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G
aleria handlowa Auchan Hetmańska 
powstała w 2008 roku i cieszy się 
wciąż rosnącym zainteresowaniem 
klientów. Doceniają oni dogodne 

położenie centrum handlowego, portfolio ma-
rek, a także obecność hipermarketu Auchan, 
marketu budowlanego Leroy Merlin oraz sklepu 
sportowego Decathlon. Z tego względu firma 
Immochan zarządzająca obiektem, podjęła de-
cyzję o rozbudowie.
Prace budowlane, które rozpoczęły się pod koniec 
lipca, obejmą wschodnią część galerii handlowej 
i będą prowadzone w kierunku ulicy Hetmań-
skiej. W ich wyniku powierzchnia najmu galerii 
zwiększy się do ponad 25 tys. mkw., a liczba lokali 
handlowych wzrośnie do blisko 70.

PRZESTRONNE WNĘTRZA 
I NOWA ELEWACJA
Dobudowana część galerii handlowej zostanie 
spójnie połączona z dotychczasową bryłą bu-
dynku. Od strony ulicy Hetmańskiej powstanie 
kolejne wejście dla klientów, a wokół budynku 
zaplanowano dodatkowe przestrzenie zieleni. 
Autorem projektu rozbudowy białostockiej galerii 

PO ROZBUDOWIE CENTRUM HANDLOWEGO 
AUCHAN HETMAŃSKA

W drugiej połowie lipca rozpoczęła się rozbudowa Centrum 
Handlowego Auchan w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej, dzięki 
której galeria zyska ponad 5,8 tys. mkw. powierzchni handlowej, 
a liczba butików i lokali usługowych wzrośnie do blisko 70. 
Generalnym wykonawcą projektu jest firma Instal Białystok

WIĘCEJ
I NOWYCH NAJEMCÓW

handlowej Auchan jest pracownia architekto-
niczna Egis Poland. Generalnym wykonawcą jest 
lokalne przedsiębiorstwo Instal Białystok.

WIĘCEJ MIEJSC PARKINGOWYCH
Prace budowlane obejmą również parking galerii 
handlowej, który zwiększy swoją powierzchnię. 
– Lokalizacja galerii handlowej w pobliżu drogi 
ekspresowej S8 i ważnych ciągów komunikacyjnych 
w Białymstoku sprawiają, że wielu klientów przyjeż-
dża na zakupy samochodami, dlatego nasz parking 
zostanie powiększony o dwieście pięćdziesiąt miejsc 
– mówi Marlena Brzostowska, menedżer Centrum 
Handlowego Auchan Hetmańska.

NOWA PRZESTRZEŃ I NOWE MARKI
W wyniku rozbudowy w galerii handlowej Au-
chan Hetmańska powstanie kilkanaście nowych 
lokali handlowych. Dwa największe z nich zajmą 
marka odzieżowa H&M oraz megasklep z zabaw-
kami Toys’R’Us. Będzie to pierwszy w Białymstoku 
sklep tej cenionej przez klientów, amerykańskiej 
sieci, oferującej markowe zabawki. Trzeci co do 
wielkości lokal w dobudowanej części zajmie 
sklep sportowy Martes Sport. Otwarcie nowej 

części Centrum Handlowego Auchan Hetmańska 
zaplanowane jest na pierwszą połowę 2017 roku.

DOSTOSOWANIE PRAC DO CODZIENNEJ 
PRACY GALERII HANDLOWEJ
Prace budowlane zostały zaplanowane tak, żeby nie 
zakłócać codziennego funkcjonowania najemców 
oraz komfortu klientów. Wszystkie salony i punkty 
usługowe będą otwarte w dotychczasowych godzi-
nach. Bez zmian otwarte będą również hipermarket 
Auchan, market budowlany Leroy Merlin, sklep spor-
towy Decathlon oraz stacja benzynowa Auchan.

Inwestor – firma Immochan – to oddział Auchan Polska Sp. 
z o.o., działający jako deweloper, komercjalizator i zarządca 
galerii oraz parków handlowych Auchan. Immochan na 
świecie, jako część międzynarodowego Holdingu Au-
chan, prowadzi działalność w 12 krajach, uczestnicząc 
w rozwoju centrów handlowych Auchan. Immochan 
w Polsce posiada i zarządza 22 centrami handlowymi 
o łącznej powierzchni handlowej 620 tys. mkw. Ofertę 
centrów z galerią handlową i hipermarketem Auchan 
wzmacniają Decathlon, Leroy Merlin oraz Norauto, których 
łączna powierzchnia sprzedaży wynosi ok. 170 tys. mkw.

Więcej informacji na www.centraauchan.pl
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