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A
psys Polska, w ramach 
struktury firmy, powołał 
zespół Apsys Lab, który 
zajmuje się nowoczesnymi 
rozwiązaniami dla centrów 

handlowych. Jak wyglądał dobór osób 
do tego działu?
– Apsys Lab to zespół pracowników 
Apsys Polska o różnych specjalizacjach. 
Pracujemy nad wdrażaniem innowacyj-
nych rozwiązań w centrach handlowych 
budowanych i zarządzanych przez Apsys. 
Zajmujemy się czterema obszarami: 
customer experience, customer servi-
ce, Digital Immersion – wszystkim, 
co związane jest z nowymi technologiami 
i mediami społecznościowymi oraz smart 

managementem. Każda z tych dziedzin 
ma swojego lidera, który analizuje i opra-
cowuje nowe koncepcje, a także śledzi 
trendy i monitoruje rozwój rynku. Zespół 
jest zróżnicowany wiekowo. Mamy osoby 
doświadczone, a także młode – pasjona-
tów nowych technologii.

Czy wprowadzanie udogodnień 
i nowych rozwiązań technologicznych 
powoduje zwiększenie footfallu, wzrost 
obrotów najemców? Czy mogą one 
podnieść wartość centrum i przyciąg-
nąć kolejnych klientów?
– Jesteśmy przekonani, że nowoczesne 
rozwiązania technologiczne będą miały 
wpływ na footfall i przychody. Dobry za-

rządca przewiduje takie rozwiązania i do-
stosowuje do nich swój obiekt handlowy. 
Naszym credo w Apsys Lab jest: ” Wyob-
raźmy sobie jutro”. W branży retail jest 
to coraz ważniejsze. Wygra ten deweloper, 
właściciel centrum handlowego, który 
umie analizować i antycypować kierunki 
rozwoju, biorąc pod uwagę nowe zjawi-
ska na rynku i zmiany w zachowaniach 
konsumentów.

Posnania zostanie otwarta za niecały 
miesiąc. Będzie jednym z najbardziej 
innowacyjnych obiektów handlowych 
w Polsce i Europie Środkowej. Czy 
będzie to realna i wirtualna galeria 
handlowa?

– Posnania będzie pierwszym centrum, 
w którym zastosowane zostaną opraco-
wane przez nas technologie. To przede 
wszystkim centrum handlowe, w którym 
customer experience został dopracowany 
w najdrobniejszych szczegółach. Zarówno 
architektonicznie, jak również technolo-
gicznie. Zastosujemy tu opracowaną przez 
Apsys Lab koncepcję Digital Immersion, 
która obejmuje zaawansowane rozwiąza-
nia technologiczne i cyfrowe. Ważną częś-
cią koncepcji jest sieć 22 ekranów, w tym 
także o bardzo dużych rozmiarach i nie-
standardowych kształtach. Są to m.in. 
ściany kinetyczne, ekrany LED i HD 
LCD oraz oprogramowanie i dedykowane 
aplikacje do ich obsługi. System ten służy 
3 celom: zabawie i rozrywce, komuni-
kacji z klientami, a także jest nośnikiem 
kampanii promocyjnych i reklamowych 
centrum oraz najemców.

Zaraz po wejściu do centrum, 
w Atrium, znajduje się spektakularny, 
pierwszy w Europie, transparentny ekran 
eliptyczny o wymiarach 9,7 m x 9,2 m. 
W Rotundzie znajdzie się 48-metrowej 
długości i około 1,5-metrowej wysokości 
ekran owalny oraz totem LED wielkości 
1,7 m x 9,7 m. Będzie też 7 ścian kine-
tycznych, oraz ekrany i monitory roz-
mieszczone w różnych miejscach centrum 
Całością zarządzać będzie dedykowane 
oprogramowanie. Opracowaliśmy także 
specjalne aplikacje oraz trójwymiarowe 
animacje.

Ten koncept pozwala markom obec-
nym w Posnanii korzystać z infrastruk-
tury technologicznej i w niebanalny, 
interesujący sposób komunikować 
klientom swoje kampanie i nowe pro-
dukty. Dzięki nim marki zyskają dostęp 
do technologii wdrożonych w Posna-
nii i możliwość interakcji z klientami, 
a klienci otrzymają komunikat handlowy 
w ciekawy i bardziej angażujący sposób. 
Będzie to możliwe między innymi dzięki 
aplikacjom wykorzystującym rzeczywi-
stość rozszerzoną.

Jakie są Wasze propozycje w zakresie 
customer service?

– Przede wszystkim znaczące poszerze-
nie zestawu oferowanych usług oraz pod-
wyższenie jakości obsługi klienta. Wśród 
przygotowanych przez nasz zespół usług 
są: collect&try, pierwsza w Polsce w cen-

trum handlowym usługa valet parking, 
concierge, hands free shopping, home 
delivery. Mamy m.in. ciekawą propozycję 
dla rodzin i dzieci. W strefie Dinning 
Village zostanie wydzielona przestrzeń 
„Home sweet home” – miejsce gdzie 
młodsi klienci będą mogli poczuć się swo-
bodnie. Przestrzeń ta będzie podzielona 
na dwie strefy. W jednej z nich pojawi się 
ekran dotykowy z grami i łamigłówkami 
dla młodszych dzieci, a w drugiej znajdzie 
się oferta dla nieco starszych. W cen-
trum znajdzie się również interaktywny 
plac zabaw z podłogą LED i siedmioma 
aplikacjami reagującymi na ruch dziecka 
oraz interaktywny stół z grami zręcznoś-
ciowymi.

Apsys zarządza ponad 20 centrami 
handlowymi w Polsce. Czy przekonanie 
właścicieli do wdrożenia i zastosowania 
nowoczesnych technologii jest łatwym 
procesem?

– Na początku nie było to łatwe, 
ale właściciele doskonale znają rynek, 
rozumieją potrzebę wprowadzania zmian 
i coraz chętniej wspierają innowacje. 
Dlatego nasz zespół buduje katalog 
najlepszych praktyk i wciąż tworzy nowe 
rozwiązania. Część z nich wprowadzili-

śmy w łódzkiej Manufakturze, która była 
pionierem we wdrożeniu np. usługi hands 
free shopping. Nasze projekty zostały 
także wdrożone w Posnanii. Będą z nich 
czerpać wszystkie centra tworzone przez 
Apsys, zarówno w Polsce, jak i we Francji.

Obecnie dużo mówi się o centrach 
handlowych typu „smart center” Czym 
takie projekty galerii handlowych 
powinny się wyróżniać na tle innych 
obiektów?

– „Smart centres” to optymalizacja, 
nowe technologie i zielone rozwiązania. 
Ekologiczne technologie, które są sercem 
„smart centres”, pozwalają minimalizować 
zużycie prądu, energii cieplnej (gazu), 
racjonalnie wykorzystywać i oszczędzać 
wodę oraz gospodarować odpadami, 
zmniejszać emisję substancji niszczących 
warstwę ozonową, utrzymywać porządek 
i dbać o tereny zielone.
„Smart” oznacza także ekologiczne 
podejście do transportu. Takie centra 
zapewniają integrację transportu miej-
skiego z indywidualnym, czyli samocho-
dami oraz rowerami. Żywym przykładem 
„smart center” jest Centrum Posnania – 
obiekt wybudowany i zarządzany ekolo-
gicznie i przy użyciu energooszczędnych 
materiałów.

Sławomir Murawski, szef zespołu Apsys 
Lab, Apsys Polska ukończył zarządzanie 
na Akademii Ekonomicznej we Wrocła-
wiu oraz studia podyplomowe w zakresie 
rachunkowości i kontroli finansów. Po-
siada też dyplom z zarządzania paryskiej 
Ecole Centrale. Swoją karierę rozpoczął 
od współpracy z Wica Scandynawian.

Od 1999 roku jest związany z firmą 
Apsys. Debiutował w centrum Korona 
we Wrocławiu. Po przeniesieniu do Łodzi 
dyrektorował Tulipanem i Pasażem 
Łódzkim. W 2004 r objął stanowisko 
dyrektora operacyjnego Manufaktury. 
Od kwietnia 2008 roku jest dyrektorem 
Manufaktury. n
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“Naszym credo w Apsys 
Lab jest: “Wyobraźmy 
sobie jutro”. W branży 

retail jest to coraz 
ważniejsze – podkreśla 

Sławomir Murawski,
dyrektor Apsys Lab

Zespół Apsys Lab wprowadza
centra najnowszej generacji

“ Posnania będzie
pierwszym centrum

handlowym, w którym
zastosowane zostaną

opracowane przez nas
technologie 

Apsys Polska
Apsys jest globalnym operatorem 
w branży centrów handlowych obec-
nym w Polsce od 1996 roku. Firma, 
działając jako inwestor, deweloper, 
agent ds. najmu, menadżer projektu 
oraz zarządca nieruchomości, świad-
czy kompleksowe usługi zarówno dla 
centrów należących do spółki, jak 
również tych pozostających jedynie 
pod jej zarządzaniem. W Polsce Apsys 
zarządza 22 centrami handlowymi 
zlokalizowanymi w 15 największych 
miastach; ich całkowita powierzchnia 
najmu wynosi ponad 830 tys. mkw. 
Obecnie spółka realizuje swój flagowy 
projekt w Poznaniu.


