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W Apsys WkłAdAmy Wiele Wysiłku W reAlizAcję strAtegii rozWoju opArtej nA idei „smArt 
centers”, którA polegA nA tWorzeniu centróW ekologicznych, noWoczesnych, oszczęd-
nych i efektyWnych. W zArządzAnych i budoWAnych centrAch stAWiAmy nA przyszłość 

próbując WyznAczAć noWe stAndArdy nA rynku poWierzchni hAndloWych.

In apSyS, we put a lot of effort Into the purSuIt of a development Strategy baSed  
on the “Smart centerS” Idea, whIch InvolveS creatIon of ecologIcal, modern, effIcIent  

and coSt-SavIng centreS. In the ShoppIng centreS that we manage and buIld, we focuS on 
the future, tryIng to pave the way for new StandardS In the retaIl market.
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W
drażając innowacyjne technologie tworzymy 
obiekty funkcjonalne i rozwijające się, przyjazne 
i atrakcyjne dla klientów, biznesu oraz inwe-
storów, szanujące lokalną historię i zabudowę 
oraz środowisko naturalne. reguły tej strategii 

obowiązują także naszych dostawców i podwykonawców, 
których wspieramy w zakresie stosowania programów z za-
kresu polityki zrównoważonego rozwoju. elementy naszej 
strategii obejmują zakup „zielonej” energii elektrycznej, 
proekologiczną gospodarkę odpadami, w tym ich segrega-
cję, przetwarzanie i  powtórne wykorzystanie lub uniesz-
kodliwianie. dbamy o utrzymanie porządku w budynkach 
i zagospodarowanie terenów zieleni. racjonalnie wykorzy-
stujemy i oszczędzamy wodę, minimalizujmy zużycie sub-
stancji niszczących warstwę ozonową. Wdrażane przez nas 
w centrach handlowych rozwiązania zwra-
cają się po 2-3 latach przynosząc wymierne 
korzyści finansowe, jak również wizerun-
kowe. jako przykład mogą posłużyć dane 
dot. centrum handlowego 3 stawy w ka-
towicach, gdzie tylko dzięki inwestycjom 
energetycznym odnotowujemy oszczęd-
ności rzędu 230 tys. zł rocznie. Wszystkie 
prowadzone działania audytujemy, co jest 
niezbędne w procesie certyfikacji breeAm 
(pozyskaliśmy certyfikaty breeAm in-use 
dla 16 centrów) bezpośrednio wpływającej 
na wartość budynku i ocenę atrakcyjności 
inwestycji np. przez fundusze inwestycyjne. 
najwyższe kompetencje zarządcze Apsys 
potwierdzają wskaźniki, jakie osiągnęliśmy 
w 2014 r.: wzrost indeksu obrotów o 5%, 
wzrost zrządzanych umów najmu o 28%, zmniejszenie zu-
życia energii nawet o 30% w centrach wykorzystujących 
technologię led. zostaliśmy też uhonorowani szeregiem 
wyróżnień, do których należą: certyfikaty breeAm i pn-en 
iso 14001:2005 za zarządzanie oraz tytuły retail developer 
of the year (2013 i 2014), property management firm of 
the year (2012, 2013 i 2014) i overall company of the year 
2013. jednak najważniejszym efektem tych działań są za-
dowoleni klienci, najemcy i właściciele. klienci otrzymują 
zdrową i ekologiczną przestrzeń, w której mogą spędzać 
czas i dokonywać zakupów wygodnie, przyjaźnie oraz bez-
piecznie. najemcy oprócz rzeszy zadowolonych klientów 
zyskują także oszczędności na niższych kosztach utrzyma-
nia. Właściciele z kolei mają w swoim portfolio pionierskie, 
ekologiczne centrum handlowe o wysokiej rozpoznawal-
ności na rynku, które jest łakomym kąskiem dla potencjal-
nych inwestorów. n

By implementing innovative technologies, we develop 
functional buildings that can evolve; they are user-
friendly and attractive for clients, business and inves-

tors and at the same time they respect local history and 
surroundings as well as the natural environment. these 
rules apply to our suppliers and subcontractor; we sup-
port them in implementing programs related to sustain-
able development policy. „elements of our strategy cover 
purchasing ‚green’ energy, environmentally-friendly waste 
management, including sorting and recycling or safe dis-
posal. we care about maintaining order and cleanliness 
within our buildings and developing green areas. we use 
water rationally and save it and minimise the usage of 
substances that can damage the ozone layer. the solutions 
we implement in shopping centres pay back after 2-3 years, 

providing measurable benefits in terms 
of finances and image. as an example, we 
can look at the 3 Stawy Shopping centre 
in katowice, where it is possible to gener-
ate savings of around pln 230,000 a year 
thanks only to energy investments. all our 
actions undergo the audit procedure, which 
is necessary in the breeam certification 
process (we have obtained breeam In-use 
certificates for 16 shopping centres) which 
directly affects the value of a building and 
the attractiveness of an investment, mea-
sured for example by an investment fund. 
the highest management competencies of 
apsys are confirmed by rates we achieved 
in 2014: an increase of the turnover index 
by 5%, an increase of the number of lease 

agreements under our management by 28%, a decrease in 
energy consumption by 30% in shopping centres using the 
led technology. we have also been awarded with a number 
of distinctions, such as: breeam and pn-en ISo 14001:2005 
certificates for management and the titles of the retail 
developer of the year (2013 and 2014), property manage-
ment firm of the year (2012, 2013 and 2014) and overall 
company of the year 2013. however, satisfied customers, 
tenants and property owners are the most important ef-
fect of those actions. customers get healthy eco space, 
where they can spend their time and do their shopping 
in a comfortable, friendly and safe fashion. tenants, apart 
from satisfied customers, profit on savings caused by lower 
maintenance costs. owners can have in their portfolios 
a pioneering, environmentally friendly shopping centre, 
which enjoys great recognisability in the market and makes 
an attractive asset for potential investors. n

Klienci otrzymują zdrową  
i eKologiczną przestrzeń,  

w Której mogą spędzać czas  
i doKonywać zaKupów wygodnie, 

przyjaźnie oraz bezpiecznie.

CuStomeRS get HeAltHy eCo SpACe, 
WHeRe tHey CAn SpenD tHeiR time 

AnD Do tHeiR SHopping  
in A ComfoRtABle, fRienDly  

AnD SAfe fASHion. 


