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Flagowy projekt
Apsys realizuje projekt centrum handlowego Posnanian Rozmowa  

z Markiem  
Błędowskim,  
dyrektorem han-
dlowym, człon-
kiem zarządu  
Apsys Polska SA

Obecnie spółka Apsys realizuje pro-
jekt centrum handlowego Posnania 
w Poznaniu. Na jakim etapie jest ko-
mercjalizacja galerii?

– Posnania to nasz projekt flagowy, najwięk-
szy tego typu obiekt w Wielkopolsce, dwa razy 
większy od istniejących czy planowanych w Po-
znaniu. Będzie to centrum nowej generacji – 
zarówno ze względu na architekturę, jak 
również nową jakość zakupów oraz innowa-
cyjne technologie i usługi, które planujemy tu 
wprowadzić. Wszystko to sprawia, że zaintere-
sowanie najemców Posnanią jest bardzo wy-
sokie, a proces komercjalizacji przebiega 
sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami. Już teraz, 
półtora roku przed otwarciem, wynajęliśmy 
80 proc. powierzchni handlowej wynoszącej 
100 tys. mkw.

W projekcie tym przewidują Państwo 
obecność ponad 40 marek gastrono-
micznych. Jakie sieci z tej branży 
zagoszczą w Posnanii?

– W Posnanii bardzo duży nacisk kładziemy 
na budowę przestrzeni lifestylowej, której czę-
ścią są marki gastronomiczne. Planujemy, że 
około 10 proc. ogólnej powierzchni obiektu 
zajmą restauracje foodcourtowe, restauracje 
z obsługą kelnerską, kawiarnie, piekarnie i bi-
stra. Jest to zgodne nie tylko z koncepcją tego 
centrum, ale także aktualnymi trendami ryn-
kowymi, doskonale widocznymi w zachodniej 
części Europy. Naszym wyróżnikiem staną się 

całoroczny ogródek zimowy i sezonowe ogród-
ki letnie, które powstaną przy wejściu od stro-
ny Placu Północnego. W tej części galerii swo-
je lokale otworzą: sieć sushi, Sphinx oraz 
pierwsza na rynku poznańskim restauracja 
Bierhalle o powierzchni ok. 600 mkw. serwu-
jąca piwo warzone na miejscu. Ponadto mamy 
podpisane umowy z siecią kawiarni Costa 
Coffee i lokalną marką Coffee Time. W części 
ze wspólnymi stolikami znajdą się natomiast 
wszyscy istotni operatorzy, w tym sieci między-
narodowe: McDonald's, KFC, Burger King czy 
North Fish.

Przewidzieli Państwo również miej-
sce dla sklepów wielkopowierzchnio-
wych. Kto będzie operatorem spożyw-
czym?

– Operatorem spożywczym w naszym pro-
jekcie będzie Carrefour z powierzchnią ponad 
10 tys. mkw. Branżę wyposażenia wnętrz re-
prezentować będzie z kolei market Leroy Mer-
lin. Z doświadczenia wiemy, że takie 2 obiekty 
pod jednym dachem mają w Polsce sprawdzo-
ną formułę i bardzo dobrze funkcjonują. Jeże-
li chodzi o innych najemców wielkopowierzch-
niowych, to 2,5 tys. mkw. zajmie klub fitness 

z basenem należący do sieci Pure Jatomi, blisko 
3 tys. mkw. – sklep Van Graaf, a po 2 tys. mkw. 
– sklepy H&M i C&A.

Czy moda będzie miała wydzieloną 
przestrzeń w Posnanii?

– Sklepy modowe znajdą się na pierwszym 
piętrze centrum oraz w salonach z podwójnej 
wysokości ośmiometrowymi witrynami. W Po-
snanii będzie także strefa dla marek premium 
oferujących nie tylko odzież, ale także zegarki 
i akcesoria. Pojawią się tu również showroomy 
polskich projektantów. Posnania będzie jedy-

nym miejscem w regionie, w którym swoje 
sklepy otworzą wszystkie marki należące do 
grupy Inditex, czyli: Zara, Zara Home, Stradiva-
rius, Massimo Dutti i Ojsho. Pod naszym da-
chem dostępne będą również wszystkie marki 
z grupy LPP: Reserved, Mohito, Cropp, House, 
Sinsay.

Czy prowadzą Państwo rozmowy z sie-
ciami które są nieobecne w tym re-
gionie, a nawet w Polsce?

– Apsys jest jednym z najważniejszych za-
rządców w Polsce, a nasze portfolio obejmuje 
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„ Wiele firm planujących wejście do Polski 

zwraca się do nas o pomoc w zaplanowaniu 
rozwoju sieci swoich sklepów
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obecnie 20 obiektów handlowych. Wiele firm 
planujących wejście na krajowy rynek zwraca 
się do nas o pomoc w zaplanowaniu rozwoju 
sieci swoich sklepów. W tej kwestii jesteśmy 
w bieżącym kontakcie z markami pochodzą-
cymi przede wszystkim z Europy, ale także 
z USA. Reprezentują one branże: modową, 
wyposażenia domu i gastronomię. Nie bez 
znaczenia jest tu fakt, że w jednym z ostatnich 
badań, w którym zapytano 100 najbardziej 
popularnych marek na świecie o preferowane 
miejsce inwestycji, Polska znalazła się na pią-

tym miejscu. Najczęściej wybieranym krajem 
były z kolei Niemcy. Poznań, który należy do 
jednych z największych miast w Polsce, a co 
więcej, jest doskonale skomunikowany z Ber-
linem, może wraz z naszą Posnanią stać się 
beneficjentem tego zwiększonego zaintereso-
wania.

Czy przewidują Państwo w galerii 
miejsce dla lokalnych przedsiębior-
ców?

– Jak najbardziej. Zależy nam, aby sklepy 
lokalnych marek zajmowały docelowo około 
10 proc. całej powierzchni projektu. Mamy już 
podpisanych kilka umów z lokalnymi operato-
rami, w tym gastronomicznym oraz modowym. 
Rozmowy z innymi jeszcze trwają.

Jak przebiega proces negocjacji i pod-
pisywania umów z najemcami?

– Polski rynek centrów handlowych jest 
dojrzały i proces ten wygląda obecnie zupełnie 
inaczej niż jeszcze kilka lat temu. W negocja-
cjach z najemcami wygrywają centra topowe, 
nowoczesne, zdigitalizowane i dobrze zlokali-
zowane. Takie, które gwarantują wysokiej ja-
kości powierzchnię o konkretnych wymiarach, 
udogodnieniach i zróżnicowanej, nie tylko 
handlowej, ofercie dla klienta. Posnania bez-
względnie do nich należy. A ponieważ wiele 

takich centrów nie powstanie w Polsce w przy-
szłości, można powiedzieć, że Posnania oferu-
je powierzchnię ekskluzywną. 

Czy planują Państwo wprowadzić roz-
wiązania mobilne i nowinki techno-
logiczne?

– Świat pędzi do przodu, a klienci stają się 
coraz bardziej wymagający. Zmieniają swoje 
przyzwyczajenia i zachowania, coraz częściej 
korzystają z handlu elektronicznego, smartfo-
nów, mediów społecznościowych. W Apsys 
uważamy, że nowoczesne centra handlowe 
muszą nadążać za tymi zmianami. Dlatego 
powołaliśmy inicjatywę o nazwie Apsys Lab, 
która pracuje nad projektami bazującymi na 
nowych technologiach. Naszym celem jest, aby 

większość z opracowanych w Apsys Lab roz-
wiązań zostało wprowadzonych w Posnanii.
W Posnanii największe znaczenie przykładamy 
do zapewnienia klientom komfortu i doskona-
łej obsługi na każdym etapie ich pobytu w cen-
trum handlowym. Dlatego wprowadzimy tech-
nologie, które maksymalnie usprawnią proces 
dokonywania zakupów. Dzięki usłudze click 
&collect klienci będą mogli wybrać i zamówić 
daną rzecz przez internet, a następnie przyjść 
do centrum, aby ją przymierzyć. Jeśli zdecydu-
ją się na zakup, personel dostarczy przesyłkę 
bezpośrednio do ich domu. W ramach usługi 
freehands zakupione przez klientów produkty 
personel pomocniczy dostarczy w odpowiednim 
czasie do samochodu klienta. W Posnanii wy-
korzystamy również wprowadzone niedawno 
w Manufakturze tzw. beacony. Dzięki aplikacji 
na smartfony klient przechodzący obok sklepu 
otrzyma informację o aktualnych promocjach 
albo też przy wjeździe na parking otrzyma elek-
troniczny kupon zniżkowy do wykorzystania 
w danym sklepie. Aplikacja może też wskazać 
najkrótszą drogę do danego sklepu i zapamię-
tać lokalizację samochodu. W całym obiekcie 
dostępna będzie nieodpłatna sieć WiFi. Posna-
nia będzie także pionierem w zastosowaniu 
znanej z hoteli usługi valet parking, która pole-
ga na odprowadzeniu przez pracownika samo-
chodu klienta. Zorganizujemy także strefę 
loyal costumer lounge, w której stałym klientom 
będziemy serwować darmowe napoje i prze-
kąski oraz udostępnimy im na miejscu prasę 
codzienną oraz ipady. Wprowadzimy też usługi 
z zakresu doradztwa stylistów oraz concierge.

Czy obecnie zmieniły się zasady pod-
pisywania umów na dany okres?

– Ogólna zasada rynkowa mówi, że w przy-
padku butików o mniejszej powierzchni pod-
pisujemy umowy na czas 5 lat, a dla sklepów 
większych, powyżej 800 mkw., na okres 10 lat. 
Natomiast umowy z operatorami spożywczymi 
oraz DIY często przekraczają okres 10 lat.

Czy przy podpisywaniu umów poja-
wiają się kwestie, które budzą niepo-
kój najemców?

– Współpraca z najemcami odbywa się na 
zasadzie partnerstwa. My znamy oczekiwania 
najemców i staramy się je spełniać nie tylko 
oferując im ekskluzywną powierzchnię handlo-
wą klasy premium w zdigitalizowanym centrum 
handlowo-lifestylowym, ale także zapewniając 
konkurencyjne na rynku opłaty w ramach kosz-
tów wspólnych. Najemcy z kolei doceniają in-
dywidualizm naszych projektów „szytych na 
miarę” oraz świadczoną przez Apsys jakość 
usług.
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lokalnych ma-
rek zajmowały 
docelowo około 
10 proc. całej 
powierzchni 
projektu

„ 10 proc. ogólnej powierzchni obiektu zajmą 
restauracje foodcourtowe i z obsługą 
kelnerską, kawiarnie, piekarnie i bistra
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