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W tym roku firma Apsys świętuje wyjątkowy jubileusz – 20-lecie istnienia. 
Jakie są Pana zdaniem najważniejsze osiągnięcia i doświadczenia tych 20 lat 
działalności?
Apsys specjalizuje się w inwestowaniu, budowie i zarządzaniu obiektami han-
dlowymi. Od chwili założenia firmy w 1996 roku zrealizowaliśmy 8 projektów 
we Francji i 10 w Polsce. Wraz z otwarciem w 1999 roku centrów handlowych 
Korona we Wrocławiu i Janki w Warszawie staliśmy się pionierem w tworzeniu 
nowoczesnej powierzchni handlowej na polskim rynku, który wówczas starał się 
doścignąć europejskie trendy i wzorce. W 2006 roku zrobiliśmy kolejny ważny 
krok – otworzyliśmy centrum Manufaktura w Łodzi, które do dziś pozostaje 
jednym z najbardziej spektakularnych i najlepszych projektów rewitalizacji w ca-
łej Polsce. Rok 2016 też jest dla nas przełomowy. Tym razem dzięki otwarciu 
centrum Posnania, które będzie jednym z najbardziej innowacyjnych na naszym 
rynku i dostosowanym do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa doby internetu.
Jednak w trakcie minionych 20 lat rozwijaliśmy się nie tylko jako deweloper, ale 
także zarządca obiektów handlowych. Obecnie zarządzamy w Polsce 22. centrami 
o łącznej powierzchni najmu 835 tys. m kw., co stanowi prawie 10 proc. GLA 
na krajowym rynku. Liczne nagrody przyznane nam na przestrzeni ostatnich 
20 lat potwierdzają nasze osiągnięcia zarówno jako dewelopera, jak i zarządcy 
oraz wzmacniają pozycję lidera w branży.

Rok 2016 będzie więc dla Państwa szczególny.
To prawda. Naszą firmę czeka sporo ekscytujących wydarzeń i wierzę, że będą 
one dla nas niezwykle owocne. Będziemy świętować 10 rok działalności łódzkiej 
Manufaktury. Rozpoczniemy długo oczekiwaną rozbudowę centrum handlowego 

JUTRO 
DECYDUJE SIĘ DZISIAJ

20 lat historii Apsys

Początek XXI wieku to dla branży retail fascynujący 
okres. Unikatowe i zróżnicowane koncepty handlowe, 

nowe technologie i wyjątkowe doświadczenia zakupowe 
sprawiają, że centra handlowe zyskują nowy wymiar. Za 
nowoczesnością i innowacjami musi jednak stać wiedza 
i doświadczenie. Apsys świętujący 20-lecie istnienia, 
umiejętnie łączy obie te sfery. Liczne nagrody i rosnące 
grono klientów zdają się potwierdzać pozycję lidera.

Rozmowa
z FABRICEM BANSAY,

prezesem Apsys Polska
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Janki, które zyska dodatkowe 24 tys. m kw. GLA. We Francji będziemy konty-
nuować budowę Muse o powierzchni 37 tys. m kw. GLA. Jesienią otworzymy 
2 nowe obiekty: Vill’up w Paryżu (24 tys. m kw. GLA) oraz nasz flagowy polski 
projekt – Centrum Posnania (100 tys. m kw. GLA), które będzie największą 
przestrzenią handlowo-rekreacyjną w Wielkopolsce.

Wspomniał Pan, że dzisiaj Apsys to jeden z wiodących deweloperów na 
polskim rynku nieruchomości handlowych. Na jakich założeniach opiera się 
Państwa strategia rozwoju?
W Polsce naszą uwagę koncentrujemy głównie na 8 największych miastach i roz-
wijaniu obiektów handlowych o powierzchni co najmniej 40 tys. m kw. GLA. 
Najbardziej atrakcyjne są dla nas regionalne centra handlowe, ale interesują nas 
także retail parki oraz rewitalizacje centrów miast. Podobnie zresztą jak projekty 
kompleksowych modernizacji czy rozbudowy istniejących galerii handlowych, które 
są coraz częściej podejmowane przez ich właścicieli na skutek silnej konkurencji 
na rynku oraz rosnących wymagań konsumentów.

Dziś wymienić można kilka dużych firm specjalizujących się na polskim 
rynku w zarządzaniu obiektami komercyjnymi. Czym wyróżnia się Apsys?
Naszym atutem jest ogromne doświadczenie oraz bogate portfolio, dzięki którym 
zapewniamy najwyższy poziom usług na najlepszych warunkach i w najko-
rzystniejszych cenach. Przez ostatnie 18 lat regularnie osiągaliśmy najwyższy 
wskaźnik ściągalności czynszów w polskiej branży centrów handlowych. Wynika 
to z umiejętności planowania i efektywnej realizacji budżetów eksploatacyjnych, 
których podstawą jest wypracowanie równowagi pomiędzy możliwościami na-
jemców, a interesem centrum handlowego. Źródłem naszego sukcesu jest również 
indywidualne podejście do partnerów: inwestorów, najemców i konsumentów. 
Badamy potrzeby konsumenckie, jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami 
i szukamy najlepszych rozwiązań, które zadowolą i zaspokoją interesy wszystkich 
stron. W każdym z naszych projektów można dostrzec „szyte na miarę” podejście, 

uwzględniające indywidualne potrzeby part-
nerów oraz motto firmy Apsys – „Imagining 
tomorrow”.

Dziś w Polsce Apsys zarządza 22. 
centrami handlowymi. Jak budują 
Państwo swoje portfolio? I co uważają 
Państwo za swój największy sukces w tej 
dziedzinie?
Jako zarządca konsekwentnie realizujemy 
politykę modernizacji i rozbudowy portfolio. 
Jesteśmy bardzo dumni z wielu podjętych 
i zrealizowanych wyzwań, takich jak budowa 
Manufaktury, która dzięki swojej lokalizacji 
przy jednej z największych ulic handlowych 
Łodzi uzupełnia miasto o atrakcyjną ofer-
tę handlową i rozrywkową. Manufaktura 
osiąga spektakularne wyniki w postaci bar-
dzo wysokiego footfallu – 20 mln klientów 
rocznie – oraz licznych nagród, w tym przy-
znaną przez Międzynarodową Radę Cen-
trów Handlowych nagrodę dla Najlepszego 
Centrum Handlowego w Europie.
O skuteczności naszych działań w roli za-
rządcy najlepiej świadczy zwiększająca się 

Fot. Apsys Polska S.A.

Fot. Apsys Polska S.A.
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POSNANIA W LICZBACH

Jesień 2016 roku 
wielkie otwarcie

300 mln EUR 
całkowita wartość inwestycji

1 mln mieszkańców  
w zasięgu 45 min

100 tys. m kw. GLA 

25% powierzchni
oferta rozrywki, rekreacji i usług

(multiplex, kręgielnia, fitness club
z basenem, klub malucha)

3300
miejsc parkingowych

www.posnania.eu

Fot. Apsys Polska S.A.

liczba mandatów. Rok 2015 zamknęliśmy 5 nowymi kontraktami na zarządzanie 
centrami: Tulipan w Łodzi, Kometa w Toruniu, Focus Mall w Rybniku, Europa 
Centralna w Gliwicach i Galeria Katowicka. Obecnie, wszystkie nasze centra 
odwiedza około 110 mln klientów rocznie!

W czym tkwi sedno sukcesu dobrych relacji z najemcami? Na czym polega 
Państwa strategia współpracy z nimi?
Kluczem do partnerskiej współpracy z najemcami jest uświadomienie sobie, 
że realizujemy wspólne cele: efektywne zarządzanie operacjami handlowymi 
i maksimum satysfakcji klientów. Mając to na uwadze, na bieżąco analizujemy 
sytuację i postępujemy zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami klientów, ale 

też najemców. Sukcesywnie wdrażamy mo-
del omnichannel i jesteśmy przekonani, że 
handel tradycyjny rozwija się dziś i będzie 
się rozwijał równolegle z elektronicznym. 
Traktujemy więc nowe technologie jako 
sprzymierzeńca i umieszczamy je w centrum 
naszej strategii. Tworzymy nowe narzędzia 
i aplikacje służące komunikacji z detalistami 
i klientami oraz aktywnemu zarządzaniu 
sieciami społecznościowymi i zakupom 
wielokanałowym.
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Z drugiej strony staramy się zapewnić naszym centrom handlo-
wym taką różnorodność i dobór marek, które sprawią, że oferta 
będzie kompleksowa i dostosowana do potrzeb kupujących. 
Poszukujemy międzynarodowych i polskich brandów, które 
są znane i lubiane przez klientów, jak również tych, które są 
w stanie zapewnić unikatowe na rynku koncepty. Naszym celem 
jest stworzenie zrównoważonej oferty handlowej, składającej 
się z kluczowych najemców, sklepów wielkopowierzchniowych, 
butików, kawiarni i restauracji, rozrywki i usług.

Co postrzega Pan jako największe wyzwanie dla 
dzisiejszych centrów handlowych?
Z mojego punktu widzenia jednym z kluczowych wyzwań są 
rosnące oczekiwania klientów oraz silna konkurencja pomiędzy 
centrami handlowymi i obiektami innych formatów, takimi jak 
parki handlowe czy outlety. Od Paryża do Berlina i Warszawy, 
konsumenci odwiedzają galerie handlowe dla doświadczeń, które 

2016
20-lecie Apsys; otwarcie Centrum 

Posnania w Polsce i Vill’up w Paryżu; 
rozpoczęcie rozbudowy Centrum 
Janki; 10. urodziny Manufaktury

HISTORIA FIRMY
1996

Maurice Bansay zakłada 
spółkę Apsys w Paryżu

1997
Początki Apsys 

w Polsce 1999
Otwarcie dwóch pierwszych 

centrów – Centrum Janki 
w Warszawie i Korona we 

Wrocławiu

2000
„Imagining tomorrow” staje 
się główną zasadą Apsys we 

wszystkich projektach

2001
Apsys, jako zarządca 18 

centrów przejętych od Grupy 
Casino, zostaje liderem na 

polskim rynku 2003
Apsys wygrywa przetarg 
na budowę największej 
inwestycji komercyjnej 

w Paryżu – Beaugrenelle
2004

Francuskie centrum The 
Porte de Châtillon zostaje 

otwarte jednocześnie 
z centrum Platan w Polsce

2006
Otwarcie Manufaktury w Łodzi; 

przykład udanej rewitalizacji zabytkowej 
XIX-wiecznej fabryki włókienniczej 

oraz połączenia funkcji handlowych, 
kulturowych i rozrywkowych

2008
Manufaktura otrzymuje 

nagrodę Międzynarodowej 
Rady Centrów Handlowych 

dla najlepszego centrum 
handlowego w Europie 

w kategorii obiektów 
wielkopowierzchniowych

2013
Otwarcie centrów Le Parc 
de Jaufertie w Soyaux, Les 

Rives de l’Orne w Caen 
i Beaugrenelle w Paryżu

2014
Rozpoczęcie budowy 

centrum Posnania 
w Poznaniu. Otwarcie Parc 

Saint Paul we Francji

2015
Manufaktura ponownie otrzymuje 
nagrodę Międzynarodowej Rady 

Centrów Handlowych – Solal 
Marketing Award. Posnania 

zostaje laureatem The European 
Property Awards w kategorii 

Best Development. Apsys Polska 
powiększa portfolio zarządcze o 5 

centrów: Galerię Katowicką, Europę 
Centralną w Gliwicach, Focus Park 

w Rybniku, CH Tulipan w Łodzi i CH 
Kometa w Toruniu

wykraczają daleko poza ramy tradycyjnego handlu. Mają też 
coraz większe oczekiwania nie tylko odnośnie tego co kupują, ale 
również tego jak robią zakupy. Dlatego centra handlowe muszą 
dostarczać im przeżyć, których nie można doświadczyć on-line. 
Stąd tak ważnym elementem są restauracje, rozrywka, kultura 
i sport, czyli de facto to, co składa się na nowoczesny styl życia.

Zwyczaje zakupowe konsumentów zdają się dzisiaj 
zmieniać szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Czy 
może Pan wskazać przykłady konkretnych działań 
podejmowanych przez firmę Apsys, stanowiących próbę 
odpowiedzi na te rosnące potrzeby?
Aby lepiej przewidywać i zaspokajać oczekiwania konsumen-
tów, ale również najemców XXI wieku, utworzyliśmy specjalny 
program – Apsys Lab. Prowadzą go nasi najlepsi eksperci, 
których wiedza i doświadczenie stanowią gwarancję, że nasze 
powierzchnie handlowe pozostaną nowoczesne, awangardowe 
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Manufaktura – miejsce z bogatą historią, 
które w XXI wiek weszło z ogromnym 

rozmachem. Położone przy najważniejszej 
ulicy handlowej miasta uzupełnia ją o bogatą 

ofertę handlową i rozrywkową

SŁAWOMIR MURAWSKI
dyrektor Manufaktury,

lider Apsys Lab

Manufaktura powstała z przekształce-
nia dawnych fabryk włókienniczych, 
z zachowaniem oryginalnej architektury 
budynków pochodzących 
z XIX w. Dzisiaj jest jed-
nym z najbardziej 
rozpoznawalnych 
centrów handlo-
wych w Polsce 
i w Europie, wy-
różnionym przez 
Międzynarodową 
Radę Centrów Han-
dlowych nagrodami 
takimi jak Najlepsze Eu-
ropejskie Centrum Handlowe 
i Solal Marketing Award.

Union Investment posiada obecnie 45 cen-
trów handlowych w 11 krajach, o całkowi-
tej powierzchni najmu ponad 
1,5 mln m kw. Pracujemy 
wyłącznie z wiodą-
cymi i niezawod-
nymi operatorami 
takimi jak Apsys. 
Mamy wspólne 
cele i pracujemy 
nad zwiększeniem 
konkurencyjności 
naszych centrów han-
dlowych. Codzienne do-
świadczenia pokazują nam, 
że najważniejsze trendy takie jak przemysł 
4.0, e-commerce, zmiany społeczne, klima-
tyczne i demograficzne są bez wątpienia 
jednymi z największych wyzwań naszych 
czasów.

LARS RICHTER
Head of Asset Management

Shopping Centers and Hotels,
Union Investment

i zaawansowane technologicznie. Apsys Lab pracuje m.in. nad innowacjami 
cyfrowymi, działaniami w mediach społecznościowych, a także procesami 
wspierającymi zarządzanie obiektami i obsługę klienta. Te projekty wdrażamy 
następnie w naszych centrach. W ubiegłym roku, dla przykładu, wdrożyliśmy 
technologię beaconów w Manufakturze, Centrum Janki i NoVa Park, co 
pozwoliło nam rozwinąć jakościowo inny, spersonalizowany system obsługi 
klienta. W tym roku będziemy mieli przyjemność zaprezentować całą gamę 
nowych usług i rozwiązań w Posnanii.Począwszy od przyjazdu na teren cen-
trum, gdzie parkowanie auta będziemy mogli powierzyć dedykowanej obsłudze, 
poprzez usługi indywidualne, takie jak np. asystent zakupowy, aż po realizację 

Fot. Apsys Polska S.A.
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Fot. Apsys Polska S.A.

Fot. Apsys Polska S.A.

zakupów wielokanałowych, integrujących 
tradycyjne oraz internetowe metody sprze-
daży. Usługa geolokalizacji pomoże klientom 
nie tylko znaleźć samochód na parkingu, ale 
także ulubione marki na terenie centrum. 
Z kolei beacony pozwolą wysyłać naszym 
gościom spersonalizowane powiadomienia 
o nowościach i zniżkach, gdy ci znajdą się 
w pobliżu danego sklepu.

Apsys kreuje przestrzeń nie tylko 
zakupową, ale również społeczną. 
Dlaczego oferta „pozazakupowa” jest dla 
Was tak ważna?
Połączenie oferty handlowej i rozrywkowej 
sprawia, że centra handlowe coraz częściej 
stają się miejscem spędzania wolnego cza-
su. Proponując klientom wybór restauracji, 
rozrywek, ofertę kulturalną i rekreacyjną 
zmieniamy postrzeganie centrów, sprawia-
my, że zaczynają tętnić życiem i stają się 
atrakcyjnymi częściami miast.
Fizyczne zakupy wciąż mają przed sobą świe-
tlaną przyszłość, jeśli tylko będą potrafiły 

Centrum Janki zostało 
otwarte w 1999 roku. 
Dzisiaj jest jednym 
z najbardziej znanych 
centrów handlowych 
aglomeracji warszawskiej. 
W 2016 roku rozpoczną 
się prace przy 
jego modernizacji 
i rozbudowie. Z prawie 
100 tys. m kw. GLA 
Janki staną się jednym 
z największych 
centrów w Warszawie, 
z bogatą ofertą handlową 
i rozrywkową

Galeria Katowicka to 
nowoczesne centrum 

handlowe połączone 
z przebudowanymi 

i odnowionymi 
głównymi dworcami 

autobusowymi 
i kolejowymi oraz 

wolnostojącymi 
budynkami  o różnym 

przeznaczeniu

Fot. Apsys Polska S.A.

Fot. Apsys Polska S.A.
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APSYS POLSKA 
W LICZBACH

122 tys. m kw. 
GLA w fazie rozwoju

22 
centra handlowe

(835 tys. m kw. GLA)

15 
miast

17 
certyfikatów BREEAM

1800
umów najmu

110 mln
roczny footfall

www.apsysgroup.pl

wzbudzać entuzjazm, wywoływać emocje i promować społeczne interakcje. Dlatego 
naszym celem jest tworzenie wielofunkcyjnych przestrzeni z szeroką ofertą usługową 
i rozrywkową otoczoną wysokiej klasy architekturą i designem. Najlepszym przykła-
dem takiego podejścia jest wspominana już Posnania, gdzie oferta gastronomiczna 
i rozrywkowa zajmie około 25% całej powierzchni najmu. W praktyce oznacza to, 
że aż 25 tys. m kw. zarezerwowanych jest właśnie dla restauracji i kawiarni, placów 
zabaw dla dzieci, multiplexu, klubu fitness z basenem, kręgielni i klubu bilardowego. 
Mogę śmiało powiedzieć, że Posnania będzie idealnym miejscem dla tych, którzy 
dbają o radość i jakość życia, wygodę, są ciekawi najnowszych trendów, szukają 
inspiracji i chętnie próbują nowych rzeczy.

Jakie są Państwa plany na najbliższą przyszłość? Czego możemy Państwu 
życzyć na kolejne 20 lat?
Chcemy nadal rozwijać naszą kreatywność i innowacyjność w tworzeniu 
nowoczesnych, „zrównoważonych” społecznie i ekologicznie przestrzeni han-
dlowych. Chcemy budować centra będące częścią wielofunkcyjnej przestrzeni 
miejskiej, dostępne i wygodne dla klientów. Naszą ambicją jest zaproszenie 
ludzi do przestrzeni przyjaznych i inspirujących. Będziemy także poszukiwać 
możliwości rozbudowania naszego portfolio jako zarządca. Apsys Lab będzie 
kontynuował swoje prace. Planujemy również uruchomienie Apsys Edu, pro-
gramu ukierunkowanego na wymianę dobrych praktyk i wiedzy w zakresie 
zielonych rozwiązań i marketingu.
Wszystkie te działania mają jeden cel – jak najlepsze rozpoznanie potrzeb 
naszych klientów za 5, 10, 20 lat. Już dziś myślimy o tym, jak ludzie będą żyć 
w przyszłości i co warto zrobić dziś, żeby jutro sprostać wyzwaniom i zapropo-
nować rozwiązania, które usprawnią im codzienne funkcjonowanie i podniosą 
jakość życia. Proszę nam życzyć konsekwentnej realizacji motta naszej firmy: 
„Imagining tomorrow”. ■


