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Informacja prasowa  

 

Apsys Polska potrójnie nagrodzony na CEE Retail Awards  

 

Apsys Polska został potrójnym zwycięzcą prestiżowego konkursu „CEE Retail Awards 2015”. Spółka 

zwyciężyła jako zarządca nieruchomości handlowych („Property Management Firm of the Year”), 

deweloper nieruchomości handlowych („Developer of the Year”) oraz otrzymała nagrodę za 

całokształt działalności w 2015 roku („Overall Company of the Year”). 

 

28 stycznia 2016 roku, podczas gali CEE Retail Awards, spółka Apsys Polska otrzymała nagrody w 

trzech kategoriach konkursowych. Ten sukces potwierdza wiodącą pozycję jaką Apsys zajmuje 

obecnie wśród developerów i zarządców na rynku nieruchomości handlowych w regionie.  

 

Tytuły najlepszego zarządcy nieruchomości handlowych – „Property Management Firm of the Year” 

oraz najlepszego dewelopera nieruchomości handlowych – „Developer of the Year” przyznano firmie 

po raz czwarty z rzędu. Trzeci tytuł jakim uhonorowano Apsys Polska – „Overall Company of the Year” 

dotyczył całokształtu działalności firmy i osiągniętych przez nią wyników w minionym, 2015 roku.  

 

„2016 rok jest szczególnie ważny dla naszej firmy. Tym bardziej cieszy mnie, że rozpoczęliśmy go od 

zdobycia trzech prestiżowych nagród. Są one wspaniałą zapowiedzią wydarzeń, które nas czekają: 

obchodów 20-lecia Apsys i 10-lecia Manufaktury, rozpoczęcia rozbudowy Centrum Janki, ale przede 

wszystkim wielkiego otwarcia naszego flagowego projektu w Polsce – Posnanii. Na 100 000 m2 GLA 

nowoczesnej powierzchni handlowej, Posnania zapewni kompleksową ofertę 300 marek, 

ponadstandardową obsługę klienta i liczne usługi oparte na nowych technologiach. Projekt ten jest 

odzwierciedleniem motta Apsys „Imagining tomorrow", stanowiącego kwintesencję naszej strategii i 

wizji rozwoju firmy od prawie 20 lat. Dowodem naszych kompetencji jako zarządcy centrów 

handlowych jest z kolei pięć nowych mandatów, które pozyskaliśmy w 2015 roku. Nagrody CEE Retail 

Awards sankcjonują nasze osiągnięcia i profesjonalizm oraz sprawiają, że czujemy się dumni i 

uhonorowani” – powiedział Fabrice Bansay, CEO Apsys Polska.  

 



 
Ósma edycja dorocznego konkursu EuropaProperty CEE Retail Awards przyciągnęła rekordową liczbę 

uczestników, w tym ponad 100 firm aktywnie działających w sektorze handlowym. Gala tego 

prestiżowego i poważanego konkursu odbyła się w pięciogwiazdkowym hotelu Intercontinental w 

Warszawie. Zgromadziło się na niej około 450 profesjonalistów z regionu CEE. Zwycięzcy zostali 

wybrani przez międzynarodowe jury składające się z ekspertów branży. Konkurs CEE Retail Awards 

nagradza i prezentuje najwybitniejsze projekty, firmy oraz osoby indywidulne z regionu. 
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Media contact: 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. Działając 

jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca nieruchomości, świadczy 

kompleksowe usługi dla centrów należących do spółki i tych, którymi zarządza. Firma tworzy projekty „szyte na 

miarę” uwzględniając specyfikę danego miejsca i jego historię, kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. 

W Polsce APSYS zarządza 22 centrami handlowymi zlokalizowanymi w 15 największych miastach. Całkowita 

powierzchnia najmu tych obiektów wynosi ok. 835 000 m
2
. W chwili obecnej spółka prowadzi w Poznaniu 

największą inwestycję w swojej branży w regionie CEE – budowę centrum Posnania wyróżnionego nagrodą 

„The European Property Awards 2015” 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”. 

Dodatkowe informacje na: www.apsysgroup.pl 
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