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Informacja prasowa
ICSC European Awards 2015:
Beaugrenelle firmy Apsys najlepszym centrum handlowym w Europie
Francuskie Beaugrenelle, inwestycja firmy Apsys, otrzymało nagrodę dla „Najlepszego
Europejskiego Centrum Handlowego” w kategorii dużych obiektów. To prestiżowe trofeum jest
wyrazem największego uznania dla osiągnięć Beaugrenelle, które odnotowuje świetne wyniki i jest
laureatem wielu nagród. To już drugi raz, gdy Apsys został uhonorowany europejską nagrodą
przyznawaną przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych (ICSC). Pierwsza była łódzka
inwestycja Apsys – Manufaktura, której nagrodę przyznano w 2008 roku.
Centrum Beaugrenelle będące paryską inwestycją Apsys zostało laureatem nagrody dla „Najlepszego
Europejskiego Centrum Handlowego” w kategorii nowych, dużych obiektów w konkursie „European
Awards” organizowanym przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych (ICSC). To nowe
osiągnięcie idzie w parze z ogromnym sukcesem centrum handlowego, które już wcześniej zdobyło
takie nagrody, jak: „Excellence Award” CNCC czy „Special Jury Award” w ramach targów Mapic. Już w
momencie otwarcia Beaugrenelle stało się obowiązkowym punktem na mapie zakupów w Paryżu,
miejscem w którym spotykają się nie tylko Paryżanie, ale także osoby spoza miasta oraz turyści.
Potwierdza to liczba ponad 16 mln klientów, którzy odwiedzili centrum od momentu jego inauguracji
w październiku 2013 roku.
Nagrody przyznawane przez ICSC są uznawane za najbardziej prestiżowe na świecie. Przyczyniają się
do tego zarówno niezwykle wszechstronne kryteria wyboru, jak i sam proces oceny, który obejmuje
dwa etapy na poziomie kontynentu. Jury składające się z międzynarodowych ekspertów co roku
analizuje otrzymane zgłoszenia, aby po odwiedzeniu i kontroli wyłonionych finalistów, przyznać
nagrody ICSC w różnych kategoriach.
- Tytuł „Najlepszego Europejskiego Centrum Handlowego” to wyraz największego uznania dla firmy
Apsys i jej pracowników, prawdziwych pasjonatów przestrzeni detalicznych, jak również dla
wszystkich partnerów firmy, dzięki którym Beaugrenelle jest projektem niepowtarzalnym i
wyjątkowym. Beaugrenelle uosabia to, co najlepsze w Paryżu. Jestem dumny, że ten wyjątkowy
obiekt przyczynia się teraz do wzrostu znaczenia Paryża na arenie międzynarodowej, jak również
całej branży nieruchomości we Francji – powiedział Maurice Bansay, założyciel i Prezes Zarządu
Apsys.
***
Kontakt dla mediów: Joanna Stankiewicz, Effective Public Relations, tel. (022) 822 07 52, 605 106 740, e-mail:
JStankiewicz@effectivepr.pl
Informacje o APSYS Polska:
APSYS jest globalnym operatorem w branży centrów handlowych obecnym w Polsce od 1996 roku. Firma,
działając jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca nieruchomości, świadczy

kompleksowe usługi zarówno dla centrów należących do spółki, jak również tych pozostających jedynie pod jej
zarządzaniem. Fachowa wiedza, znajomość oczekiwań konsumentów oraz długoletnie doświadczenie pozwalają
APSYS planować, realizować i rozwijać obiekty niezmiennie atrakcyjne dla klientów.
Firma realizuje swoje projekty z poszanowaniem zasad środowiska naturalnego, z uwzględnieniem społecznego
kontekstu oraz specyfiki miejsca i jego historii. Tworzy obiekty unikalne, kulturowo i społecznie inspirujące.
W Polsce APSYS zarządza 20 centrami handlowymi zlokalizowanymi w 13 największych miastach; ich całkowita
powierzchnia najmu wynosi ponad 700 000 m2. W chwili obecnej spółka prowadzi prace budowlane swojego
nowego flagowego projektu powstającego w Poznaniu.
Apsys Polska została nagrodzona w październiku 2014 roku podczas “Green and Investment building Awards”
organizowanego przez EuropaProperty tytułami: Property Management Firm of the Year, Retail Developer of
the Year oraz Overall Company of the Year. W lutym 2015 roku firma została wyróżniona kolejnymi
nagrodami podczas “CEE Retail Awards” otrzymując tytuły: Property Management Firm of the Year oraz
Retail Developer of the Year.
Dodatkowe informacje na www.apsysgroup.com

