



Powierzchnia GLA: 20 775 mkw.
Liczba lokali: 20
Miejsca parkingowe: 833

Właściciel: Pradera

Jednopoziomowe centrum pierwszej generacji. Duży hipermarket Auchan
i uzupełniające ofertę marki modowe, punkty usługowe oraz kawiarnia, duży
i wygodny parking tworzą wygodną destynację zakupową dla mieszkańców
Torunia i okolic.

Powierzchnia GLA: 22 930 mkw.
Liczba lokali: 53
Miejsca parkingowe: 800

Właściciel: Pradera

Centrum handlowe położone w wyjątkowym miejscu nad Jeziorem Zatorze
w Koninie. Od wielu lat przyciąga aktywnych mieszkańców miasta, którzy
poszukują nie tylko bogatej oferty zakupowej, ale także atrakcyjnej
i przyjemnej formy spędzania wolnego czasu. W galerii poza lokalami
handlowo – usługowymi działa największe w mieście kino sieci Helios,
a strefa restauracyjna z widokiem na jezioro jest unikalną przestrzenią
spotkań towarzyskich i biznesowych.

Powierzchnia GLA: 18 100 mkw.
Liczba lokali: 44
Miejsca parkingowe: 644

Właściciel: Ezraya Investments

Największe centrum handlowe w mieście z największą i najszerszą ofertą
handlowo – rozrywkową. W obiekcie znajduje się m.in. jedyny multipleks
kinowy Helios oraz największe w mieście lokale marek Castorama, Jysk
i Kapi, a także największy w regionie hipermarket Carrefour.
Galeria Gniezno posiada certyfikat BREEAM In-Use z oceną Excellent
w kategorii Building management.



Powierzchnia GLA: 17 900 mkw.
Liczba lokali: 64
Miejsca parkingowe: 320

Właściciel: Union Investment

Inwestycja powstała w ramach rewitalizacji trzypiętrowego budynku po
dawnym browarze w samym centrum Rybnika, przy jego głównym deptaku.
Focus Park dzięki odpowiednio dobranej ofercie handlowo – rozrywkowej
zaspokaja codzienne potrzeby klientów. Wyróżnikiem miejsca jest
wielosalowe, największe w mieście Multikino.

Projekt nagrodzony:

Najlepsze Wydarzenie Marketingowe Roku 2020- Polska Rada Centrów Handlowych

Powierzchnia GLA: 17 596 mkw.
Liczba lokali: 26
Miejsca parkingowe: 900

Właściciel: Newbridge

Znane i lubiane przez łodzian centrum handlowe I generacji, które mimo 
stażu nie traci na popularności wśród mieszkańców pobliskich dzielnic. 
Trzon oferty stanowi hipermarket Carrefour uzupełniony punktami 
handlowo – usługowymi położonymi w pasażu centrum.

Retail Park Katowice

Powierzchnia: 10 422 mkw.
Liczba lokali: 4 
Miejsca parkingowe: 800

Właściciel: Apsys Polska

Retail Park położony tuż przy autostradzie A4 i węźle Murckowskim,
w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego 3 Stawy oraz Doliny
3 Stawy. Najemcy: Media Markt, Action, Ski Team, Flugger, Go Sport, 
Comfort, Kakadu, Media Expert, KFC .



Kontakt dla mediów:

Renata Pyzio
renata.pyzio@loyalty-solutions.pl
tel. 882 090 908

Marta Białowąs
marta.bialowas@loyalty-solutions.pl
tel. 882 184 441

Joanna Kus
joanna.kus@loyalty-solutions.pl
tel. 602 791 209


