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Posnania to centrum o ludziach i dla ludzi. 
Tę ideę odzwierciedla cała koncepcja archi-
tektoniczna obiektu, która wraz z innowacyj-
nym wzornictwem uczyni z Posnanii niejako 
miasto w miniaturze. Koncepcję opracowała 
amerykańska pracownia RTKL, słynąca z no-
watorskich rozwiązań i projektów, takich jak 
Metropolis w Moskwie czy Westfield w San 
Francisco. Jej architekci stworzyli przestrzeń, 
która łączy, a nie izoluje, tworzy i dopełnia 
ofertę handlowo-usługowo-rekreacyjną przy-
gotowaną dla klientów. Dzięki nim powstała 
ciekawa i funkcjonalna architektura - jeden 
z atutów poznańskiego centrum.

Komfort i elegancja
Głównymi wyróżnikami bryły Posnanii będą 
przeszklona fasada z bezbarwnego szkła 
i piaskowca – nowoczesna i atrakcyjna zara-
zem. Przeszklenie elewacji frontowej otworzy 
Posnanię na otoczenie i będzie zachęcać 
mieszkańców Poznania do odwiedzin. Połączy 
wizualnie place i aleje znajdujące się wewnątrz 
i na zewnątrz centrum, tworząc z tych dwóch 
oddzielnych części obiektu jednolitą całość. 
Doświetli też wnętrza budynku naturalnym 
światłem, tak istotnym dla dobrego samopo-
czucia klientów i osób pracujących w budynku. 
Ciekawym rozwiązaniem architektonicznym 
będzie również konstrukcja dachu nad głów-
nym placem wewnętrznym, który będzie pod-
trzymywany przez smukłe kolumny.

Atrakcyjna ekspozycja marek
Przestrzeń wspólną Centrum Posnania utworzą 
ulice i place. Zobaczymy zatem bulwar, aleje, 
forum, rotundę, ogród zimowy i food court, 
które będą charakteryzować się własnym, 
odrębnym stylem. Stworzą one przestrzeń 
zachęcającą klientów do zakupów, relaksu 

i interakcji. Na pierwszym piętrze powstanie 
pasaż ze specjalną strefą dla marek premium. 
Salony zlokalizowane na pierwszej kondygna-
cji będą posiadać unikalne w Polsce 6- oraz 
8-metrowe witryny sklepowe, czyniąc ekspo-
zycję marek jeszcze bardziej atrakcyjną. Wnę-
trze zostanie zaaranżowane w jasnej kolory-
styce, tworzącej miłą i przyjazną dla 
przebywających w nim osób atmosferę.

Przestrzeń lifestylowa
Wokół Posnanii powstaną miejsca przezna-
czone do rekreacji i rozrywki. Przed frontowym 
wejściem do centrum znajdą się amfiteatr 
i oświetlona kolorami fontanna, na miejscu 
której zimą otworzymy lodowisko. W pobliżu 
kawiarni i restauracji rozgoszczą się ogródki  
ze stolikami, sprzyjające relaksowi szczególnie 

w okresie letnim. Rondo Rataje połączy z Po-
snanią reprezentacyjny pasaż, doskonały na 
organizację spontanicznych imprez i wystaw. 
Okoliczne tereny zielone zyskają m.in. nowe 
ścieżki rowerowe o długości 6 km, łączące 
Posnanię z centrum miasta.

Centrum Posnania jest obecnie największą 
inwestycją handlową realizowaną w Polsce 
i Europie Środkowo-Wschodniej. Obiekt zosta-
nie oddany do użytku w drugiej połowie 2016 
roku. Na powierzchni 100 tys. mkw. swoją 
ofertę zaprezentuje 300 wiodących lokalnych 
i międzynarodowych marek. Inwestorem jest 
firma Apsys, a generalnymi wykonawcami są 
firmy Eiffage i Colas. Centrum Posnania uzy-
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Koncept na miarę miasta 
Przestrzeń przyjazna dla ludzi
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skała prestiżowy certyfikat BREEAM Interim 
z oceną „very good”.

Apsys jest globalnym operatorem w branży 
centrów handlowych obecnym w Polsce 
od 1996 roku. Firma, działając jako inwestor, 
deweloper, agent ds. najmu, menedżer pro-
jektu oraz zarządca nieruchomości, świadczy 
kompleksowe usługi zarówno dla centrów 
należących do spółki, jak również tych pozo-
stających jedynie pod jej zarządzaniem. 
W Polsce Apsys zarządza 22 centrami  
handlowymi.                                                  n

„ Przestrzeń wspólną Posnanii utworzą 
ulice i place. Zobaczymy bulwar, aleje, 
forum, rotundę, ogród zimowy i food court
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