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M
ija 2,5 roku, odkąd przy-
jechała Pani do Polski. 
Jakie działania angażowa-
ły Panią w największym 
stopniu?

– 2014 to mój pierwszy rok pracy w Pol-
sce. To było odkrywanie polskiego rynku. 
Mimo że pracuję w branży nieruchomości 
handlowych od 1988 roku, musiałam się 
oswoić z polską specyfiką: potencjałem 
miast, catchmentem obiektów handlo-
wych, markami detalistów. W 2015 roku 
koncentrowałam się na tworzeniu nowej 
wizji dla firmy, która pozwoliła nam 
przejść do planu działań i jego realizacji. 
Zmieniłam organizację firmy, w wyniku 
czego od 3 lutego 2016 roku obszar dzia-
łań Immochan w Polsce podzielony jest 
na 3 strefy geograficzne, za które odpo-
wiedzialni są trzej dyrektorzy operacyjni. 
Do ich podstawowych działań należy 
zidentyfikowanie potrzeb i podjęcie 
działań, które zaowocują zwiększeniem 
atrakcyjności naszych obiektów.

Ostatnie otwarcie nowego obiektu 
mieli Państwo 30 listopada 2013 roku. 
Była to Galeria Bronowice. Skąd taka 
długa przerwa w nowych otwarciach?
– Rytm naszych otwarć uzależniony jest 
od kwestii formalnych oraz od rozwoju 
infrastruktury. Tak jest np. w przypadku 
naszego projektu w Szczecinie Kołbas-
kowo czy w Góraszce, gdzie czekamy 
na wybudowanie zaplanowanego układu 
drogowego. Rozpoczęliśmy właśnie pre- 
leasing Ossów Park – naszego najnowsze-
go projektu zlokalizowanego na granicy 
dwóch podwarszawskich miejscowości: 
Kobyłki i Wołomina – centrum handlo-
wego o powierzchni GLA 55 tys. mkw. 

Otwarcie planujemy na początek 2018 
roku. Rozwijamy się również dzięki 
wzmocnieniu naszych istniejących cen-
trów poprzez politykę rozbudowy oraz 
remodeling. Projektem, nad którym się 
obecnie koncentrujemy, jest restruktury-
zacja naszego obiektu w Gdańsku. Pra-
cujemy nad rozbudową naszego obiektu 
w Białymstoku – Auchan Hetmańska, 
i naszego obiektu w Piasecznie.

Czy formalne problemy w Piasecznie 
nie stawiają pod znakiem zapytania 
rozbudowy tego projektu?

– Nie, w dalszym ciągu planujemy reali-
zację tego projektu na 2019 rok. Celem 
rozbudowy jest wprowadzenie oferty 
kolejnych 150 sklepów. Po rozbudowie 
obiekt na 83 tys. mkw. GLA pomieści 
220 sklepów. Na trzecim piętrze planu-
jemy część rozrywkową z dużym food 
courtem oraz kinem. Chcemy tu stworzyć 
serce Piaseczna.

Jacy najemcy zajmą nową powierzchnię 
w rozbudowanym Auchan Hetmańska 
w Białymstoku?
– Po rozbudowie o 6 tys. mkw. GLA, 
która zakończy się w marcu 2017 roku, 
na powierzchni 1,6 tys. mkw. pojawi się 

H&M, a na powierzchni 1150 mkw. 
zostanie otwarty sklep Toys’R’Us. Zmie-
nimy też aranżację food courtu.

Współpracujecie z ponad 1,2 tys. 
najemców, co stawia Was na wysokiej 
pozycji wśród graczy na polskim ryn-
ku. Jak to wpływa na wasze rozmowy 
z najemcami?
– Podczas negocjacji z najemcami nie 
wykorzystujemy naszej globalnej po-
zycji na polskim rynku. Rozmawiamy 
o konkretnym centrum handlowym, a nie 
pakiecie centrów. Oczywiście pomaga 
nam wiedza, którą posiedliśmy o najemcy 
z innych naszych lokalizacji, ale to działa 
w obie strony. Najemcy także znają nasz 
potencjał z innych obiektów Immochan. 
Jeśli najemca i właściciel centrum chcą 
podpisać kontrakt, to zawsze znajdą 
rozwiązanie. Jeśli nie będą chcieli wejść 
do danego obiektu, to w ogóle nie podej-
mą rozmów. Chcemy tworzyć z najemca-
mi długoterminowe relacje partnerskie.

Czy Immochan rozważa kupno go-
towych projektów, a nie budowanie 
od zera, żeby przyspieszyć rozwój?
– Specjalizujemy się w tworzeniu projek-
tów od zera. Kupujemy grunt, realizu-
jemy obiekt i potem nim zarządzamy. 
Bierzemy odpowiedzialność za wszystko 
i tak jest we wszystkich krajach, w któ-
rych działamy. Nie planujemy zmiany tej 
strategii.

We Francji, Hiszpanii i Portugalii 
Immochan komercjalizuje i zarządza 
obiektami, których samo nie wybu-
dowało i nie jest właścicielem. Czy 
są takie plany w Polsce?

PULS RYNKU

SATYSFAKCJA KLIENTÓW 
ZWROTEM Z INWESTYCJI
W krajach, gdzie realizujemy program digitalizacji, odnotowaliśmy zwiększony footfall 
– mówi LAURENCE PAQUET, CEO IMMOCHAN
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“ Jeśli najemca i właściciel 
centrum chcą podpisać 

kontrakt, to zawsze znajdą 
rozwiązanie “
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