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Immochan działa jako deweloper, komercja-
lizator i zarządca galerii oraz parków handlo-
wych Auchan. Firma powstała we Francji 

w 1976 roku, a oddział w Polsce został otwarty 
w 1996 roku. W tym samym roku w Piasecznie 
powstała pierwsza galeria handlowa Auchan. 
Obecnie Immochan zarządza 22 centrami han-
dlowymi Auchan w 21 miastach.

PLANY I INWESTYCJE
Już za dwa lata firma planuje otwarcie kolejnej 
galerii handlowej Ossów Park. W nowym obiek-
cie o powierzchni GLA 55 tys. mkw., znajdzie 
się 150 butików i punktów usługowych, hiper-
market Auchan, a także rozbudowana strefa 
rozrywki z miejscem zabaw dla najmłodszych 
oraz częścią restauracyjną.
– Specjalizujemy się w kompleksowym realizo-
waniu projektów. Kupujemy grunt, budujemy 
obiekt, a następnie nim zarządzamy. Bierzemy 
odpowiedzialność za każdy etap projektu. Har-
monogram naszych otwarć zależy od kwestii 
formalnych oraz od rozwoju infrastruktury. Taka 
sytuacja ma miejsce w przypadku naszego pla-
nowanego projektu w Góraszce, gdzie czekamy 
na budowę układu drogowego – mówi Lau-
rence Paquet, dyrektor generalna Immochan.

620 tysięcy mkw. łącznej 
powierzchni handlowej, 
1200 lokali w galeriach 
handlowych, 22 Centra 
Handlowe Auchan – to efekt 
konsekwentnie realizowanej 
przez Immochan strategii 
biznesowej. Firma w tym roku 
obchodzi 20-lecie obecności 
na polskim rynku, a najbliższe 
miesiące upłyną w Immochan 
pod znakiem remodelingu 
wybranych obiektów, nowych 
inwestycji oraz efektywnym 
wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii w komunikacji 
z klientami

IMMOCHAN
LAT W POLSCE
DWADZIEŚCIA

założeniami, Centra Handlowe Auchan staną 
się bardziej otwarte na oczekiwania klientów. 
W centrum handlowym znajdą oni komplekso-
wą ofertę handlową oraz liczne udogodnienia, 
w tym bezpłatny dostęp do internetu przez 
sieć WiFi. Pierwszą galerią handlową, w któ-
rej zostanie zrealizowana powyższa strategia, 

będzie Centrum Handlowe 
Auchan Gdańsk.
– Chcemy przekonać klien-
tów, że zakupy mogą być 
przyjemnością, a w naszych 
galeriach handlowych znaj-
dą również wiele możliwości 
spędzenia czasu wolnego 
z najbliższymi. Chcemy być 
bliżej klienta, dlatego zde-
cydowaliśmy się wzbogacić 

kanały komunikacji z klientem. W najbliższym 
czasie uruchomimy nowe strony internetowe 
naszych galerii handlowych oraz media spo-
łecznościowe: profile na Facebooku, Instagram 
oraz blog – zapowiada Agnieszka Gutowska, 
dyrektor marketingu Immochan.

Informacje dodatkowe:
O Immochan: oddział Auchan Polska sp. z o.o., działa-
jący jako deweloper, komercjalizator i zarządca galerii 
oraz parków handlowych Auchan. Firma Immochan 
powstała w 1976 r. we Francji i wchodząc w skład 
międzynarodowego Holdingu Auchan, prowadzi 
działalność w 12 krajach. Immochan, który w Polsce 
działa od 1996 r., posiada i zarządza 22 centrami 
handlowymi o łącznej powierzchni handlowej 620 
tys. mkw. Ofertę centrów z galerią handlową i hi-
permarketem Auchan wzmacniają Decathlon, Leroy 
Merlin oraz Norauto, których łączna powierzchnia 
sprzedaży wynosi ok. 170 tys. mkw.

Więcej informacji na:

www.centraauchan.pl

ROZBUDOWA I ZMIANA FORMATU 
ISTNIEJĄCYCH GALERII HANDLOWYCH
W najbliższym czasie firma przeprowadzi re-
modeling kilku swoich obiektów. Od kilku mie-
sięcy trwa rozbudowa Centrum Handlowego 
Auchan Gdańsk. Jej zakończenie jest zaplano-
wane na styczeń 2017. W czerwcu rozpocznie 
się rozbudowa Centrum Handlowego Auchan 
Hetmańska w Białymstoku. W rozbudowanej 
części pojawią się nowe, znane marki, m.in. 
H&M oraz Toys‘R’Us, zmieniona zostanie aranża-
cja strefy restauracyjnej. Zakończenie projektu 
planowane jest na pierwszy kwartał 2017 r.
Immochan zapowiada również realizację pro-
jektu rozbudowy centrum handlowego w Pia-
secznie, pod nazwą Galeria Piaseczno.
– Po rozbudowie, na powierzchni GLA 83 tys. 
mkw. znajdzie się 220 punktów handlowo–
usługowych – mówi Laurence Paquet.

NOWA STRATEGIA MARKETINGOWA
Powstawaniu nowych galerii handlowych i roz-
budowie dotychczasowych towarzyszyć będzie 
nowa strategia marketingowa. Zgodnie z jej 
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