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biekty handlowe z hipermarketem 
Auchan są miejscami chętnie od-
wiedzanymi przez klientów, którzy 
doceniają możliwość zrobienia kom-

pletnych zakupów podczas jednej wizyty. Wie-
dzą, że kupią tam produkty spożywcze, modne 
ubrania i skorzystają z dostępnych usług. Do 
nowych obiektów Auchan klientów przyciągają 
również dogodne lokalizacje obiektów, łatwy 
dojazd oraz bezpłatne parkingi o łącznej liczbie 
blisko 11 tysięcy miejsc.

SIŁA W RÓŻNORODNOŚCI
W nowych obiektach handlowych komercja-
lizowanych przez Immochan funkcjonuje od 
kilkunastu do kilkudziesięciu lokali. Są wśród 
nich zarówno najemcy oferujący modne kolek-
cje ubrań i akcesoriów, jak i punkty handlowe 
i usługowe. Taka zróżnicowana oferta zawsze 
przyciąga klientów, a najemcom zapewnia pew-
ny rozwój prowadzonej działalności i wypraco-
wanie zysków.
– Niewątpliwym atutem komercjalizowanych 
przez nas obiektów handlowych jest obecność 
hipermarketu Auchan oraz butików o zróżnico-

DAWNYCH REALI

Immochan oferuje wynajem 
lokali w kolejnych 15 

obiektach handlowych 
z hipermarketem Auchan, 

zlokalizowanych w całej 
Polsce. To obiekty, które 

zmieniły szyld na Auchan 
w wyniku integracji Reala 

z Auchan. Ich łączna 
powierzchnia najmu GLA 

wynosi ponad 37 tys. mkw., 
a liczba lokali sięga 450

Z HIPERMARKETEM AUCHAN

IMMOCHAN
KOMERCJALIZATOREM

Więcej informacji o najmie powierzchni w komercjalizowa-
nych przez Immochan dawnych obiektach Real, udziela:
Senior Leasing Manager Anna Ratajczak, kom.: +48 502 446 752
Senior Leasing Manager Marcin Matysiak, kom.: +48 502 446 764
Junior Leasing Manager Joanna Madeńska, kom.: +48 571 446 256

Informacje na temat działalności firmy Immochan znajdują się na stronie
www.centraauchan.pl

– OBECNIE OBIEKTÓW HANDLOWYCH

wanej ofercie handlowej. Zespół specjalistów 
z działu komercjalizacji Immochan zadba o to, 
aby portfolio najemców było jeszcze mocniejsze, 
a tym samym rosła ich pozycja na rynku – mówi 
Ada Walentek, dyrektor Działu Komercjalizacji 
Immochan.

WIARYGODNY PARTNER BIZNESOWY
Firma Immochan działa na polskim rynku już 
od 20 lat. Wieloletnie doświadczenie sprawia, 
że przedsiębiorcy współpracujący z Immochan 
mogą liczyć na stabilną współpracę opartą na 
zaufaniu i zrozumieniu indywidualnych potrzeb.

LOKALE DO WYNAJĘCIA W CAŁEJ POLSCE
W pakiecie nowych komercjalizowanych obiek-
tów Immochan oferuje wynajem lokali w 15 
miastach Polski – w Dąbrowie Górniczej, Gdań-
sku, Grudziądzu, Kielcach, Lubinie, Lublinie, 
Mysłowicach, Nowym Sączu, Olsztynie, Opolu, 
Rybniku, Słupsku, Szczecinie, Warszawie oraz 
we Włocławku.
Powyższe obiekty mogą być interesujące dla najem-
ców oferujących produkty w korzystnych cenach 
i przedsiębiorców z branży usługowej. 

O Immochan: Immochan jest deweloperem, komercjalizatorem i zarząd-
cą 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 hipermarketem Auchan wzmacniają Decathlon, Leroy Merlin oraz Norauto, 
których łączna powierzchnia sprzedaży wynosi ok. 170 tys. mkw.
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