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WYWIAD  [ APSYS POLSKA ]

F irma Apsys może się poszczycić już prawie 
20-letnim doświadczeniem w branży retail 
i działalności związanej z centrami handlowymi. 

Jaka jest Państwa recepta na sukces?
Nie wiem, czy to recepta na sukces, ale myślę, że powodem na-
szego powodzenia jest połączenie talentu i pasji pracowników 
z realizacją wizji firmy. Osoby z działów marketingu, rozwoju, 
zarządzania nieruchomościami, leasingu, a także inni specjaliści 
to nasz największy atut. Dzięki nim możemy wyrażać naszą wi-
zję branży retail: tworzenie i rozwijanie innowacyjnych miejsc 
przy jednoczesnym budowaniu emocjonalnej więzi z konsu-
mentami i dostarczaniu im wyjątkowych doświadczeń. W tym 
celu bierzemy pod uwagę nie tylko aspekty handlowe, ale także 
kulturowe, społeczne, sposoby spędzania czasu wolnego oraz 
uwarunkowania charakterystyczne dla danego miasta.

Czym charakteryzuje się zespół pracowników  
firmy Apsys?
Pasją do branży retail. Myślę, że to najważniejszy wyznacz-
nik dla każdego z nas, ponieważ nasza praca jest bardzo ↓ 

IMAGINING 
TOMORROW

Rozmowa z FABRICE’EM BANSAY, prezesem Apsys PolskaZagraniczne centra handlowe w Wielkiej Brytanii, 
Singapurze, USA czy na Bliskim Wschodzie 
imponują rozmiarami, ofertą i nowoczesnymi 

technologiami. Klienci mogą tam zrobić zakupy, 
spotkać się ze znajomymi, uprawiać sport 

i spędzać czas wolny. W przyszłym roku polscy 
klienci także będą mieli taki OBIEKT NA 

MIĘDZYNARODOWYM POZIOMIE. 
Posnania firmy Apsys, największe centrum 

Wielkopolski i największy obiekt handlowy 
w budowie, będzie nie tylko miejscem zakupów, ale 

także nową przestrzenią miejską, gdzie toczy się 
normalne życie społeczne, kulturalne i rozrywkowe

kompleksowa, ale jednocześnie trudna i złożona. „Retail is de-
tail” – czyli bardzo ważne są szczegóły. Jeśli więc ktoś nie ma we 
krwi pasji do handlu, to niemożliwym będzie realizacja celów 
poszczególnych działów – architektonicznego, wynajmu, zarzą-
dzania etc. Apsys Polska to zespół ponad 210 osób, które mają 
różne umiejętności – są wśród nas deweloperzy, architekci, inży-
nierowie, agenci ds. najmu, specjaliści ds. rynku nieruchomości 
itd. Dzięki pasji do handlu praca jest dla nas przyjemnością 
i przynosi efekty. Pokazuje to przykład Manufaktury, która 
stała się jednym z symboli Łodzi i z wyzwania przekształciła 
się w ogromny sukces całej naszej grupy.

Taki sposób działania zdaje się idealnie wpisywać w credo 
Państwa firmy – „Imagining tomorrow”. Jak mógłby je Pan 
wyjaśnić? Co ma ono symbolizować?
To, co jest dla nas najważniejsze, to przewidywanie oraz 

wyprzedzanie oczekiwań i potrzeb konsumentów, a także 
nowych trendów i tendencji. Kreowanie przyszłości branży 
retail. Hasło „Imagining tomorrow” jest motorem do niesza-
blonowego działania, przesłanką do innowacyjnego myślenia, 
powoływania inicjatyw takich jak np. Apsys Lab. Z drugiej 
strony to motto wyraża wartości Apsys, takie jak kreatywność, 
pasja, determinacja i ambicja.

Jakie są zatem Państwa przewidywania jeśli chodzi 
o polski rynek? Jak będzie się on rozwijał i ewoluował?
To bardzo dobre pytanie (śmiech). Aby przewidzieć w jakim 
kierunku będzie się rozwijał polski rynek, najpierw trzeba 
określić w jakim punkcie znajduje się on obecnie. Aktualnie 
mamy w Polsce ponad 9 mln m kw. powierzchni handlowej, 
rynek jest coraz bardziej dojrzały, a klientom nie wystarcza 
już podstawowa oferta w postaci hipermarketu i zwyczaj-
nych zakupów, tak jak to było w latach 90-tych. Oczekiwania 
współczesnych klientów są znacznie większe i jak najbardziej 
mają swoje uzasadnienie. O wysokich wymaganiach mówi-
my w kontekście oferty handlowej, różnorodności produktów 

i usług, wyjątkowych doświadczeń zakupowych, jakości ob-
sługi, a także nowych technologii. Klienci chcą, aby wizyta 
w centrum handlowym była jednocześnie prosta i efektywna. 
Widzimy także bardzo dużą konkurencję jeśli chodzi o ofertę 
i usługi internetowe. Obserwujemy, że znacząco zmieniają się 
zwyczaje zakupowe. Biorąc pod uwagę te aspekty uważam, 
że w Polsce wciąż jest miejsce dla nowych obiektów handlo-
wych. Jednak warunkiem ich powodzenia jest uwzględnienie 
wszystkich oczekiwań i potrzeb, zapewnienie odpowiedniej 
oferty, innowacyjna architektura, nowe technologie, różne ka-
nały komunikacji z klientami, odpowiednia obsługa oraz usługi 
sprawiające, że doświadczenie zakupowe staje się wyjątkowe. 
Przybiera formę, jakiej nie można doświadczyć siedząc przy 
komputerze i robiąc zakupy w internecie. Dlatego tak ważne 
jest zapewnienie m.in. restauracji, kawiarni, fitnessu, basenu, 
kina czy placu zabaw dla dzieci.Fot. Apsys Polska
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względem siły nabywczej miasto w Polsce. Kolejnym czynnikiem 
jest wyjątkowa lokalizacja projektu. Posnania powstaje w sercu 
miasta, przy Rondzie Rataje, a zarazem przy głównej drodze 
z centrum do autostrady A2, łączącej Warszawę z Berlinem 
i w pobliżu obwodnicy Poznania. Poza tym należy zwrócić 
uwagę na jej architekturę, ofertę, usługi dla klientów i nowe 
technologie, które zapewnią unikalne doświadczenia podczas 
zakupów.

Położenie w samym centrum sprawia, że mieszkańcy 
Poznania będą mogli z łatwością dostać się do galerii.
Zgadza się. Co więcej, Posnania będzie jedynym regionalnym 
centrum handlowym z doskonałą dostępnością – będzie można 
do niej dotrzeć 11 liniami autobusowymi i 7 tramwajowymi. 
Zapewnimy także spory parking na 3300 miejsc. Istotnym 
aspektem jest też wielkość – 100 tys. m kw. powierzchni han-
dlowej. Warto także zwrócić uwagę na bogatą ofertę nowego 
centrum – w jego ofercie będzie hipermarket Carrefour, DIY 
Leroy Merlin, kompleks kinowy najnowszej generacji, fitness 
czy basen. Wśród 40 najemców średnio- i wielkopowierzch-
niowych lokali będą m.in. Zara, H&M, Van Graaf, Mango, 
Benetton etc. Na terenie Posnanii znajdzie się 220 butików 
i ponad 40 restauracji i kawiarni. Oferta obiektu będzie nie 
tylko różnorodna, ale też unikatowa, gdyż niektóre z marek 
w ogóle nie były do tej pory dostępne w Poznaniu, a nawet 
w całej Polsce.

Uwagę przyciąga także atrakcyjna architektura.

To niewątpliwie aspekt, który w sposób szczególny wyróżnia 
Posnanię. Charakteryzuje ją innowacyjny design, który dobrze 
integruje centrum z otoczeniem, odzwierciedlając wizję Posna-
nii jako miasta w miniaturze. Przestrzenie wspólne takie jak 
forum, rotunda, ogród zimowy oraz food court posłużą jako 
miejsca spotkań, pracy i relaksu. Będą również areną licznych 
wydarzeń artystyczno-rozrywkowych. Przed centrum znajdzie 
się amfiteatr z oświetloną kolorami fontanną, która zimą prze-
kształci się w lodowisko. Liczne restauracje, kawiarnie i ogródki 
letnie, tereny zielone, place zabaw dla dzieci i ścieżki rowerowe 
czynią z Posnanii miejsce przyjazne i otwarte na miasto i ludzi.
Dla najemców wyjątkowość architektury też ma znaczenie, jak 
np. witryny sklepowe – po raz pierwszy w Polsce o podwójnej 
8-metrowej wysokości. Są to wymiary stosowane przez flagowe 
marki w tak prestiżowych lokalizacjach jak Westfield w Lon-
dynie, Champs-Élysées w Paryżu czy Fifth Avenue w Nowym 
Jorku. Międzynarodowym markom stworzy to fantastyczną 
możliwość zaprezentowania swoich produktów i ogromne pole 
do działań marketingowych.

A co z jakością obsługi klienta?
To zdecydowanie ważny aspekt. Dzięki Apsys Lab, który jest 
naszym wewnętrznym think-tankiem, wdrożyliśmy i rozwi-
nęliśmy wiele nowych usług i technologii, które w skali Polski 
są unikatowe. W Posnanii będziemy mieli m.in. inteligentny 
system parkingowy oraz usługę concierge. Dla stałych klientów 
stworzymy strefę lounge, wzorowaną na lotniskach. Przyjazny 
sposób kupowania przejawiać się będzie również w możliwości 

zamówienia dostawy zakupów bezpośrednio do naszego samo-
chodu bądź domu. Zapewnimy też usługę „hands free shop-
ping” i konsultacje stylistów oraz doradców klienta różnych 
specjalności. Wdrożymy również rozwiązanie „click and collect” 
(tłum. zamów i odbierz) pozwalającą na zakup produktów przez 
internet i odebranie ich w Posnanii.

Innowacyjne rozwiązania zastosowane w Posnanii robią 
ogromne wrażenie.
To prawda. Rozwój i możliwość wykorzystania najnowszych 
technologii jest ogromnie istotna, bo dzisiaj niemal każdy ma 
smartphone’a czy tablet. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom 
klienci Posnanii będą na bieżąco otrzymywać informację, na 
jakim miejscu zaparkowali samochód wraz z mapką centrum 
handlowego i zaznaczonym miejscem postojowym. Jeśli wy-
biorą konkretny sklep od razu otrzymają nawigację wskazu-
jącą jak do niego dotrzeć. Rozwijamy także nową generację 
aplikacji mobilnych, aby dzięki wielokanałowości pokazywać 
różne możliwości, jakie stwarza centrum handlowe, a samo 
zjawisko wielokanałowości traktować jako istotną szansę, a nie 
zagrożenie. Zastosujemy też beacony, czyli technologię rozprze-
strzeniania informacji za pomocą czujników, które wysyłając 
sygnały do smartphonów pomagają nawiązać interaktywne re-
lacje z konsumentami. Posnania będzie czymś znacznie więcej 
niż tylko obiektem handlowym – będzie to centrum lifestylowe, 
wyznaczające i określające pewien konkretny styl życia. Dlatego 
stanie tu również „tweet wall” – tworzący i integrujący spo-
łeczność, która dzięki temu rozwiązaniu będzie komunikować 

POSNANIA W LICZBACH

300 mln EUR 
całkowita wartość inwestycji

1 mln mieszkańców  
w zasięgu 45 min

wg badania rynku przeprowadzonego przez DTZ 

100 tys. m kw. GLA – powierzchnia najmu

260 tys. m kw. – powierzchnia całkowita

80% – stopień komercjalizacji obiektu  
Dane na dzień: 16.04.2015

3300 – liczba miejsc parkingowych

300 – liczba marek

220 – liczba butików

40 – liczba średnio- i wielkopowierzchniowych sklepów

40 – liczba restauracji i kawiarni

Jesień 2016 roku 
otwarcie Posnanii

www.posnania.eu

Największą nagrodą jest dla 
nas zadowolenie  

90 mln klientów, którzy 
co roku odwiedzają nasze 

centra handlowe oraz  
1300 najemców, z którymi 
współpracujemy w Polsce

Czy taka właśnie będzie Posnania?
Tak. Posnania będzie efektem 20 lat naszego doświad-
czenia i know-how oraz zrozumienia oczekiwań polskich 
konsumentów.

Co uważa Pan za największy atut nowego projektu firmy 
Apsys? Co będzie magnesem przyciągającym tak klientów 
jak i najemców?
Myślę, że połączenie wielu czynników sprawi, że Posnania 
będzie naprawdę wyjątkowa. Przede wszystkim Poznań sam 
w sobie jest bardzo atrakcyjny. Cała aglomeracja poznańska 
liczy ok. 1 mln mieszkańców. Dodatkowo jest to drugie pod 

Fot. Apsys Polska
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się interaktywnie, wymieniać informacjami i wyrażać nastroje. 
Myślę, że dzięki tym wszystkim unikatowym aspektom Posna-
nia stanie się miejscem, w którym będzie można zjeść, spędzić 
czas wolny, skorzystać z oferty rozrywkowej oraz kulturalnej, 
spotkać z przyjaciółmi i oczywiście pójść na zakupy. 

Na lokalizację w tym miejscu swoich sklepów 
zdecydowało się już wiele międzynarodowych 
i regionalnych marek. Jak obecnie kształtuje się poziom 
komercjalizacji Posnanii?
Proces komercjalizacji to nasz ogromny sukces, bo 15 miesięcy 
przed otwarciem Posnania jest już wynajęta w 80%. ↓

 [ APSYS POLSKA ]

Posnania nie będzie tylko kolejnym centrum handlowym, ale 
obiektem najważniejszym w regionie i istotnym na mapie han-
dlowej pomiędzy Warszawą a Berlinem. Będzie to miejsce dla 
zróżnicowanych marek – lokalnych i regionalnych, krajowych 
i międzynarodowych.

Plac budowy wygląda imponująco. Na jakim aktualnie 
etapie są prace przy Posnanii?
Posnania to obecnie największy projekt budowlany w  Europie 
Środkowej, jeśli chodzi o inwestycje w sektorze retail. Kon-
strukcja obiektu zajmie 26 miesięcy. Prace rozpoczęliśmy 
w czerwcu ubiegłego roku. Otwarcie przewidujemy na jesień 

2016. Obecnie fundamenty i parking podziemny są już za-
kończone. Na koniec maja 2015 roku planowana jest realizacja 
parteru, a ukończenie pierwszego piętra nastąpi do końca lipca 
2015 roku. Budowa naprawdę robi wrażenie, ponieważ na ob-
szarze 9 ha pracuje aż 15 ogromnych dźwigów i kilka tysięcy 
ludzi. Z tygodnia na tydzień obserwujemy postępy w pracach 
i na własne oczy widzimy, jak ten niezwykły projekt staje się 
realnym miejscem.

Państwa wysiłki i 20 lat doświadczenia zostały zauważone 
i docenione przez branżę, m.in. w postaci licznych nagród.
To prawda, ale dla nas największą nagrodą jest satysfakcja 
90 mln klientów, którzy co roku odwiedzają nasze centra 
handlowe w Polsce oraz zadowolenie 1300 najemców, z któ-
rymi współpracujemy w tym kraju. Nagrodą jest dla nas także 
zaufanie właścicieli obiektów handlowych, którzy powierzają 
nam zarządzanie centrami i galeriami. W tym roku ponow-
nie otrzymaliśmy nagrody jako najlepszy deweloper i najlep-
szy zarządca centrów handlowych w ramach konkursów CEE 

Retail Awards i CEE Investment and Green Building Awards. 
Nagrody te pozwalają nam pozycjonować Apsys na tle konku-
rencji. Myślę, że jednym z najcenniejszych trofeów, jakie do tej 
pory zdobyliśmy, jest nagroda Międzynarodowej Rady Centrów 
Handlowych dla najlepszego, dużego, europejskiego centrum 
handlowego, jakie otrzymała łódzka Manufaktura. To jedno 
z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży.

Państwa firma obecna jest w Polsce i we Francji. Czy 
pomiędzy tymi dwoma rynkami widzą Państwo jakieś 
istotne różnice?
Jeśli myślimy o dojrzałości rynku czy organizacji branży retail 

to są to dwa całkiem różne obszary. We Francji duże znacze-
nie ma high-street, które w Polsce z różnych względów jest 
znacznie słabiej rozwinięte. Niewątpliwie jednak obecność 
w obu krajach to dla nas duży atut, ponieważ korzystamy 
z doświadczeń bardzo różnych rynków, a co za tym idzie mo-
nitorujemy różne oczekiwania klientów. Dzięki temu jest nam 
łatwiej sprostać wymaganiom konsumentów, możemy na nie 
szybciej reagować i odpowiadać. Pomimo różnic te doświad-
czenia wzajemnie się uzupełniają. To, co jest wspólne dla Polski 
i Francji to fakt, że klienci są dziś coraz bardziej wymagający. 
Nie wystarczają im już zwykłe centra handlowe, bo chcą czegoś 
wyjątkowego, czegoś więcej.

Na początku tego roku portfolio firmy Apsys powiększyło 
się o kolejne 2 obiekty. Jakie centra mógłby Pan zachęcić 
do współpracy z Państwa firmą?
Myślę, że dziś Apsys może poszczycić się wiodącą pozycją, jeśli 
chodzi o firmy zarządzające i rozwijające obiekty handlowe. 
Dzięki projektowi Apsys Lab możemy pokazać, że myślimy 

w innowacyjny sposób, przewidujemy trendy i wyprzedzamy 
oczekiwania konsumentów. Właściciele centrów handlowych 
mogą skorzystać z naszej eksperckiej wiedzy odnośnie polskie-
go rynku retail – strategii rozwoju marek, potrzeb klientów 
etc. Dzięki temu rosną obroty i footfall obiektów handlowych 
zarządzanych przez naszą firmę. Mogę z dumą powiedzieć, że 
wskaźnik obrotów centrów zarządzanych przez Apsys w listo-
padzie 2014 roku wzrósł rok do roku o 5,66%, podczas gdy 
indeks podany przez PRCH wynosił -2,7%.

Innowacyjne działania wdrażają Państwo także w zakresie 
ekologii – 16 z centrów zarządzanych przez firmę 

Apsys otrzymało certyfikaty BREEAM-In-Use z oceną 
„excellent” lub „very good”.
To prawda, ochrona środowiska jest dla nas bardzo ważna. 
Jesteśmy firmą odpowiedzialną i ekologiczną tak w zakresie 
zarządzania obiektami, jak i budowy nowych projektów. Dla 
nas to nie tylko kwestia marketingowa. Jesteśmy przekonani, 
że to nasza powinność i priorytet. Mamy też świadomość, że na 
proekologiczne podejście zwracają uwagę nasi klienci. Z dru-
giej strony takie zachowania pozwalają na zaoszczędzenie np. 
wykorzystywanej energii. W niektórych z naszych obiektów 
oszczędzamy jej nawet 30%. W ramach Apsys Lab realizuje-
my „Smart Center”, czyli inteligentne zarządzanie obiektem. 
Organizujemy w tym zakresie nawet specjalne szkolenia dla 
najemców i edukujemy ich w zakresie ekologicznego prowa-
dzenia sklepu. W odpowiedni sposób przygotowywaliśmy także 
projekt Posnanii, aby mieć pewność, że to centrum również 
otrzyma certyfikat BREEAM-In-Use. ■

Rozmawiały: Eliza Mrowińska i Agnieszka Nejman

APSYS POLSKA W LICZBACH:

19 
lat działalności 

20 
centrów handlowych w portfolio zarządczym 

16 
centrów handlowych z certyfikatami BREEAM-In-

Use, z oceną „excellent” lub „very good” 

1320 
umów najmu w portfolio zarządczym

90 mln 
klientów rocznie

Na początku tego roku portfolio firmy Apsys powiększyło się 
o kolejne 2 centra handlowe i dziś jest to jedna z wiodących 
na polskim rynku firm, jeśli chodzi o zarządzanie obiektami 
komercyjnymi. Dowodem na to są liczne nagrody, w tym tytuły 
„Property Management Firm of the Year”, „Retail Developer of the 
Year” i „Overall Company of the Year” zdobyte podczas gali Green 
and Investment building Awards

Na jakie marki będą mogli liczyć Poznaniacy?
Lista jest bardzo długa, ale jako przykładowych najemców 
mogę wymienić hipermarket Carrefour (10 tys. m kw.) i DIY 
Leroy Merlin (10 tys. m kw.). Jeśli chodzi o branżę fashion to 
w Posnanii obecne będą wszystkie marki grupy Inditex (tzn. 
Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Zara Home), 
grupa LPP (wcześniej jest grupa Inditex), również z całym 
portfolio (Reserved, Mohito, Cropp Town, House, home&you), 
H&M, Mango, Van Graaf i wiele innych. Najemcy z innych 
sektorów to np. Douglas, Sephora, Rossmann, SuperPharm, 
Intersport, Nike, adidas. Rozwijamy także sektor premium, 
czyli marek z najwyższej półki jak np. Armani Jeans, z który-
mi prowadzimy negocjacje. Wiele z nich nie było do tej pory 
obecnych w Poznaniu.

Część z marek to firmy debiutujące na polskim rynku np. 
Mini Raxevsky.
To prawda, w Posnanii pojawi się wiele nowych na polskim 
rynku marek. Wartym podkreślenia jest bowiem fakt, że 

Fot. Apsys Polska


