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Obecnie najważniejszym projektem 
deweloperskim dla firmy Apsys jest 
Posnania, która powstaje na bardzo 
konkurencyjnym i nasyconym lokal-
nym rynku. Jak zamierzacie zdobyć 
serca przyszłych klientów z Poznania 
i okolic?

– Poznań to bardzo atrakcyjne miasto, które 
wraz z całą metropolią liczy około 1 mln miesz-
kańców. Pod względem zdolności zakupowych 
plasuje się na drugim miejscu w Polsce. Posna-
nia wyrasta w samym jego sercu, przy rondzie 
Rataje, w pobliżu autostrady A2 łączącej War-
szawę z Berlinem, a także nieopodal głównej 
obwodnicy Poznania. Co więcej, jest to obecnie 
największa inwestycja w branży retail w Polsce 
oraz Europie Centralnej, o wartości około 300 
mln euro. Na 100 tys. mkw. przestrzeni handlo-
wej Posnanii znajdzie się 300 marek, 220 skle-
pów i ponad 40 restauracji i kawiarni. Wiele 
z nich nie było do tej pory w ogóle obecnych 
w Poznaniu.

Uwagę klientów przyciągnie również atrak-
cyjna architektura z innowacyjnym wzornic-
twem, odzwierciedlającym wizję Posnanii jako 
miasta w miniaturze. Niektóre sklepy będą 
dysponowały podwójnymi, ośmiometrowymi 
witrynami, dającymi fantastyczną możliwość 
eksponowania produktów i wielkie możliwości 
działań marketingowych. Tego typu wysokie 
witryny są używane przez flagowe marki w tak 
prestiżowych lokalizacjach, jak Westfield w Lon-
dynie, Champs-Elysees w Paryżu czy Fifth Ave-

nue w Nowym Jorku. Unikalnych doświadczeń 
dostarczą klientom także usługi dodatkowe oraz 
nowe technologie. Posnania będzie prawdziwie 
wielofunkcyjnym, regionalnym centrum lifesty-
lowo-zakupowym. Wzbogaci doznania konsu-
mentów zarówno w kategorii oferty zakupowej, 
jak i rozrywki.

Jakie rozwiązania z zakresu obsługi 
klienta planują Państwo udostępnić 
w Posnanii?

– Planujemy wykorzystać trend zakupów 
wielokanałowych – omnichannel – wdrażając 
usługę click & collect, umożliwiającą klientom 
mierzenie ubrań zamówionych przez internet 
oraz ich odbiór lub zwrot. Inne planowane roz-
wiązania to: bezpłatne Wi-Fi, interaktywne mapy, 

płatności mobilne, wielkoformatowe ekrany 
z informacjami o najlepszych okazjach i wyda-
rzeniach, nowej generacji strona internetowa 
połączona z mediami społecznościowymi. Po-
znania zapewni także: lounge room, usługę 
concierge, „hands free shopping”, porady sty-
listów i wiele innych. Będzie to centrum lifesty-
lowe, wyznaczające konkretny styl życia. Za-
montujemy specjalną ścianę do tweetowania, 

która stworzy oraz zintegruje społeczność, 
umożliwiając komunikację, wymianę informacji, 
zdjęć i wyrażanie swoich myśli lub nastrojów. 
Myślę, że wszystkie te unikalne usługi i rozwią-
zania sprawią, że Posnania stanie się miejscem, 
gdzie można spędzić czas wolny, skorzystać 
z wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, spo-
tkać się z przyjaciółmi i oczywiście pójść na 
zakupy.

Posnania jest doskonałym przykła-
dem współpracy z miastem i lokalną 
społecznością. Jak ta współpraca 
wygląda w praktyce?

– Relacje z władzami miasta oraz jego miesz-
kańcami są dla nas niezwykle ważne od same-
go początku realizacji projektu Posnanii. Centrum 

to wykracza daleko poza tradycyjne wyobraże-
nia o miejscu będącym dostępem do towarów 
i usług, a jego ostateczny kształt powstaje 
w dialogu prowadzonym z lokalną administracją 
i społecznościami. Ich uwagi są dla nas niezwy-
kle cenne pod względem planowania usług oraz 
udogodnień dla przyszłych klientów, wydarzeń 
kulturalnych i sportowych. Konsultacje stały się 
dla nas inspiracją do zorganizowania m.in. Po-

 |  Rozmawiał:  
Wojciech Wojnowski

n Rozmowa  
z Fabricem  
Bansay,  
prezesem  
Apsys Polska

fo
t. 

A
ps

ys

„ Zeszłoroczne obroty Apsys Polska wzrosły  
o 6 punktów procentowych, podczas gdy 
branża odnotowała obniżkę rzędu 2,7 proc.

snania Bike Parade – imprezy, która odbyła się 
21 czerwca w Poznaniu. Mamy nadzieję, że to 
unikalne wydarzenie rowerowe na stałe zagości 
w kalendarzu imprez miejskich, podobnie jak to 
się stało z nowojorską paradą z okazji Dnia Nie-
podległości,od lat organizowaną przez centrum 
handlowe Macy’s. Wierzymy, że nasza otwartość, 
współpraca z administracją, angażowanie wie-
lu grup społecznych w proces budowania Po-

snanii pozwolą w efekcie stworzyć przestrzeń 
znacznie bardziej miejską i społeczną  niż typo-
wo handlową.

Jak przebiega proces komercjalizacji 
Posnanii? Czy wśród najemców poja-
wiły się nowe marki?

– Otwarcie centrum planujemy na jesień 2016 
roku. Obecnie komercjalizacja Posnanii przekra-
cza 80 proc. powierzchni handlowej. Naszym 
celem jest najem 90 proc. GLA jeszcze w tym 
roku. Centrum będzie gościć 300 wiodących, 
międzynarodowych i lokalnych marek. Umowy 
podpisaliśmy już z kluczowymi najemcami, ja-
kimi są: Carrefour, Leroy Merlin, Helios, grupa 
Inditex (7 marek), grupa LPP (8 marek), H&M, 
C&A, Mango, Van Graaf, Douglas, Intersport itd. 
Wiele marek otworzy w Posnanii swoje pierwsze 
salony w Poznaniu. Wśród nich są: Samsung 
concept store, Traffic Club, Bierhalle, Mini Raxe-
vsky, Original Marines, Chiara, Colorshake, Hob-
by4Man oraz Pijalnia Czekolady Wedel. Chcemy 

także, aby marki lokalne dopełniły całości ofer-
ty, tworząc w ten sposób unikalny mix odpowia-
dający oczekiwaniom i aspiracjom Wielkopolski. 
Jak do tej pory w gronie lokalnych najemców 
znalazły się: kawiarnia Coffee Time, Bloch Optyk, 
Butik 1242 oraz biżuteria Rubicon. Dodam jesz-
cze, że obecnie prowadzimy zaawansowane 
rozmowy z kilkoma potencjalnymi najemcami 
wywodzącymi się z USA, Niemiec oraz z Francji.

Czy plany Apsys obejmują inne pro-
jekty deweloperskie? 

– Nasza strategia rozwoju w Polsce obejmu-
je wyłącznie duże miasta i projekty deweloper-
skie o minimalnej wielkości 40 tys. mkw. GLA. 
Obecnie pracujemy nad kilkoma dużymi projek-
tami, z których jeden znajduje się w Warszawie. 
Dzisiaj, aby przyciągnąć klientów, centrum 
handlowe musi dysponować nie tylko ofertą 
handlową, ale także kulturalną i rekreacyjną. To 
kluczowe komponenty, dzięki którym przestrzeń 
centrum ożywa i inspiruje. Kiedy te elementy się 
przenikają, wzbogacają relacje i pobudzają po-
zytywne emocje. Sprawiają, że prawdziwe życie 
i serca biją szybciej. Właśnie takie obiekty han-
dlowe chcemy budować w Polsce.

Apsys jest nie tylko deweloperem... 
– W tym roku portfolio centrów zarządzanych 

przez Apsys w Polsce powiększyło się już o czte-
ry nowe obiekty: Tulipan w Łodzi, Kometa w To-
runiu, Focus Mall w Rybniku, a ostatnio także 

Europę Centralną w Gliwicach. Obecnie zarzą-
dzamy 22 centrami handlowymi znajdującymi 
się w rękach różnych właścicieli. Łącznie ich 
powierzchnia handlowa sięga 765 tys. mkw. 
Wszystkie centra, którymi się opiekujemy na 
rynku polskim, odwiedza w sumie około 100 
mln klientów. Tak duże portfolio jest dla nas 
również okazją do utrzymywania bliskiego kon-
taktu z 1,3 tys. najemcami i codziennego do-
skonalenia umiejętności w zakresie zarzadzania 
i budowy centrów handlowych. Oprócz portfolio 
i bogatego doświadczenia jesteśmy pasjonata-
mi handlu, osobami zaangażowanymi w każdy 
projekt. Działamy proaktywnie i zawsze pracu-
jemy blisko z klientami, ulepszając ich obiekty 
tak, by spełniały ich oczekiwania. Sądząc 
po wynikach, to podejście najwyraźniej się 
sprawdza. Nasze zeszłoroczne obroty wzrosły 
o 6 punktów procentowych, podczas gdy według 
danych PRCH na polskim rynku w 2014 roku 
branża odnotowała obniżkę rzędu 2,7 proc.

 
 Jaką pozycję zamierzacie osiągnąć 
w Polsce i jak będziecie konkurować 
z innymi firmami z branży?

– Apsys zajmuje dzisiaj wiodącą pozycję pod 
względem zarządzania i budowy centrów han-
dlowych w Polsce. Na bieżąco rozglądamy się 
za nowymi, atrakcyjnymi lokalizacjami pod 
przyszłe inwestycje, koncentrując uwagę na 
ośmiu największych miastach. 

Coraz więcej inwestorów zwraca się do nas 
z prośbą o przygotowanie ekspertyz w zakresie 
modernizacji istniejących obiektów handlowych. 
Inni są zainteresowani zarządzaniem. 

Prowadzimy wiele rozmów i mam nadzieję, 
że ich efekty w postaci kolejnego projektu za-
rządczego obsługiwanego przez Apsys poznamy 
do końca 2015 roku. Jeżeli tak się stanie, Apsys 
będzie zarządzał niemal 10 proc. całkowitej 
powierzchni GLA centrów handlowych  
w Polsce.                                                           n
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Fabrice Bansay,
Prezes Apsys Polska


