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A
psys działa na rynku cen-
trów handlowych już od 20 
lat. W tym czasie, jako jeden 
z pionierów zarządzania 
nowoczesną powierzchnią 

handlową w Polsce, zdobyli Państwo 
ogromne doświadczenie. Jak ocenia 
Pan ewolucję polskiego handlu deta-
licznego i sytuację w branży?
– Apsys rzeczywiście był pionierem 
na polskim rynku centrów handlowych 
i w 1999 roku otworzyliśmy pierwsze 
obiekty handlowo-lifestylowe: Korona 
we Wrocławiu i Centrum Janki pod 
Warszawą. Oprócz zakupów oferowały 
one rozrywkę: kino, kręgle i kluby fitness. 
Ich atutem była także szeroka oferta 
gastronomiczna. Od tamtego czasu polski 
rynek dojrzał i szybko dogania Europę 
Zachodnią. Większość centrów pierwszej 
i drugiej generacji jest obecnie prze-
kształcanych w obiekty trzeciej i czwartej 
generacji, łączące funkcje handlowe 
z rozrywką i rekreacją. 
Z badań wynika, że w ostatnich latach 
Polacy polubili e-zakupy, ale mimo 
ich rosnącej popularności wciąż ponad 
90 proc. wszystkich transakcji detalicz-
nych odbywa się w tradycyjnych sklepach. 
Ludzie poszukują bezpośrednich doświad-
czeń zakupowych, chcą obejrzeć i dotknąć 
towar, a poza tym potrzebują społecznych 
interakcji. E-sklepy nie są w stanie im 
tego zapewnić. Restauracje, wypoczynek 
i do pewnego stopnia kultura nie mają 
swoich cyfrowych odpowiedników. Dlate-
go w Apsys jesteśmy przekonani, że centra 
handlowe pozostaną najważniejszą częścią 
rynku handlu detalicznego w Europie, 
o ile będą potrafiły adaptować się do no-
wych potrzeb konsumentów.

Centra handlowe w Polsce są nowocześniejsze i wyposażone w rozwiązania trzeciej 
i czwartej generacji – mówi  założyciel i prezes Apsys Group Maurice Bansay  
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Ludzie poszukują bezpośrednich doświadczeń zakupowych, chcą obejrzeć  
i dotknąć towar, a poza tym potrzebują społecznych interakcji.  
E-sklepy nie są w stanie im tego zapewnić

Miliard euro: plan inwestycji Apsys 
w Polsce i Francji 
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W jakim kierunku – Pańskim zdaniem 
– rozwinie się rynek handlu detalicz-
nego w ciągu kolejnych 5–10 lat? Jakie 
zmiany będą miały miejsce? Czy Apsys 
przygotowany jest na nadejście no-
wych trendów i w jaki sposób zamierza 
dopasować swoją strategię do nowych 
warunków rynkowych?
– Uważam, że w przyszłości handel deta-
liczny podzieli się na dwie główne gałęzie. 
Z jednej strony będzie destination retail, 
czyli bardzo atrakcyjne centra handlowe 
z dobrymi markami i dużym wyborem 
sklepów, które zapewnią komfortowe 
warunki kupowania. Doświadczenia 
zakupowe będą tu intensywne i trudne 
do zastąpienia. Z drugiej strony rozwinie 
się sektor convenience/proximity retail, 
którego zadaniem jest zaspokajanie pod-
stawowych potrzeb konsumentów. Głów-
ną zaletą tego rodzaju punktów handlo-
wych jest położenie na ważnych szlakach 
komunikacyjnych, a więc bliskość oraz 
oferta usług, które ułatwiają codzien-
ne życie. W Apsys zawsze staramy się 
trzymać rękę na pulsie. Śledzimy powsta-
wanie nowych trendów konsumenckich, 
zmiany wymagań klientów i kierunki 
rozwoju miast. Pionierski duch – wciąż 
bardzo silny w naszej firmie – sprawia, 
że nieustannie zmieniamy zastane wzorce 
i dążymy do innowacji. Posnania, której 
otwarcie nastąpi już tej jesieni, będzie no-
watorskim miejscem, oferującym bogate 
doświadczenia konsumenckie. Naszym 
klientom zaproponujemy dobrze skom-
ponowany zestaw sklepów, innowacyj-
nych usług, cyfrowych nowinek i designu 
wysokiej klasy.

Apsys działa w Polsce i we Francji. Ja-
kie są najważniejsze różnice pomiędzy 
tymi dwoma rynkami? Jak różnią się 
preferencje konsumentów i otoczenie 
biznesowe?
– Oczekiwania polskich i francuskich 
konsumentów są zbieżne. I jedni, i dru-
dzy są coraz bardziej wymagający, cenią 
wyjątkowe oferty i innowacje. Pragną 
także, by zakupy w centrum handlowym 
były wygodne i szybkie. Tym, co róż-
ni te dwa rynki, jest struktura handlu. 
We Francji sektor high street retail jest 
bardzo rozwinięty, w Polsce – raczej 
w małym stopniu. To właśnie dlatego 
centra handlowe mają dużo większy 

udział w rynku polskim niż we fran-
cuskim. Co więcej, ponieważ centra 
handlowe w Polsce pojawiły się później, 
są nowocześniejsze i częściej wyposażone 
w rozwiązania trzeciej i czwartej generacji. 
Dlatego każdy z tych rynków wymaga 
innych recept. We Francji mamy dwa 
kluczowe wyzwania: stworzyć centra-
-ikony w stolicach regionów oraz zrewita-

lizować rogatki miast. Wielu merów prosi 
nas o zbudowanie nowego Beaugrenelle, 
naszego wielokrotnie nagradzanego pa-
ryskiego centrum handlowego. W 2015 
roku wygraliśmy w Saint-Etienne duży 
przetarg na rewitalizację obrzeży miasta. 
Projekt ten jest ściśle połączony z długo-
falowym planem rozwoju Saint-Etienne.

W Polsce potrzeby są większe: niezbęd-
na jest modernizacja centrów handlowych 
pierwszej i drugiej generacji, co następuje 
właśnie w Jankach k/Warszawy, ale także 
budowa centrów położonych przy wjaz-
dach do miast, które w Polsce są nowym 
formatem. Chcemy budować nowe gale-
rie handlowe, bo naszym zdaniem wciąż 
jest na nie miejsce. Liczby mówią same 
za siebie – obecnie w budowie jest około 
700 tys. mkw. powierzchni handlowej, 
a do końca bieżącego roku do użytku zo-
staną oddane centra o łącznej powierzch-
ni 450 tys. mkw.

Państwa obecny model biznesowy opie-
ra się zarówno na tworzeniu nowych 
centrów handlowych, jak i na zarzą-
dzaniu już działającymi. Na którym 
z tych filarów Apsys chce oprzeć swoją 
strategię w przyszłości?
– Oba filary są dla nas ważne, ponieważ 
wzajemnie się uzupełniają. Mamy zamiar 
rozwijać nasze aktywa i dbać o zwiększa-
nie ich wartości, zamiast je sprzedawać. 
Obecnie Apsys skupia się w większym 
stopniu na tworzeniu nowych centrów 
we Francji i zarządzaniu już istniejącymi 

w Polsce, ale mamy ambicje działać rów-
nolegle w obu obszarach i obu krajach. 
Stworzenie centralnej dyrekcji grupy, 
która będzie zarządzać i polskim, i francu-
skim rynkiem, pozwoli nam na opty-
malne dzielenie się najlepszymi prakty-
kami wypracowanymi na obu rynkach. 
W Polsce planujemy utrzymać pozycję 
lidera w zakresie tworzenia i zarządzania 
nieruchomościami komercyjnymi, ale 
pragniemy także wzmocnić naszą pozycję 
w roli właściciela aktywów, a zaczniemy 
od flagowego projektu – Posnanii. Nasza 
strategia tworzenia nowych centrów 
w Polsce skupia się w szczególności 
na dużych miastach i rozwijaniu różnych 
formatów: regionalnych centrów, galerii 
położonych w śródmieściach oraz cen-
trów typu retail park na obrzeżach miast. 
Widzimy tu wielki potencjał, ponieważ 
zagęszczenie centrów handlowych w Pol-
sce pozostaje wciąż poniżej zachodnioeu-
ropejskiego poziomu.

Coraz więcej firm chce budować 
kompetencje w obszarze wynajmu po-
wierzchni handlowej. Ostatnio Immo-
chan zadeklarował w naszym magazy-
nie, że planuje zająć się zarządzaniem 
placówkami handlowymi w imieniu 
innych firm. Jak zamierzają Państwo 
radzić sobie z rosnącą konkurencją 
i przyciągać nowych klientów?
– Apsys jest liderem w zarządzaniu cen-
trami handlowymi w Polsce. Dziś mamy 
w swoim portfolio 22 centra i pracujemy 
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Maurice Bansay

W 1996 roku stworzył Apsys, pragnąc 
uczynić nowo powstałą firmę wzorem 
dla branży. W ciągu kolejnych 20 lat 
spółka otworzyła 23 nowe centra 
handlu i rozrywki (więcej niż jedno 
rocznie) we Francji i w Polsce, a także 
zdobyła pozycję lidera w obszarze 
zarządzania aktywami. Wraz z prze-
jęciem centrum Beaugrenelle w 2014 
roku firma Apsys wdrożyła nowy 
model działania. W tym samym roku 
Maurice Bansay otrzymał wyróżnienie 
jako osoba, która miała największy 
wpływ na rozwój branży centrów han-
dlowych we Francji.

“ Chcemy budować nowe 
galerie handlowe, 

bo naszym zdaniem 
wciąż jest na nie miejsce 
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z Union Investment, Rockcastle, Pradera, 
Valad, Standard Life, Meyer Bergman i 
Futureal. Zarządzane przez Apsys centra 
zlokalizowane są w 15 największych 
polskich miastach, a ich powierzchnia 
wynosi łącznie około 840 tysięcy m2. 
Oznacza to, że Apsys zarządza niemal 10 
proc. powierzchni wszystkich centrów 
handlowych w Polsce. Na tym polu 
jesteśmy bardzo konkurencyjni. Nasze 
portfolio powiększa się regularnie – 2015 
rok był pod tym względem wyjątkowo 
udany, ponieważ wygraliśmy pięć nowych 
kontraktów na zarządzanie. Potwierdze-
niem naszego profesjonalizmu są także 
liczne nagrody. W ostatnich latach firma 
Apsys Polska została cztery razy z rzędu 
wyróżniona tytułami „Property Manage-
ment Firm of the Year” i „Developer of 
the Year”. Naszą najważniejszą przewagą 
jest doświadczenie – działamy nad Wisłą 
już od 20 lat.

Jako deweloper firma Apsys zwykle 
skupiała się na dużych projektach –  
galeriach handlowych, które mają 
ponad 40 tys. mkw. powierzchni. 
Na rynku jednak coraz częściej po-
wstają mniejsze centra. Czy są Państwo 
zainteresowani tą niszą?
– Jak już powiedziałem, rynek polaryzuje 
się pomiędzy dwoma modelami – con-
venience i destination. Aby stworzyć 
naprawdę wartościowe i wyróżniające się 
centra handlowe, muszą one mieć odpo-
wiednią skalę. To pozwala na zapropono-
wanie urozmaiconej oferty obejmującej 

handel, wypoczynek, gastronomię i kultu-
rę, która daje konsumentowi prawdziwy 
wybór. Takie miejsca są również w stanie 
zapewnić atrakcyjne strefy rozrywki oraz 
– co jest warunkiem koniecznym – od-
powiedni zwrot z inwestycji. Strategią 

Apsys, wyrażoną przez nasze rocznicowe 
hasło „Iconic Places” (co w wolnym 
tłumaczeniu oznacza „wyjątkowe miejsca” 
czy wręcz „kultowe miejsca”) jest budo-
wanie wyróżniających się, zaplanowanych 
z rozmachem i na dużą skalę centrów 
w największych miastach. Adaptacja 
tych miejsc do lokalnych potrzeb jest 
dla nas niezwykle istotna. Każdy projekt 
jest nowym wyzwaniem, które wymaga 
oryginalnych, szytych na miarę rozwiązań 
w obszarze architektury, designu i oferty. 
To jedyny sposób, aby być zawsze o krok 
do przodu.

W dzisiejszych czasach centra handlo-
we zmieniają się. Jak będzie kształto-
wać się ich oferta w przyszłości ? Jaka 
jest Pańska wizja centrów, które Apsys 
będzie tworzyć w przyszłości?

– Byliśmy pierwszym deweloperem, 
który wprowadził rozrywkę i kulturę 
do polskich centrów handlowych, i było 
to w 1999 roku. Ten trend jest teraz 
wszechobecny i nic nie wskazuje na to, 
by wkrótce miał nastąpić jego zmierzch. 
Ale możemy iść jeszcze dalej. W Paryżu 
na przykład wkrótce otwieramy centrum 
Vill’Up – oryginalny projekt oparty 
na rozrywce i kulturze, raj dla poszukiwa-
czy wrażeń, w którym znajdzie się między 
innymi nowoczesny tunel aerodynamicz-
ny. Podsumowując, trend polegający 
na poszerzaniu funkcji centrów handlo-
wych decyduje obecnie o kształcie tego 
rynku.

Rynek handlu detalicznego w dużych 
polskich miastach, z wyjątkiem War-
szawy, jest dość nasycony. To dotyczy 
również Poznania. Co przemawia 
za sukcesem Posnanii? Co będzie ją wy-
różniać?
– Poznań jest bardzo dynamicznym 
miastem z wielkim potencjałem. To dru-
gie miasto w Polsce pod względem siły 
nabywczej. Bezrobocie jest tu jednym 
z najniższych w Polsce (tylko 2,5), 
a przeciętne wynagrodzenie w Pozna-
niu i Wielkopolsce znacznie przekracza 
średnią krajową! Jeżeli chodzi o Posnanię, 
to na 100 tys. mkw. powierzchni zaofe-
ruje ona 300 marek, w tym 220 sklepów 
i ponad 40 restauracji i kawiarni, w tym 
całkiem niemała ich grupa pojawi się 
w stolicy Wielkopolski po raz pierwszy. 
Posnania ma wszystkie atuty, by odnieść 

“ Apsys zarządza niemal  
10 proc. powierzchni 

wszystkich centrów 
handlowych w Polsce 

Nowe technologie i model omnichannel w Posnanii to: darmowe i wysokiej jakości Wi-Fi, interaktywne ekrany  
i strefa gier, ściana kinetyczna, mobilne płatności, greenbox do robienia „selfie”
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sukces: strategiczną lokalizację, gwaran-
tującą dużą bazę klientów – niemal 1 mln 
mieszkańców w odległości 45-minutowej 
jazdy samochodem, nowe technologie 
i model omnichannel, w tym darmowe 
i wysokiej jakości Wi-Fi, interaktywne 
ekrany i strefę gier, ścianę kinetyczną, 
mobilne płatności, a nawet greenbox 
do robienia „selfie”. Udostępnimy klien-
tom unikatowy dobór najemców, wśród 
których są zarówno międzynarodowe 
marki, jak i butiki polskich projektantów, 
a także wyjątkowy wybór usług, w tym: 
collect & try, czyli odbiór przesyłki 
z możliwością przymiarki, osobistego sty-
listę, free hands shopping, interaktywny 
plac zabaw dla dzieci czy organizację im-
prez urodzinowych. Klienci będą otrzy-
mywać spersonalizowane powiadomienia 
o nowościach i zniżkach, gdy tylko znajdą 
się w pobliżu sklepu. I wreszcie – Po-
snania zaoferuje bogatą i zróżnicowaną 
ofertę usług gastronomicznych i rozrywki, 
zajmującą około 25 proc. powierzchni 
centrum.

Posnanię wyróżnia innowacyjna 
koncepcja architektoniczna i urządzo-
ne z rozmachem wnętrza, w tym strefy 
wypoczynku. Do budowy i wykończenia 
użyto najwyższej klasy materiałów.

Czy widzi Pan w Polsce miejsce dla ko-
projektu podobnego do Manufaktury?
– To jedno z naszych najbardziej znaczą-
cych osiągnięć i doskonała ilustracja na-
szej wizji. To także jeden z największych 
i najważniejszych projektów rewitalizacyj-
nych w Polsce i w Europie, który odniósł 
wielki sukces. Od otwarcia Manufaktury 
10 lat temu odwiedziło ją ponad 200 
mln gości! W Polsce jest wiele budynków, 
które nadają się do rewitalizacji, takich 
jak np. stare fabryki. Jeśli pojawi się od-
powiednia możliwość, skorzystamy z niej, 
ponieważ postindustrialne budynki mają 
w sobie „duszę” i szczególną atmosferę. 
Wierzę, że Posnania, która łączy różne 
funkcje – handlową, rozrywkową i kultu-
ralną, stanie się taką nową Manufakturą 
XXI wieku.

Jakie inwestycje planujecie w Polsce?
– Jako polsko-francuska firma koncen-
trujemy się przede wszystkim na inwe-
stycjach w Polsce i we Francji, choć nie 
zamykamy się na inne kraje europejskie i 
poszukujemy możliwości rozwoju naszego 
biznesu. Na polskim rynku, na którym 
działamy od 1996 roku, mamy pozycję 
lidera. A jest to rynek bardzo dynamicz-
ny! Komisja Europejska przewiduje, 

że polska gospodarka urośnie w tym roku 
o 3,5 proc., przekraczając europejską 
średnią, która kształtuje się na poziomie 
1,9 proc. Nasza strategia zakłada inwe-
stycję w oba rynki – polski i francuski 
– na poziomie miliarda euro, łacznie z 
Posnanią – największym projektem tego 
typu w Polsce i regionie CEE obecnie 
w budowie. Mamy nadzieję, że stanie się 
ona jednym z tych „wyjątkowych miejsc” 
dobrze oddających ducha Apsys. n

Apsys projektuje, tworzy i zarządza 
centrami handlowymi – zarówno 
we Francji, jak i w Polsce. Ambi-
cją firmy i jej 340 pracowników jest 
współtworzyć atrakcyjność miast, 
integrować i inspirować lokalne 
społeczności, czego przykładem są 
centra handlowe Beaugrenelle 
i Manufaktura. Apsys zarządza 
portfolio złożonym z 28 działających 
centrów handlowych i 8 w budowie.

W Paryżu Apsys wkrótce otwiera centrum Vill’Up – projekt oparty na rozrywce i kulturze, raj dla poszukiwaczy 
wrażeń, w którym znajdzie się między innymi nowoczesny tunel aerodynamiczny

PULS RYNKU

30-33.indd   33 25/05/16   15:17


