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W czerwcu br. objął Pan 
stanowisko CEO Apsys 
Polska. Co znajduje się 
najwyżej na liście Pana 
ambicji związanych 

z nowym stanowiskiem? Co jest dla 
Pana największym wyzwaniem?

– Moim celem jest kontynuacja umac-
niania Apsys Polska jako lidera rynku 
zarówno w zakresie zarządzania, jak rów-
nież rozwoju innowacyjnych projektów 
handlowych. Oba te filary działalności 
Apsys są dla mnie równie istotne. 

Będę także rozwijał know-how Apsys, 
szczególnie w obszarze usług, obsługi 
klienta oraz customer experience, korzy-
stając ze zgromadzonych doświadczeń 

firmy, a zwłaszcza kompetencji i wiedzy 
ekspertów Apsys Lab. 

Będę także sukcesywnie umacniał 
Posnanię jako referencję dla całej branży 
centrów handlowych w Polsce w obsza-
rach zarządzania, leasingu i marketingu.

Jakie są – Pana zdaniem – perspektywy 
dla rozwoju rynku nieruchomości han-
dlowych w Polsce w kolejnych latach?

– Polski rynek centrów handlowych jest 
coraz bardziej dojrzały i konkurencyjny. 
Wymaga elastyczności, obserwowania 
oczekiwań najemców, zmian w stylu życia 
klientów oraz wciąż ewoluujących tren-
dów konsumenckich. Wskaźnik nasycenia 
centrami handlowymi sięga już powyżej 

średniej europejskiej (ok. 205 mkw./1000 
mieszkańców), dlatego sporym wyzwa-
niem dla całej branży jest rozwój nowych 
projektów. 

W Polsce nie ma już miejsca na proste 
koncepty. Deweloperzy muszą mieć 
know-how, aby kreować nowe pomysły 
i rozwijać nowatorskie obiekty. Z drugiej 
strony, potrzebna jest także modernizacja 
centrów handlowych pierwszej i drugiej 
generacji. 

W Polsce Grupa Apsys zarządza łącznie 
22 centrami handlowymi. Jaka jest per-
spektywa inwestycyjna? Czy dalej będą 
Państwo powiększać swoje portfolio 
związane z zarządzaniem centrami, czy 

również myślą Państwo o kolejnych 
inwestycjach deweloperskich?

– Zarówno zarządzanie, jak i deve-
lopment są dla nas kluczowe, ponieważ 
wzajemnie się uzupełniają, zapewniając 
tym samym spółce stabilność i mocną 
pozycję rynkową. 

Apsys zarządza obecnie powierzchnią 
handlową, wynoszącą 925 tys. mkw., 
co stanowi około 10 proc. powierzchni 
wszystkich centrów w Polsce. Nasz dział 
zarządzania centrami handlowymi wciąż 
pracuje nad rozwojem portfolio i pozy-
skaniem do obsługi kolejnych obiektów. 
Cały czas aktywnie działamy na rzecz 
stałego wzrostu wartości zarządzanych 
nieruchomości. 

Myślimy zarówno o planach rozbu-
dowy i modernizacji centrów będących 
dzisiaj w portfolio zarządczym, jak i o zu-
pełnie nowych projektach. Jako Apsys 
mamy szczególnie bogate doświadczenie 
w projektach wielkomiejskich o po-
wierzchni co najmniej 40 tys. mkw. GLA. 

Jakie obiekty są najbardziej atrakcyj-
nym celem inwestycyjnym?

– Uważamy, że centra handlowe wciąż 
mają wiele do zaoferowania konsumen-
tom. Największy potencjał wydają się 
mieć obiekty typu mixed-use. Apsysowi 
bliski jest model retail destination, który 
reprezentuje Posnania. Są to bardzo 
atrakcyjne centra handlowe, z dobrymi 
markami, dużym wyborem sklepów, 
zapewniające komfortowe warunki ku-
powania oraz atrakcyjne strefy rozrywki. 
Doświadczenia zakupowe są tu intensyw-
ne i trudne do zastąpienia. 

Centrum handlowe Posnania jest 
jednym z największych projektów retail 
w regionie CEE i flagowym projektem 
Apsys. Jakie plany mają Państwo wobec 
niego?

– Posnania to rzeczywiście flagowa 
inwestycja Apsys, centrum zbudowane 
z wielką determinacją. W ciągu 21 dni 
od otwarcia Posnanię odwiedziło milion 
klientów. Koncepcja oparta o najlepsze 
europejskie wzorce zyskuje uznanie za-
równo wśród ekspertów, jak i klientów. 

Naszym celem jest wzrost wartości 
Posnanii i uczynienie z niej wzoru dla 
całej branży w Polsce. Centrum to po-
siada wszystkie atuty, by odnieść długo-

falowy sukces: strategiczną lokalizację, 
nowe technologie i model omnichannel, 
unikatowy tenant mix, ponad 30 usług, 
w tym: collect & try, valet parking, hands 
free shopping. Oferuje bogatą i zróżnico-
waną ofertę lifestylową, zajmującą około 
25 tys. mkw. powierzchni. Jej koncepcja 
architektoniczna jest innowacyjna, wnę-
trza urządzone z rozmachem i z wyko-
rzystaniem najwyższej klasy materiałów 
oraz designerskich elementów wystroju. 
To miejsce zakupów i rozrywki, zapew-
niające obsługę klientów na najwyższym 
poziomie. Te atuty Posnanii będziemy 
rozwijać, a zwłaszcza zakres i sposób ob-
sługi klienta. Duża będzie tu rola eksper-
tów Apsys Lab, którzy będą kontynuowali 
swoje prace w dziedzinie doskonalenia 
usług i obsługi.

Czy zauważyli Państwo widoczne zmia-
ny w trendach rynkowych dotyczących 
komercjalizacji obiektów handlowych 
w Polsce?

– Komercjalizując Posnanię, mieliśmy 
okazję obserwować zmiany rynkowe, 
w tym optymalizowanie przez najemców 
liczby punktów sprzedażowych. Obecnie 
najemcy poszukują przede wszystkim 
nowoczesnej powierzchni handlowej 
z szeroką gamą usług, rozwiązaniami 
cyfrowymi i ponadstandardową jakoś-
cią obsługi klientów. Stąd w Posnanii 
otwierają swoje salony marki debiutujące 
w Polsce – np. Forever 21, Superdry 
i Steve Madden, tu też pojawiają się nowe 
koncepty salonów, w tym np. Reserved. 

Przekonują Państwo, że technologia 
jest Państwa sprzymierzeńcem. W jaki 
sposób Apsys wykorzystuje cyfryzację 
w obiektach handlowych? 

– Nowoczesne technologie oraz media 
społecznościowe są ważnym elementem 
naszego życia codziennego. Dlatego 
w Apsys wykorzystujemy je w kilku 
obszarach – dla informacji, rozwoju 
usług i zakupów w modelu omnichannel 
oraz do budowania oferty rozrywkowej 
i niepowtarzalnych doświadczeń zakupo-
wych (customer experience). Cyfryzacja 
zakupów, rozrywki oraz informacji stała 
się dzisiaj niezbywalnym elementem no-
woczesnego centrum handlowego. Mając 
tego świadomość w Posnanii, wdroży-
liśmy cały koncept Digital Immersion 

składający się m.in. z aplikacji mobilnej, 
siatki 22 ekranów i ścian kinetycznych, 
kiosków interaktywnych i usług opartych 
na nowych technologiach, w tym m.in. 
click & collect.

W tym roku Apsys świętuje 20. uro-
dziny. Jak widzi Pan kolejne 20 lat 
działalności? Czego życzyłby Pan sobie 
i firmie? 

– W DNA Apsys jest zapisana koncen-
tracja na człowieku – naszych klientach, 
najemcach, współpracownikach, firmach 
partnerskich. 

Wszystkie działania firmy mają jeden 
cel – jak najlepsze rozpoznanie potrzeb 
i znajdowanie możliwie najlepszych roz-
wiązań, które usprawniają naszą codzien-
ność, a nasze otoczenie czynią przyjem-
niejszym. 

Benoît Charles
Benoît Charles to doświadczony me-

nedżer. W latach 2013–2016 był dyrek-
torem ds. rozwoju, promocji i budowy 
w Immochan. 

W latach 2007–2013 pełnił funkcję 
CEO Immochan Polska, dzięki czemu 
bardzo dobrze zna polski rynek. 

Wcześniej Benoît Charles był związany 
z Grupą Apsys. 

Od czerwca 2016 roku pełni funkcję 
CEO w Apsys Polska. n

W Polsce nie ma już miejsca na proste koncepty. Deweloperzy muszą mieć know-how, 
aby kreować nowe pomysły – mówi  Benoît Charles, CEO Apsys Polska  
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“  Uważamy, że centra 
handlowe wciąż mają 

wiele do zaoferowania 
konsumentom. Największy 
potencjał wydają się mieć 

obiekty typu mixed-use. 
Apsysowi bliski jest model 

retail destination, który 
reprezentuje Posnania

Apsys: nasz cel to uczynienie 
z Posnanii wzoru dla całej branży

 APSYS 

To jeden z wiodących operatorów 
branży centrów handlowych w Pol-
sce i we Francji. Firma powstała 
w 1996 roku działa jako inwestor, de-
weloper, agent ds. najmu, menedżer 
projektu oraz zarządca nieruchomo-
ści. Tworzy innowacyjne, szyte na mia-
rę projekty, uwzględniające specyfikę 
danego miejsca, kontekst społeczny 
i środowisko naturalne. Do najwięk-
szych jej inwestycji należą Manu-
faktura w Łodzi oraz Posnania (100 
tys. mkw GLA) w Poznaniu, otwarta 
w październiku br. jako największe 
centrum zakupów, rozrywki i rekre-
acji w Wielkopolsce. Apsys zarządza 
obecnie 22 centrami handlowymi w 15 
największych miastach w Polsce.


