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– W krajach, które Pan wymienił, 
są to projekty, które zbudowaliśmy i roz-
winęliśmy, a następnie częściowo sprzeda-
liśmy, zachowując zarządzanie centrum.
Nasze doświadczenia w tym zakresie 
na wymienionych przez Pana rynkach 
pozwalają nam na rozważenie w per-
spektywie średnioterminowej rozwój 
tej dziedziny w Polsce razem z innymi 
właścicielami galerii handlowych.

Czy docelowo wszystkie obiekty Immo-
chan w Polsce zostaną przekształcone 
w centra handlowe wyższej generacji?
– Na rynku jest miejsce dla obiektów 
każdej generacji. To zależy od catchment 
area i potrzeb mieszkańców. Nawet jeśli 
na danym rynku, gdzie funkcjonujemy, 
jest już konkurent trzeciej generacji, 
to nie oznacza, że nie ma tam potencja-
łu dla nas. Z drugiej strony, nie każde 
centrum pierwszej generacji musi przejść 
przemianę w centrum trzeciej generacji. 
Czasami na lokalnym rynku jest miej-
sce tylko na hipermarket z małą galerią. 
Np. w Gdańsku nie planujemy kina, 
ale rozbudowa zapewni odwiedzającym 
nasze centrum dużo wspólnej przestrzeni. 
Będziemy tam także rozbudowywać food 
court.

W innych krajach europejskich od 2 lat 
wprowadzacie do swoich obiektów bez-
płatne wi-fi dla klientów. Czy są takie 
zamiary w Polsce?
– W Gdańsku i w Ossów Park rozpo-
czniemy wdrażanie w Polsce naszego pro-
gramu digitalizacji. Zakłada ona w krót-
kim czasie wprowadzenie do wszystkich 
naszych obiektów w Polsce bezpłatnego 
wi-fi, nowych stron internetowych i social 
mediów.

Czy program digitalizacji traktują 
Państwo jako inwestycję, która zapewni 
zwrot?
– Dla nas bardzo ważny jest footfall 
centrum handlowego. W krajach, gdzie 
realizujemy program digitalizacji, odno-
towaliśmy zwiększony footfall. Dziś wi-fi 
w centrum handlowym jest już niezbęd-
ne, a nie stanowi tylko o przewadze kon-
kurencyjnej. Musimy stale inwestować, 
aby oferować naszym klientom najlepsze 
usługi. Najlepszym zwrotem dla nas bę-
dzie satysfakcja naszych klientów. n
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Immochan to oddział Auchan Polska 
Sp. z o.o., działający jako deweloper, 
komercjalizator i zarządca galerii oraz 
parków handlowych Auchan. Firma Im-
mochan powstała w 1976 roku we Francji 
i wchodząc w skład międzynarodowego 
Holdingu Auchan, prowadzi działalność 
w 12 krajach. Immochan, który w Polsce działa od 1996 roku, posiada i zarządza 
22 centrami handlowymi o łącznej powierzchni handlowej 570 tys. mkw. Ofertę cen-
trów z galerią handlową i hipermarketem Auchan wzmacniają Decathlon, Leroy Merlin 
oraz Norauto, których łączna powierzchnia sprzedaży wynosi ok. 170 tys. mkw. 
Najważniejszym bieżącym projektem Immochan w Polsce jest rozbudowa centrum 
handlowego Auchan Gdańsk. 
Kolejnym projektem będzie rozbudowa Centrum Handlowego Auchan Hetmańska 
w Białymstoku.

Laurence Paquet, CEO Immochan
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