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P
aździernik 2016 to bardzo 
ważny miesiąc dla Apsys Pol-
ska. Otworzą Państwo swój 
nowy projekt – Posnanię. 
Na jakim etapie znajduje się 

obecnie komercjalizacja tego centrum?
– Stan wynajęcia powierzchni w Posnanii 
wynosi prawie 100 proc. Tylko w trakcie 
ostatnich kilku miesięcy do grona najem-
ców dołączyło ponad 50 marek odzieżo-
wych, sportowych i gastronomicznych.

Wśród nich bardzo popularna ame-
rykańska marka modowa Forever 21, 
sportowa Martes Sport, a także marki 
premium, jak Max&Co. Wraz z otwar-
ciem Posnanii udostępnimy klientom 
największą ofertę handlowo-lifestylową 

w Wielkopolsce. Będzie to 100 tys. mkw. 
z niespotykanym dotąd zestawem marek 
modowych oraz zróżnicowaną propozy-
cją gastronomiczno-rozrywkową, która 
zajmie aż 25 proc. powierzchni centrum.

Na czym polega oryginalność tenant 
mix proponowanego przez Posnanię?
– Oryginalność wynika ze skali projektu 
oraz unikatowego doboru najemców. 
Są wśród nich zarówno znane marki 
międzynarodowe, w tym takie, które 
zadebiutują na poznańskim rynku, jak 
również butiki polskich projektantów. 
Ofertę wzbogaca wyjątkowy wybór usług, 
w tym typowych dla modelu omnichan-
nel, jak try&collect, a także osobisty 

stylista, konsjerż, free hands shopping, 
wiele atrakcji dla dzieci oraz zróżnicowa-
na oferta lifestylowa.

W części restauracyjnej klienci będą 
mogli wybierać spośród 40 lokali, zarów-
no konceptów lokalnych, ale też znanych 
międzynarodowych marek, jak Costa 
Coffee i Starbucks. Na parterze dostępne 
będą kawiarnie i restauracje z obsługą kel-
nerską i ogródkami letnimi i zimowymi. 
Część rozrywkowa złożona będzie z 8-sa-
lowego kina Helios, Klubu Gravitacja 
oraz jedynego w wielkopolskim centrum 
handlowym klubu fitness z basenem.

Największym wyróżnikiem Posnanii 
jest branża modowa. Reprezentowana 
przez najliczniejszą grupę najemców 

Unikalny dobór najemców
w Centrum Posnania
Wraz z otwarciem Posnanii udostępnimy klientom największą ofertę handlowo- 
-lifestylową w Wielkopolsce – mówi Marek Błędowski, dyrektor handlowy, członek 
zarządu  Apsys Polska 
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powierzchni w Posnanii 

wynosi prawie 100 proc. 
Tylko w trakcie ostatnich 

kilku miesięcy do grona 
najemców centrum 

dołączyło ponad 50 marek 
odzieżowych, sportowych 
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zaoferuje klientom możliwość wybo-
ru ubrań i dodatków na różne okazje. 
Znajdą się tu sklepy popularnych marek, 
takich jak: H&M, Van Graaf, C&A,  
Caterina, Patrizia Aryton, Lee Wran-
gler, Orsay, Carry, New Yorker, Tatuum 
i Esprit. Swój pierwszy salon w Pozna-
niu, a drugi w Polsce, otworzy marka 
Forever 21, która zaprezentuje produkty 
na powierzchni 3 tys. mkw. Kolekcje dla 
mężczyzn zapewnią: Próchnik, Vistula, 
Bytom i Pierre Cardin, a modę oraz 
zabawki dla dzieci: Bartek, Smyk, Cocco- 
drillo, Okaïdi i Obaïbi oraz lokalny optyk 
z oprawkami wyłącznie dla najmłodszych 
– Optyk Kids. Ofertę dla dzieci uzupełnia 
jedyny w Wielkopolsce sklep z zabawka-
mi Toys” R” Us.

O szerokości oferty modowej świad-
czy też to, że w Posnanii swoje salony 
będą miały grupy Inditex i LPP, które 
pod jednym dachem zaoferują wszystkie 
swoje marki. Salony LPP zlokalizowane 
zostaną w Posnanii na powierzchni ponad 
4,5 tys. mkw., na której znajdą się sklepy 
Cropp, House, Mohito, Sinsay oraz 
nowej na rynku marki Tallinder. Jesz-
cze większą powierzchnię zajmie oferta 
hiszpańskiej firmy odzieżowej Inditex, 
która na ponad 6 tys. mkw. zaprezentuje 
produkty swojej flagowej marki Zara oraz 
Oysho, Stradivarius, Zara Home, Massi-
mo Dutti, Pull & Bear i Bershka.

Na gości poszukujących ekskluzywnych 
kolekcji czekać będzie szeroki wybór 
odzieży i akcesoriów z najwyższej półki. 
Prestiżowe produkty w strefie premium 
zaoferują m.in. takie marki, jak: Tous, 
Bizuu, Guess by Marciano, Trussardi, 
Rolex, Davidoff, US Polo, Tommy Hil-
figer, L’occitane en Provence, Tallinder i 
MAX&Co. Ponadto w salonie multibran-
dowym dostępna będzie oferta marek: 
Versace Jeans, AJ Armani Jeans, EA7 
Emporio Armani, Versace Collection, 
Armani Collezioni, JOOP!, Strellson, Ca-
valli Class, Just Cavalli i Pierre Balmain.

Różnorodny wybór odzieży i akceso-
riów zaprezentuje również branża sporto-
wa. W Posnanii zlokalizowane będą dwa 
duże sklepy Intersport i Martes Sport oraz 
Adidas, Puma, New Balance, 7 Store, 
Sizeer, Snickers, 4F i The North Face.

Grupę najemców Posnanii zamykają 
rozmieszczone na dużych powierzchniach 
drogerie Sephora (520 mkw.) i Douglas 

(620 mkw.) oraz operator spożywczy 
Carrefour, który zajmie 10 tys. mkw.

Komplementarna oferta wyposażenia 
domu udostępniona zostanie w sklepach 
Lerroy Merlin, Komfort, à Tab i English 
Home. Ta wszechstronna i bogata oferta 
sprawia, że tenant mix Posnanii będzie 
niepowtarzalny nie tylko w Wielkopolsce, 
ale imponujący nawet w skali kraju.

Ludzie coraz częściej wyrażają swoją in-
dywidualność poprzez ubranie. Modne 
stało się szycie na miarę, a także nieza-
leżni projektanci. W jaki sposób polska 
moda będzie obecna w Posnanii?
– W Posnanii obecnych będzie wiele pol-
skich marek, także niezależnych projek-
tantów. Obok znanych od lat i cenionych 
sklepów, jak Vistula, Wólczanka, Ochnik, 
Próchnik, Molton, Solar, Diverse, Simple, 
Bartek, Ryłko, Wojas i Wittchen, znajdzie 
się miejsce dla polskich projektantów 
mody.

Odzież i dodatki zaprezentują mię-
dzy innymi Viola Śpiechowicz, Maciej 
Sieradzki i Jarosław Ewert z Martą 
Kuszyńską. Osoby ceniące indywidualizm 
i nieszablonowość ucieszą najnowsze  
propozycje przygotowane przez marki  
Bizuu i Hera. Polska moda będzie  
reprezentowana także przez wspomniane 
wcześniej popularne marki grupy LPP.

Jakie czynniki biorą pod uwagę  
najemcy, decydując się na wybór 
centrum handlowego? Czy to, kto jest 
deweloperem i zarządcą obiektu,  
jest dla nich istotne? 
– Fakt, iż Apsys jest deweloperem 
i zarządcą, powoduje, że od początku 
do końca decydujemy o kształcie naszej 
indywidualnej koncepcji, na etapie  
projektowania i realizacji. To od nas 
zależy, jak będzie wyglądał tenant mix, 
ponieważ w pełni kontrolujemy ofertę, 
którą przedstawiamy najemcom. Mamy 

przy tym niezależność w działaniu,  
możemy elastycznie modyfikować  
niektóre elementy naszej autorskiej  
koncepcji.

Ta podwójna rola jest ogromnym 
plusem, ponieważ pozwala wdrożyć 
pionierskie pomysły, a jednocześnie 
buduje zaufanie wśród najemców z uwagi 
na doświadczenie w realizacji projektów 
komercyjnych i zarządzaniu centrami 
handlowymi.

Apsys jest rozpoznawalnym zarządcą. 
Mamy w swoim portfolio 21 centrów zlo-
kalizowanych w 15 największych polskich 
miastach, a ich powierzchnia wynosi 
łącznie około 840 tys. mkw. Posnania 
będzie dwudziestym drugim centrum 
w zarządzaniu.

Jakie najciekawsze trendy bądź zmiany 
pojawiły się w obszarze komercjalizacji 
polskich centrów handlowych w ciągu 
ostatnich lat?
– Przede wszystkim dzisiejsze centra są już 
nie tylko handlowe. Coraz większy obszar 
zajmuje w nich oferta ze sfery lifestyle. 
W Posnanii jest to ponad 25 proc. po-
wierzchni najmu. Ta zmiana następowała 
konsekwentnie w ciągu kilku ostatnich 
lat i doprowadziła do tego, że centra 
udostępniają klientom bogate oferty 
gastronomii, rekreacji i rozrywki, przy-
jazne otoczenie wewnątrz i na zewnątrz 
budynku oraz innowacyjne koncepcje 
architektoniczne.
Dynamicznie rośnie liczba centrów  
zdigitalizowanych. Powszechna dostęp-
ność wi-fi oraz innowacyjne technologie 
wykorzystywane są we współczesnych 
centrach zarówno w wymiarze han-
dlowym, jak również w sferze usług 
i rozrywki.

Warto też wspomnieć o rosnącym 
trendzie krótkoterminowego najmu. 
Taki model współpracy jest korzystny dla 
najemcy, ponieważ umożliwia kontakt 
z klientami i budowanie świadomości 
marki. Jednocześnie najem krótkoter-
minowy uatrakcyjnia ofertę centrum. 
Zwykle w jego ramach prezentowany jest 
wybór produktów i usług komplementar-
nych do oferty pozostałych najemców. n
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