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 P oznańska Posnania to dziś 
jedna z największych w Polsce  
i Europie Środkowej inwesty-
cji handlowych. Ale nie na tym 

polega jej fenomen. O funkcjonalności 
centrum decyduje połączenie funkcji 
zakupowych i usługowych, rekreacyjnych, 
rozrywkowych i kulturalnych na blisko 
100 tys. metrów kwadratowych zaawan-
sowanej technologicznie powierzchni. 
Znalazło tam miejsce aż 300 różnych 
marek lokalnych i globalnych, w tym 
moda, usługi, restauracje i kawiarnie, 
multiplex, klub bilardowy i kręgielnia 
oraz fitness z basenem. Wszystko to w 
otoczeniu nowoczesnej architektury, 
instalacji artystycznych i oryginalnego 
designu. Posnania jest obiektem wybu-

dowanym i zarządzanym 
ekologicznie w sposób, który 
pozwoli spełnić normy certy-
fikatu BREEAM. Jej inwe-
storem jest Apsys, który należy do wio-
dących inwestorów, deweloperów i za-
rządców centrów handlowych w Polsce 
i we Francji. Jednym z największych 
projektów zrealizowanych przez Apsys 
jest Manufaktura w Łodzi. Ambicją 
firmy jest tworzyć „miejsca kultowe”, 
które dodają wigoru lokalnemu życiu, 
oferując zarazem ciekawą ofertę han-
dlową i jakość obsługi. 

– Nasza strategia zakłada rozwijanie 
indywidualnych projektów w dużych 
miastach. Interesują nas tzw. destination 
retail, czyli bardzo atrakcyjne centra 

handlowe z dobrymi markami i 
dużym wyborem sklepów, które 
zapewnią komfortowe warunki 
kupowania. Doświadczenia za-

kupowe są tu intensywne i trudne do 
zastąpienia online – mówi Benoit Char-
les, prezes Apsys Polska. 

Centra-ikony to nie tylko Manufak-
tura i Posnania, ale też położone  
w pobliżu wieży Eiffla centrum Beau-
grenelle czy ostatnio otwarte – jako 
część paryskiego parku technologicz-
nego Vill’Up, oryginalny projekt opar-
ty na handlu, rozrywce i kulturze, raj 
dla poszukiwaczy wrażeń dzięki insta-
lacji tunelu aerodynamicznego.

– Trend polegający na poszerzaniu 
funkcji centrów handlowych decydu-

Centrum zakupowo-lifestylowe – w ten sposób można określić  
Posnanię, inwestycję handlową wartą 1,2 mld złotych, która  

wyznacza nową jakość na polskim rynku centrów handlowych

APSYS WYZNACZA TREND 
CENTROM HANDLOWYM

CENTRA HANDLOWE

Posnania,   
której 
inwestorem  
jest Apsys,  
łączy zakupy  
z rozrywką, 
stylem życia, 
rekreacją  
i kulturą
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je o kształcie tego rynku – dodaje 
Benoit Charles. 

Grupa Apsys zarządza obecnie 30 
centrami (1 134 000 mkw. powierzchni 
handlowej) w Polsce i we Francji z przy-
chodami z najmu sięgającymi 188 milio-
nów euro w 2016 roku. W fazie rozwoju 
jest sześć projektów (338 000 mkw.) 
stanowiących inwestycje rzędu 985 mi-
lionów euro, w tym projekt rewitaliza-
cyjny na przedmieściu Saint Etien-
ne, ściśle powiązany z długotermi-
nowym planem rozwoju miasta. 
Wartość aktywów grupy, wspólnie 
z jej partnerami inwestycyjnymi, 
wyniosła na koniec 2016 roku 2,3 
miliarda euro.  

Posnania jest przykładem centrum 
regionalnego o dużej skali zasię-
gu, stawiającym na tzw. customer 
experience i digitalizację.     

Trzon oferty to dwa sklepy wiel-
koformatowe: Carrefour i Leroy 
Merlin, ale o oryginalnym zaku-
powym charakterze Posnanii decyduje 
ponad 200 butików – od marek popu-
larnych, poprzez koncepty polskich pro-
jektantów, po marki premium. Obecne 
są wszystkie znane polskie i światowe 
marki, w tym debiutujące, jak Forever 
21 – amerykańska marka fast fashion. 
Na gości poszukujących ekskluzywnych 
kolekcji czeka szeroki wybór odzieży  
i akcesoriów z najwyższej półki w spe-
cjalnie zaaranżowanej strefie premium.

 Aż 25 proc. powierzchni dedyko-
wano ofercie lifestyle, którą tworzą 
multiplex Helios, centrum rozrywki 
Grawitacja, klub fitness i strefa wellness 
Fabryka Formy, interaktywne place 
zabaw oraz lodowisko zimą. Osobne 
miejsce zyskał specjalnie zaprojekto-
wany food-court z tarasem na piętrze 
uzupełniony położonymi na parterze 
kawiarniami, pubami i restauracjami, 
które tworzą koncept Dining Village.

Nie sam dobór marek decyduje jed-
nak o tym, że Posnania jest swoistym 
benchmarkiem dla polskiego rynku 
centrów handlowych i jednym z najno-
wocześniejszych obiektów w Europie. 
Dzisiejszy klient centrum to osoba oby-

ta z najnowszymi technologiami i ko-
rzystająca z mediów społecznościowych. 
W rezultacie Posnania to przestrzeń, 
która łączy świat offline i online.  

W całym centrum, łącznie z parkin-
giem, dostępne jest wysokiej jakości 
wi-fi, stacje ładowania urządzeń mobil-
nych, a w niektórych punktach akcep-
towana jest płatność przy użyciu smart-
fonów. Dzięki nowej generacji aplikacji 

mobilnej wykorzystującej geolokalizację, 
klienci są nawigowani po obiekcie i jego 
parkingu, informowani o specjalnych 
wydarzeniach i promocjach. 

Ważną częścią koncepcji Digital 
Immersion jest siatka 22 ekranów,  
w tym LED i HD LCD, oraz ścian ki-
netycznych, wraz z oprogramowaniem 
i aplikacjami do ich obsługi. To nie 
tylko urządzenia do interaktywnej za-
bawy, ale bardzo istotny kanał komu-
nikacji z klientami, zarówno dla za-
rządcy centrum, jak i najemców. 

Jako pierwsza w Polsce Posnania 
oferuje usługę hands free shopping, col-
lect&try czy valet parking. Najbardziej 
wymagający i lojalni klienci mają do 
dyspozycji komfortową przestrzeń Po-
snania Premium Lounge, w której mogą 

zamówić usługi albo po prostu zrelak-
sować się w przerwie między zakupami. 
Z kolei concierge ułatwi rezerwację bi-
letów czy stolika w restauracji, zrobi listę 
prezentów czy zaopiekuje się psem. 
Całości dopełniają pasaże i strefa chil-
lout wyposażone w designerskie meble 
i artystyczne instalacje współczesnych 
polskich i europejskich artystów, w tym 
umieszczona przed głównym wejściem 

„Lucie” – niemal 9,5-metrowa 
rzeźba autorstwa Davida Mesgu-
icha. Klimat miejsca dopełnia 
otoczenie – zieleń, kawiarniane 
ogródki, multimedialna fontanna, 
promenada z konstrukcją do wy-
staw plenerowych i meblem miej-
skim projektu Doroty Koziary  
i Tomasza Augustyniaka. Rów-
nolegle z budową centrum postę-
powała warta około 100 mln zł 
kompleksowa modernizacja infra-
struktury drogowej wokół Posnanii 
oraz budowa ścieżek rowerowych.

– Posnania to rezultat 20 lat 
doświadczeń Apsys na rynku handlowym 
i odpowiedź na wyzwania XXI wieku, 
zwłaszcza rewolucję cyfrową. To miejsce 
ma wszystkie atuty, by odnieść sukces: 
strategiczną lokalizację, gwarantującą 
dużą bazę klientów, szeroki wybór ma-
rek i usług, design i technologiczne no-
wości pozwalające na dalszy rozwój 
oferty spersonalizowanej i omnichannel. 
W trzy miesiące od otwarcia Posnanię 
odwiedziło 3,5 miliona klientów – mó-
wi Benoit Charles, CEO Apsys Polska.  

Obecnie powstają centra 4. oraz 5. 
generacji. Kluczowe są tu rozwój in-
ternetu, mediów społecznościowych  
i nowoczesnych technologii, a w re-
zultacie zmiany społeczno-kulturowe, 
które doprowadziły do wzrostu ocze-
kiwań konsumenta. Znaczenie ma też 
wzrost liczebności klasy średniej, 
która ma dzisiaj określone oczekiwa-
nia co do wyboru produktów, sposo-
bu ich nabywania oraz jakości tzw. 
otoczenia zakupowego.  

PAWEŁ ZIELEWSKI
Materiał powstał we współpracy  

z firmą Apsys Polska

‚‚ Posnania to rezultat  
20 lat doświadczeń  
i odpowiedź  
na wyzwanie XXI wieku: 
rewolucję cyfrową 

Benoit Charles  
prezes Apsys Polska


