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Szanowni Państwo!
W naszej corocznej publikacji obszernie prezentujemy działania z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu
podejmowane przez Ceetrus Polska.
CSR, który rozumiemy jako zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa,
jest kluczowym elementem strategii
biznesowej naszej firmy. Oznacza to,
że bierzemy odpowiedzialność za nasz
wpływ na społeczeństwo i środowisko.
W Ceetrus mamy wysoką kulturę organizacji, szanujemy prawa człowieka
i środowisko naturalne, pielęgnujemy
relacje z rynkiem i konsumentami, jesteśmy zaangażowani społecznie.
W 2019 roku międzynarodowy zespół
pracowników Ceetrus pracował nad
strategią zrównoważonego rozwoju
naszej firmy o nazwie „Carbon Neutral,
Territory Positive (C– T+)”. Obszerne
informacje na jej temat można znaleźć
w treści broszury, którą trzymają Państwo w rękach.

Carbon
Neutral,
Territory
Positive
C- T+
W pierwszej części broszury prezentujemy informacje o wielotorowych działaniach korporacyjnych, które Ceetrus
Polska kieruje do swoich pracowników,
klientów i szerokiego otoczenia biznesowego. Są wśród nich aktywności na
rzecz ochrony klimatu, działania charytatywne i sponsoringowe, a także liczne
udogodnienia w naszych centrach handlowych.

Druga część publikacji poświęcona
jest programowi „Dobry sąsiad”, który
realizujemy z sukcesami w zarządzanych
centrach i galeriach handlowych od
8 lat. Kierujemy ten program do społeczności lokalnej i wierzymy, że poprzez
różnorodne działania podejmowane
w jego ramach, pielęgnujemy relacje
z naszym najbliższym otoczeniem i dbamy o dobro społeczne. Ważne miejsce
wśród tych działań zajmują wydarzenia
w naszych centrach i galeriach handlowych. W 2019 roku w naszych 24 obiektach odbyło się aż 2328 dni eventowych.
Zorganizowaliśmy aż 600 wydarzeń
CSR, które stanowiły 63% wszystkich
aktywności dla klientów.
Życzę Państwu miłej lektury!
Ada Walentek
dyrektor generalna Ceetrus Polska
Raport zrównoważonego rozwoju
za 2019 rok
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Nasze
media

Ceetrus Polska sp. z o.o. działa jako właściciel,
inwestor, komercjalizator i zarządca centrów,
galerii oraz parków handlowych Auchan. Firma
powstała w 1976 roku we Francji, a dziś jest obecna
w 10 krajach na świecie.
W Polsce prowadzimy działalność od 1996 roku. Obecnie posiadamy 24 centra
handlowe i zarządzamy powierzchnią handlową
PORT RUMIA
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CEETRUS POLAND
Strong Development

LUBLIN

RZESZÓW

we
link
people

VISION 2030

#co
#care
#committed
#innovative

Wizja 2030
Szerokie działania z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu wpisują się w wizję przyjętą przez naszą firmę,
zgodnie z którą kierujemy się takimi wartościami, jak:
współpraca, troska, innowacyjność oraz zaangażowanie.
Zgodnie z Wizją 2030, jako partner
rozwoju miast chcemy tworzyć nowoczesne, tętniące życiem obiekty, budowane zgodnie z zasadami społecznej
odpowiedzialności biznesu. Miejsca te
mają wpisywać się w lokalne otoczenie,
zapewniać innowacyjne rozwiązania
i usługi, ułatwiać ludziom spotkania
i budowanie więzi społecznych.

Dodatkowo w logo, którym posługujemy się od 5 czerwca 2018 roku, widnieje
hasło „With citizens, for citizens”. Wskazuje ono, jak ważną rolę w strategii
firmy zajmuje dialog i współpraca z lokalnymi społecznościami.

Raport zrównoważonego rozwoju
za 2019 rok
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Strategia CSR „Carbon Neutral,
Territory Positive (C- T+)”
Dwa
filary

Prace nad globalną strategią CSR
„Carbon Neutral, Territory Positive (C- T+)”
prowadziliśmy przez wiele miesięcy w 2019 roku.
Odbywały się one na poziomie międzynarodowym,
przy udziale osób ze wszystkich 10 krajów,
w których Ceetrus prowadzi działalność.
W Ceetrus w Polsce działa specjalny CSR-owy 9-osobowy zespół wolontariuszy, specjalizujących się w obszarach marketingu, komunikacji,
zarządzania obiektami, biodywersyfikacji, nowych projektów i prawa.
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Carbon Neutral C-

Nasze centra handlowe działają aktywnie na rzecz zrównoważonego
rozwoju. Opieramy swoją strategię zrównoważonego rozwoju na dwóch
kluczowych filarach – Carbon Neutral oraz Territory Positive.

Territory Positive T+

W ramach działań z zakresu Carbon Neutral C-, czyli redukcji wytwarzanego dwutlenku węgla, podejmujemy ograniczenia śladu węglowego wytwarzanego zarówno przez nasze obiekty, jak i pracowników,
realizujemy działania na rzecz bioróżnorodności oraz ograniczamy konsumpcję mediów. W 2019 roku zredukowaliśmy zużycie energii o 21% na
1 mkw. powierzchni obiektów.

Raport zrównoważonego rozwoju
za 2019 rok

Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych działań są między innymi
certyfikaty BREEAM-In-Use przyznane
czterem z naszych obiektów, które zaświadczają, że zarówno funkcjonowanie budynku, jak i sposób zarządzania
nim są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Troska firmy o środowisko naturalne
wyraża się również w szerokim programie działań edukacyjnych realizowanych w Centrach Handlowych Auchan
w ramach autorskiego programu „Dobry Sąsiad”. Wpisują się one w drugi filar
strategii CSR, czyli Territory Positive T+,
mający na celu integrację i angażowanie lokalnej społeczności.

Wśród wydarzeń o charakterze ekologicznym w naszych centrach i galeriach
handlowych są zajęcia edukacy jne,
zbiórki makulatury i innych surowców
wtórnych oraz warsztaty dla dzieci. Te
wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem klientów i na stałe wpisały się w kalendarz aktywności obiektów
handlowych.
W Ceetrus szczegółowo raportujemy
działania z zakresu CSR. Przygotowujemy raport ilościowy oraz jakościowy.
Do obliczeń śladu węglowego używamy
międzynarodowej platformy TENNAXIA.
Dodatkowo, dla 7 centrów handlowych
został przygotowany raport ekologa.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się na stronach 22 i 23.

Raport zrównoważonego rozwoju
za 2019 rok
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Nasi interesariusze
Firmy z branży nieruchomości komercyjnych funkcjonują w wielu obszarach.
Interdyscyplinarne działania powodują, że na co dzień mamy do czynienia
z kilkoma kluczowymi grupami interesariuszy.

 pracownicy Ceetrus

Pracownicy

 rodziny pracowników

 organizacje społeczne,
NGO’s
 organizacje branżowe
 organizacje biznesowe
 fundacje

Grupy
interes
Ceetru

Organizacje

 miasta, dzielnice, gminy
 samorządy lokalne
 Ambasada Francji
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Sektor
publiczny

 „zielony” transport

Środowisko

 certyfikaty BREEAM

 energia odnawialna

 klienci centrów
handlowych

Społeczeństwo

ariuszy
us

 społeczność lokalna

 najemcy
 marki
 pracownicy sklepów
w naszych obiektach
 partnerzy biznesowi

Biznes

 dostawcy

 media branżowe
 media ogólnopolskie

Media

 media lokalne
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C- T+

Kodeks postępowania w firmie

W Ceetrus
stosujemy standardy
odpowiedzialnego
biznesu.
Wykonujemy swoje obowiązki zgodnie
z „Kodeksem postępowania w firmie Ceetrus”, polityką pracowniczą
realizującą wybrane cele zrównoważonego rozwoju funkcjonującą pod
nazwą „Projekt dla Ludzi” („Human
Adventure”), a także przestrzegamy
„Procedur przyjmowania i wręczania
prezentów”.

Obowiązują nas regulacje w zakresie
polityki antykorupcyjnej firmy, polityki
przeciwdziałania przemocy, mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu
w miejscu pracy.
Przestrzeganie powyższych reguł gwarantuje, że działamy etycznie. Bycie
etycznym przedsiębiorstwem rozumiemy jako wdrażanie określonych postaw na co dzień, działanie z szacunkiem
i uczciwością w stosunku do otoczenia.
Jesteśmy z tego bardzo dumni.

Raport zrównoważonego rozwoju
za 2019 rok
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W trosce o naszych pracowników
Pracownicy Ceetrus są dla nas bardzo ważni. Stanowią trzon naszej
firmy, dlatego troszczymy się o nich w sposób szczególny, już od
pierwszego dnia pracy. Nasz program on-boardingowy cieszy się
dużym uznaniem wśród nowych członków naszego zespołu.
Nasz system wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych, programy rozwojowe, nowoczesne platformy HR
wynikają z polityki zarządzania zasobami ludzkimi Ceetrus Polska i są zgodne
z Wizją 2030 oraz „Projektem dla Ludzi”.
Działamy wspólnie, w oparciu o analizę potrzeb współpracowników oraz
z uwzględnieniem obecnych trendów
rynkowych. Wachlarz benefitów, z którego mogą korzystać nasi pracownicy,
jest bardzo atrakcyjny.
Dbamy o rozwój zawodowy pracowników, umożliwiając szkolenia dla nowozatrudnionych z obszaru działania

Analizujemy
potrzeby
i proponujemy
korzystne
rozwiązania
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pr zedsiębiorst wa, liczne szkolenia
zawodowe, proponujemy bezpłatną
naukę języka angielskiego online.
Nasi pracownicy biorą udział w wielu międzynarodowych projektach.
W 2019 roku była to praca nad strategią
CSR i projektem wdrażania platformy
HR, a także warsztaty urbanistyczne.
W międzynarodowych zespołach pracowaliśmy także nad platformą, która
jest narzędziem do zadań księgowych.
W Ceetrus działa także zintegrowana
platforma międzynarodowa Talent
soft, która służy do zarządzania procesami HR, w tym szkoleniami.
Regularnie badamy poziom satysfakcji
naszych pracowników (badanie Barometr Zaangażowania Pracowników)
i uwzględniamy ich uwagi m.in. podczas
kształtowania polityki wynagradzania
i benefitów.
Troska o zdrowie i dobre samopoczucie
pracowników jest podstawą naszego
Programu Wellness. Wspieramy rozwój
kondycji fizycznej pracowników dzięki
innowacyjnej platformie społecznościowo-grywalizacyjnej Fitqbe (#innovative), która pozwala dbać o zdrowie,
integrację i motywację pracowników
w atmosferze wspólnego wysiłku i dobrej zabawy.

Ponadto, co roku pracownicy biorą udział w tzw.
Wellness Day. Ten dzień wypełnia nauka nowych
umiejętności, czas spędzony razem i świetna
zabawa. Troszczymy się również o zdrowie pracowników, zachęcając wszystkich do udziału
w „Owocowych Poniedziałkach”. Ceetrus promuje
również przyjazd rowerem do pracy. W tym celu
dla pracowników została udostępniona łazienka
z prysznicem oraz stojaki rowerowe w garażu podziemnym biura.
Nasi pracownicy mogą korzystać z licznych benefitów, wśród których są między innymi opieka
medyczna i ubezpieczenie na życie, możliwość
bezpłatnej nauki języka angielskiego online dla
pracowników i ich dzieci powyżej 10 lat, dopłata do
kwartalnej Warszawskiej Karty Miejskiej, karty lunchowe, dofinansowanie do kart Benefit Systems, dofinansowanie do żłobka i przedszkola i wiele innych.

Raport zrównoważonego rozwoju
za 2019 rok
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Członkostwo w organizacjach
Cenimy w Ceetrus współpracę z wiarygodnymi partnerami.
Członkostwo w wybranych organizacjach pozwala nam na wymianę
wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk na rynku.

Jesteśmy
członkiem

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) to największa w Polsce organizacja skupiająca firmy
związane z branżą centrów oraz
ulic handlowych. Jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 240
firm działających w branży nieruchomości handlowych. PRCH jest
narodowym partnerem International Council of Shopping Centers
(ICSC) i działa na terenie Polski od
2003 roku. Misją organizacji jest
wspieranie rozwoju firm i profesjonalistów działających na rynku nieruchomości handlowych w Polsce,
a także promocja pozytywnego
wizerunku branży centrów i ulic
handlowych.
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Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) powstała w 1994 r.
jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się
rozwija. CCIFP zrzesza obecnie prawie 500 francuskich oraz polskich
firm – to jedna z najaktywniejszych
izb bilateralnych w Polsce. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój
działalności inwestycy jnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa
aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej
i organizacjami pracodawców.
Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz
najlepszych praktyk biznesowych.

Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) jest organizacją
branżową dbającą o kondycję
rynku deweloperskiego w Polsce.
Od 18 lat działa w trosce i imieniu
inwestorów, którzy swoją pracą
przyczyniają się do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych kolejnych
pokoleń. Celem Związku jest zapewnienie korzystnych warunków
do prowadzenia działalności deweloperskiej tak, aby rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków mogły
być należycie zaspokajane.

Aktywnie współpracujemy z UNEP/GRID-Warszawa – organizatorem konkursu Eco-Miasto, którego
jesteśmy partnerem strategicznym. Organizacja od
1991 roku realizuje w Polsce misję Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na
rzecz zrównoważonego rozwoju.
Współpracujemy także z Forum Odpowiedzialnego
Biznesu, biorąc udział w targach CSR, gdzie przedstawiamy nasze dobre praktyki. FOB to organizacja
ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem
przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Forum
działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Raport zrównoważonego rozwoju
za 2019 rok
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Dialog z otoczeniem
W Ceetrus prowadzimy aktywny dialog z naszymi
interesariuszami. Słuchanie, ale przede wszystkim zrozumienie
ich potrzeb pozwala nam wytyczać właściwą politykę działań.

wacyjności działań, a także docenienie
prowadzących je zespołów. Członkostwo w organizacjach branżowych to
w naszym odczuciu ważny krok do zrozumienia potrzeb naszych partnerów.
Co roku organizujemy spotkania noworoczne z najemcami, partnerami
biznesowymi i władzami lokalnymi, na
których rozmawiamy o planach firmy
i mamy możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń, a także przedyskutowania planów na przyszłość.

Aktywnie uczestniczymy w branżowych wydarzeniach. Przedstawicieli
naszej firmy w 2019 można było spotkać
między innymi na targach Shopping
Center Forum, REDI, MIPIM, MAPIC
we Francji, Expo REAL w Niemczech,
CEE Retail Awards, a tak że Forum
Ekonomicznym w Krynicy czy Property
Forum 2019.
Jesteśmy aktywnym partnerem w Polskiej Radzie Centrów Handlowych,
gdzie nasz przedstawiciel zasiada w Radzie Etyki PRCH. Agnieszka Gutowska,
dyrektor marketingu, lider komunikacji
i CSR jest także członkiem jury w PRCH
Retail Awards. To ekspercki i niezależny
program konkursowy organizowany raz
do roku dla branży retail. Jego celem
jest nagradzanie oraz promowanie
dokonań, najlepszych praktyk i inno-
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Raz na dwa lata badamy p o z i o m
satysfakcji najemców, którzy stanowią jedną z kluczowych grup naszych
interesariuszy. Ogólna ocena całości
obsługi Ceetrus Polska jako operatora
na rynku nieruchomości komercyjnych
jest na bardzo wysokim poziomie.
Wskaźnik satysfakcji obsługi wynosi aż
95%. Oznacza to, że niemal wszyscy
współpracujący z Ceetrus Polska są
zadowoleni.

95%
poziom
satysfakcji
najemców

Jesteśmy
zawsze
w kontakcie!

Regularnie przeprowadzamy badania
konsumenckie, dzięki którym poznajemy opinię i potrzeby, a także profile
i poziom satysfakcji naszych klientów.
Następnie na podstawie wniosków płynących z badań opracowujemy nasze
plany biznesowe, a także dostosowujemy nasze obiekty oraz planujemy aktywacje konsumenckie.
Ważnym kanałem komunikacji są dla
nas również konsultacje społeczne,
szczególnie w zakresie planowania
nowych inwestycji. W 2019 roku rozpoczęliśmy przygotowania do drugiego
etapu konsultacji dotyczących inwestycji w Wilanowie. W kwietniu 2019 roku
spotkaliśmy się z mieszkańcami Piaseczna, z którymi dyskutowaliśmy na
temat różnych wariantów rozbudowy
najstarszego naszego obiektu – Centrum Handlowego Auchan Piaseczno.

Wydarzenia dla klientów, które organizujemy w Centrach Handlowych
Auchan, są doskonałą okazją do dialogu
z lokalną społecznością. Szczegółowo
omówimy je w dalszej części raportu.
Z myślą o okolicznych mieszkańcach
w naszych obiektach handlowych umieściliśmy 11 bezpłatnych przestrzeni coworkingowych. Z kolei w Galerii Łomianki działa „Współdzielnia”, czyli przestrzeń
do realizacji lokalnych inicjatyw.
Chcemy być tam, gdzie są nasi klienci,
dlatego rozwinęliśmy nasze kanały
komunikacji z nimi. Wdrożyliśmy 28 nowych stron internetowych, stale rozwijamy media społecznościowe (18 profili
w serwisie Facebook oraz stronę korporacyjną Ceetrus Polska w LinkedIn)
i ogólnopolski blog www.blog.oshopping.pl z kontem na Instagramie.

28 nowych stron
internetowych

18 profili
centrów handlowych

1 strona
Ceetrus Polska

:1

Instagram: 1
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Działania sponsoringowe
Działamy z mieszkańcami miast i dla nich, a także wspieramy
wszelkie inicjatywy popularyzujące ideę zrównoważonego rozwoju.
Taką właśnie inicjatywą jest projekt
Eco-Miasto, którego jesteśmy partnerem strategicznym. W ramach projektu
w 2020 roku odbędzie się konkurs dla
miast, warsztaty regionalne, dwudniowa międzynarodowa konferencja pt.
„Energia zmian”, a także powstanie
publikacja zawierająca zbiór dobrych
praktyk w zakresie zrównoważonego
rozwoju. Pod koniec czerwca 2019 roku
przedstawiciele urzędów miast Zabrza
i Złotowa, czyli laureaci konkursu Eco-Miasto 2018, wzięli udział w wizycie
studyjnej w Brasov w Rumunii, gdzie Ceetrus Romania realizuje wielofunkcyjny
projekt smart city Coresi. Trzydniowy
wyjazd był nagrodą dla zwycięzców
ufundowaną przez Ceetrus Polska.
W naszej firmie kobiety od dawna są
w zdecydowanej większości – stanowią 6 4% wszystkich pracowników

firmy. Dlatego chętnie angażujemy się
w projekty wspierające kobiety w biznesie. Jednym z nich jest inicjatywa
Top Woman in Real Estate, w ramach
której odbywa się konkurs promujący
kobiety odnoszące sukcesy w branży
nieruchomości. W ramach projektu Top
Woman in Real Estate odbywają się
również spotkania z cyklu Real Estate
Talks oraz prowadzony jest program
mentoringowy.
Sponsorujemy lokalne wydarzenia i inicjatywy. 19 października w Warszawie
na Dziedzińcu Ogrodu Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie oraz na
Plaży Wilanów rozpoczął się Królewski
Festiwal Światła. Mieszkańcy stolicy
i odwiedzający ją turyści mogli obejrzeć
iluminacje i instalacje świetlne, mappingi, a także wziąć udział w pokazach
akrobatycznych i koncertach.
Z kolei w lutym jako sponsor mieliśmy
przyjemność gościć na Półmaratonie
Wiązowskim, gdzie dopisała nie tylko
pogoda, lecz przed wszystkim sportowa atmosfera.
Wspieramy także projekty promujące
nowoczesne podejście do kształtowania
przestrzeni biurowej. Byliśmy jednym
z partnerów wykładu profesora Rafała Ohme dla dyrektorów działów HR,
office menedżerów, architektów, projektantów wnętrz i przedsiębiorców, który
odbył się 7 listopada 2019 roku w Starym
Browarze w Poznaniu. Prof. Rafał Ohme
opowiadał o tym, jak projektować przestrzeń, żeby wywoływała pozytywne
uczucia i była zrównoważona.
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Działania charytatywne
Nasza firma angażuje się również w inicjatywy,
wspierające osoby potrzebujące.

Pomogliśmy spełnić już pięć pragnień
ciężko chorych dzieci poprzez współpracę z Fundacją Mam Marzenie.
W grudniu spełniliśmy marzenie Michała. To wyjątkowy nastolatek, interesujący się wiedzą o społeczeństwie. Chłopiec marzył o nowoczesnym smartfonie
ze specjalnym rysikiem, dzięki któremu
będzie mógł realizować swoje pasje.
Jesteśmy pod wrażeniem ambicji i dojrzałości chłopca.
W 2019 roku kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Po Drugie, która
pomaga młodym ludziom zagrożonym
bezdomnością i w trudnej sytuacji życiowej. W trakcie Wellness Day – wewnętrznego wydarzenia dla pracowników
naszej firmy – wszyscy uczestniczyliśmy
w grze miejskiej. Punkty, zebrane podczas akcji, zamieniliśmy na fundusze,
które przekazaliśmy Fundacji Po drugie.

Co roku nasi pracownicy uczestniczą
w charytatywnej imprezie Warsaw Business Run. Naszej drużyny nie zniechęciła deszczowa pogoda, by wspólnie
z innymi uczestnikami biegu poprzez
swoją pasję pomagać potrzebującym.
Bieg odbywa się co roku jednocześnie
w największych miastach Polski i ma na
celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu.
Wspieramy Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariuszy WOŚP 2019 roku można było
spotkać w wielu miejscach w Polsce!
Kwestowali również w naszych centrach
i galeriach handlowych.

Raport zrównoważonego rozwoju
za 2019 rok
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Działania na rzecz klimatu
Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z kluczowych
filarów strategii CSR naszej firmy, dlatego konsekwentnie
unowocześniamy nasze obiekty handlowe.
szczegółowo mierzone i raportowane
centrali firmy.
Dzięki instalacji paneli słonecznych
w Centrum Handlowym Auchan Płock
pozyskujemy energię elektryczną do
oświetlenia korytarza łączącego dwie
części budynku. W 2019 r. dzięki panelom wyprodukowano 4 666,88 kWh
energii elektrycznej.

W zmodernizowanych centrach handlowych wprowadziliśmy m.in. energooszczędne oświetlenie LED. Takie
rozwiązanie obecnie jest wdrożone
w 7 odnowionych centrach handlowych. Ta zmiana przyniosła wymierne
korzyści. Dzięki wymianie 270 lamp na
oświetlenie LED w Centrum Handlowym Auchan Legnica Ceetrus oszczędził 11% energii elektrycznej w skali roku.
Z kolei w Centrum Handlowym Auchan
Kołbaskowo dzięki zmianie 470 lamp na
oświetlenie LED, oszczędności sięgają
od 10–15%.
W codziennej działalności obiektów
ograniczamy zużycie mediów i prowadzimy właściwą segregację odpadów,
umożliwiającą odzyskanie części surowców, głównie papieru. Poziom zużycia
mediów i emisja dwutlenku węgla są
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Dbamy również o bioróżnorodność
terenów wokół obiektów handlowych
i dostosowujemy je do lokalnych ekosystemów. We współpracy z ekologami
dosadzamy różne gatunki krzewów,
drzew i traw. Na terenach otaczających
centra handlowe wytyczamy również
szlaki dla ptaków i instalujemy hotele
dla owadów zapylających.
Wspieramy rozwój zielonego transportu. Przy naszych centrach handlowych znajduje się 35 wiat rowerowych
i 21 stacji naprawy rowerów, a klienci
odwiedzający Galerię Bronowice, Centrum Handlowe Auchan Bielany oraz
Centrum Handlowe Auchan Legnica
mogą skorzystać ze stacji rowerów
miejskich. Dzięki umowie z firmą GreenWay klienci Centrów Handlowych
Auchan mogli w 2019 roku korzystać
z 16 ładowarek samochodów elektrycznych.
W Ceetrus przygotowujemy raport
CSR, który pokazuje wpływ naszego
przedsiębiorstwa na środowisko. Raport składa się z dwóch części: ilościowej i jakościowej.

Raport ilościowy składamy na międzynarodowej platformie TENNAXIA. Podajemy w nim konsumpcję energii, zużycie wody, gazu, produkcję śmieci oraz recykling śmieci – głównie kartonu,
plastiku i szkła. W ten sposób badamy nasz ślad węglowy.
Z kolei w raporcie jakościowym znajdują się informacje na temat odnawialnych źródeł energii,
certyfikatów oraz wprowadzanych biodywersyfikacji. Badamy w nim także zrównoważoną mobilność, nasz wpływ na otoczenie społeczne (landlord tenant actions), przedstawiamy grupy interesariuszy oraz wpływ firmy na lokalne społeczności (local living actions). W raporcie tym znajdują się także informacje na temat eventów w centrach handlowych i współpraca z fundacjami.
Natomiast dzięki bezpośredniej współpracy z ekologiem w 2019 roku przeprowadziliśmy audyt
w 7 obiektach. W czterech z nich zalecenia płynące z raportu ekologa zostały już z powodzeniem wdrożone. Bioróżnorodnością potwierdzoną przez specjalistę może się pochwalić Centrum
Handlowe Auchan Gdańsk, Centrum Handlowe Auchan Hetmańska, Galeria Bronowice i Galeria
Łomianki. Zaawansowane prace toczą się w Centrum Handlowym Auchan Bydgoszcz, w Porcie
Rumia na Pomorzu i Centrum Handlowym Auchan Bielany we Wrocławiu.

Raport zrównoważonego rozwoju
za 2019 rok

23

O Ceetrus

Udogodnienia w naszych obiektach
W naszych obiektach
handlowych wprowadzamy
nowe udogodnienia i usługi,
które wpływają na jakość
oferty i sprawiają, że centra
i galerie handlowe są nie
tylko wygodnym miejscem
zakupów, lecz również
i wygodną przestrzenią do
spędzenia wolnego czasu.

Liczba miejsc
parkingowych dla
klientów ponad

43 210
667

186

91
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W 2019 roku kontynuowaliśmy proces modernizacji wybranych
obiektów handlowych, by ich przestrzeń stała się bardziej komfortowa, a klienci mogli korzystać z dodatkowych usług i udogodnień.
W minionym roku odnowione wnętrza i nowoczesne rozwiązania
zyskały Centrum Handlowe Auchan Bielany, Centrum Handlowe
Auchan Gliwice oraz Centrum Handlowe Auchan Kołbaskowo. Po
zakończeniu prac remontowych wymienione obiekty otrzymały
znak jakości Oshopping, który potwierdza wysoką jakość obecnej
w nich oferty handlowej, dostęp do różnorodnych usług i nowych
technologii, bogaty program animacji adresowanych do różnych
grup klientów oraz przyjazną atmosferę panującą w centrum handlowym. W 2019 roku rozpoczęliśmy także modernizację Centrum
Handlowego Auchan Wałbrzych. Efekty prac będzie można docenić
w 2020 roku.
Zgodnie z przyjęta przez naszą firmę Wizją 2030 zarządzane przez
nas obiekty mają zapewniać innowacyjne rozwiązania i usługi, ułatwiać ludziom spotkania i budowanie więzi społecznych. Dlatego
stale wprowadzamy w naszych obiektach handlowych dodatkowe
udogodnienia dla klientów.
Nasze centra i galerie handlowe mieszczą się przy głównych ciągach
komunikacyjnych miast i węzłach drogowych. Można do nich łatwo
dojechać komunikacją miejską, a przy większości obiektów znajdują się przystanki autobusowe. Z kolei dojeżdżający własnym samochodem bez trudu znajdą miejsce na bezpłatnych parkingach. Przy
naszych obiektach znajduje się w sumie ponad 43 tysiące miejsc,
w tym blisko 700 dla osób niepełnosprawnych, blisko 200 dla rodzin
z dziećmi i ponad 90 dla kobiet w ciąży.
Zachęcamy naszych klientów do korzystania z ekologicznego
transportu. Rowerzystom udostępniamy nie tylko wiaty na rowery
i samoobsługowe stacje naprawy, ale dodatkowo w Galerii Bronowice i Centrum Handlowym Auchan Legnica także stacje rowerów
miejskich. W 2019 roku w sąsiedztwie Centrum Handlowego Auchan
Bielany pojawiła się stacja wypożyczania Wrocławskiego Roweru
Miejskiego.

Dzięki umowie podpisanej w 2019 roku
z firmą GreenWay klienci łącznie 15 naszych obiektów: 13 Centrów Handlowych Auchan oraz Galerii Bronowice
i Galerii Łomianki mogą kor zystać
z szybkich ładowarek samochodów
elektrycznych. Ładowanie pojazdu za
pomocą takiego urządzenia zajmuje
zaledwie 40 minut. Ten czas można
poświęcić na zakupy i odpoczynek
w centrum handlowym. W najbliższych
miesiącach planujemy instalacje kolejnych urządzeń na parkingach naszych
centrów handlowych.
W naszych centrach handlowych zawsze mile widziane są rodziny z dziećmi. Zapewniamy im wiele pomysłów na
wspólne spędzenie wolnego i liczne udogodnienia. W przeważającej większości
naszych centrów i galerii handlowych
znajdują się pokoje rodzica i dziecka,

w których można nakarmić i przewinąć
malucha czy odpocząć. W trakcie modernizacji wybranych centrów handlowych całkowicie zmieniamy funkcjonalność i wystrój tych miejsc. Wyposażamy
je w wygodne meble i umywalki, a w niektórych obiektach, również w kuchenki
mikrofalowe umożliwiające podgrzanie
jedzenia. Aby umilić dzieciom czas
spędzony z rodzicami na zakupach,
w naszych centach handlowych udostępniamy bezpłatnie wewnętrzne
place zabaw i wyspy zabaw. Są one
wyposażone w różnorodne, bezpieczne
zabawki, a niektóre z nich także w urządzenia multimedialne. Dodatkowo przy
Centrum Handlowym Auchan Gdańsk,
Centrum Handlowym Auchan Hetmańska w Białymstoku, Galerii Bronowice
i Galerii Łomianki dzieci pod okiem rodziców mogą spędzać czas na bezpłatnych zewnętrznych placach zabaw.
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dernizowanych i rozbudowywanych
obiektach zaaranżowaliśmy nowoczesne, wygodne przestrzenie. Są wśród
nich strefy restauracyjne, w których
można zjeść posiłek i spędzić czas z bliskimi. W 11 naszych obiektach można
znaleźć specjalnie zaprojektowane
strefy wypoczynkowe, a w 5 można
spędzić czas przy lekturze w kącikach
czytelniczych.

Dostrzegamy, jak zmienia się styl życia naszych klientów i jak ważny dla
naszych klientów jest dostęp do informacji. Dlatego we wszystkich naszych
obiektach zapewniamy bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu,
a w 10 centrach i galeriach handlowych
można korzystać ze stref pracy wspólnej. To wygodne miejsca w pasażach
galerii handlowych wyposażone w stoły, fotele oraz gniazdka elektryczne,
gdzie można skorzystać z własnego
sprzętu elektronicznego. Dodatkowo
w Centrum Handlowym Auchan Bydgoszcz oraz Galerii Łomianki i Galerii
Bronowice można skorzystać z biur
coworkingowych, gdzie znajdują się
niezbędne do pracy meble oraz sprzęt
elektroniczny.
Chcemy, żeby w naszych obiektach
handlowych klienci oprócz zakupów
mogli załatwić najważniejsze codzienne
sprawy. Dlatego rozszerzamy ofertę
dostępnych w nich usług. W 2019 roku
przed 18 obiektami handlowymi zostały
zainstalowane Paczkomaty® InPost.
W naszych obiektach można znaleźć
liczne miejsca do odpoczynku. W mo-
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Dla tych, którzy odwiedzają nas ze
z wier zętami, w G aler ii Bronowice
i w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska pr zygotowaliśmy miejsca,
gdzie można bezpiecznie zostawić psa
na czas zakupów.
Dokładamy starań, aby nasze centra
i galerie handlowe charakteryzowała
dostępność dla wszystkich klientów.
W większości są to obiekty jednopoziomowe, co ułatwia poruszanie się po nich
osobom niepełnosprawnym. W ubiegłym roku w Galerii Bronowice zbudowaliśmy dodatkowe wejście wyposażone w windę, dzięki której można się
łatwo dostać do galerii handlowej i na
pierwszy poziom parkingu.
W 2019 roku we wszystkich centrach
i galeriach handlowych wprowadziliśmy „Godziny ciszy”. W wybranym
dniu tygodnia w godzinach popołudniowych klienci mogą robić zakupy
w ciszy, przy przygaszonym oświetleniu
i wyłączonych telewizorach. „Godziny
ciszy” obowiązują zarówno w pasażach
galerii handlowych, jak i w hipermarkecie Auchan. Akcja „Godziny ciszy”
została wprowadzona z troski o osoby
ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi, dla których zakupy
w przestrzeni z silnymi bodźcami, jakimi
są głośna muzyka czy częste komunikaty dla klientów, mogą być uciążliwe.

Certyfikaty i wyróżnienia
Nasze odpowiedzialne podejście
do tworzenia przestrzeni handlowych
potwierdzają międzynarodowe
wyróżnienia, które co roku otrzymujemy.

Rodzice z dziećmi są zawsze mile widziani w naszych centrach handlowych.
Znajdują w nich liczne udogodnienia
i wiele pomysłów na wspólne spędzenie
wolnego czasu. Działania Galerii Bronowice w tym zakresie zostały docenione
przez uczestników plebiscytu „Miejsce
Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa.
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Asset
Performance

Aby uzyskać wysoki wynik w procesie certyfikacji, nasze obiekty musiały
spełnić rygorystyczne kryteria związane, m.in. z efektywnym zarządzaniem
i recyklingiem odpadów, efektywnością
energetyczną, optymalizacją zużycia
wody, a także energii świetlnej i emisją
dwutlenku węgla. Pod uwagę bierze się
również sposób zarządzania, komfort
użytkowników obiektu, rozwiązania
transportowe, użyte materiały, ekologię
i zagospodarowanie terenów zielonych.

W 2019 roku zostaliśmy docenieni przez
jury konkursu Top Woman in Real Estate. Otrzymaliśmy wyróżnienia w kategoriach Pro-woman Company oraz
Marketing & PR, w której reprezentantką była Agnieszka Gutowska.

Building
Management

Certyfikaty BREEAM In-Use potwierdzają, że w naszych centrach handlowych stosowane są rozwiązania zgodne
z zasadami zrównoważonego rozwoju
zarówno w zakresie funkcjonowania budynku, jak i sposobu zarządzania nim.

Nasz obiekt został oznaczony specjalną
naklejką jako przykład dobrych praktyk
i działań na rzecz krakowskich rodzin.

Management

69.57

Health & Wellbeing

70.27

Energy

65.00

Water

84.62

Materials

75.00

Land Use & Ecology

70.00

Pollution

58.33

Occupier
Management

W 2018 roku Centrum Handlowe Auchan Gdańsk, Centrum Handlowe
Auchan Hetmańska oraz Galeria Bronowice otrzymały prestiżowe certyfikaty
branżowe BREEAM In-Use w kategorii
Asset Performance oraz Building Management. W 2019 roku wymienione
obiekty oraz Galeria Łomianki otrzymały decyzję o przedłużeniu certyfikatów.

W myśl
koncepcji
human-centric
design, to potrzeby
ludzi stoją
na pierwszym
miejscu
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O Ceetrus

Nowe projekty
Założenia strategii CSR „Carbon Neutral, Territory Positive
(C- T+)” znajdują odzwierciedlenie we wszystkich obszarach
naszej działalności. Również na etapie prac nad nowymi
projektami. Skupiamy się wtedy na tym, by nowe obiekty
wkomponowały się w otoczenie, wnosiły nowe funkcje
i odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności.

Wilanów Park, który powstanie w Warszawie, będzie
obiektem mixed-use, łączącym różne funkcje i przestrzenie, w tym między innymi tereny zieleni z obiektami o funkcjach rozrywki, gastronomii i handlu. W tym
projekcie wyróżni się ponad 2-hektarowy park o charakterze miejskim z otwartą przez cały rok oranżerią.
Dzięki temu dzielnica wzbogaci się o rozległy obszar
zielony, który pozytywnie wpłynie na środowisko
naturalne i będzie przestrzenią, gdzie mieszkańcy
będą chętnie spędzali czas wolny. Chcemy, aby park
i oranżeria, jak najlepiej spełniały oczekiwania mieszkańców Wilanowa, dlatego Ceetrus planuje zorganizować tzw. Rozmowy Sąsiedzkie oraz ogłosić konkurs
na zagospodarowanie przestrzeni parku i otoczenia
inwestycji, który będzie organizowany wspólnie ze
Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Opinie i propozycje mieszkańców dotyczące parku będą jedną
z podstaw do stworzenia wytycznych dla architektów
i projektantów.
Kolejną naszą inwestycją, łączącą funkcje rozrywkowe, handlowe i wypoczynkowe jest Projekt Góraszka,
który zapewni mieszkańcom południowo-wschodniej
aglomeracji warszawskiej możliwość atrakcyjnego
spędzania wolnego czasu, rodzinnej rozrywki oraz wygodnych zakupów. Pierwszym etapem powstawania
tego centrum będzie park rozrywki Majaland. Wyjątkowy, rodzinny park rozrywki będzie zaprojektowany
w oparciu o świat bajkowej Pszczółki Mai i w przyszłości stanie się chętnie wybieranym przez mieszkańców
Warszawy i okolic miejscem rozrywki.
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W projekcie architektonicznym inwestycji w Góraszce pojawiają się liczne nawiązania do zielonego
otoczenia obiektu i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu. Są wśród nich m.in. ekologiczne wykorzystanie
zasobów wody oraz naturalnych źródeł energii. Klienci
będą mogli korzystać z tarasu widokowego z naturalną roślinnością, miejsc wypoczynku blisko natury,
łącznika prowadzącego z obiektu do lasu czy ścieżek
edukacyjnych wokół obiektu.
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Program
„Dobry
Sąsiad”

Dobry sąsiad

Program „Dobry sąsiad”
W naszej firmie
nieprzerwanie prowadzimy
politykę społecznej
odpowiedzialności
biznesu. Kierujemy się
w niej kluczowymi dla
nas wartościami, czyli
współpracą, troską,
innowacyjnością oraz
zaangażowaniem, które
wynikają z Wizji firmy.

Przyjęte założenia realizujemy dzięki naszemu autorskiemu programowi skierowanemu do lokalnych społeczności o nazwie „Dobry sąsiad”, który z powodzeniem funkcjonuje w całej Polsce od 2012 roku.
Dzięki niemu pielęgnujemy relacje z naszym najbliższym otoczeniem
i dbamy o dobro społeczne.
Nasz program jest przemyślaną odpowiedzią na potrzeby lokalnych
społeczności. Niezależnie od wieku, statusu społecznego, miejsca
zamieszkania czy zainteresowań – każdy mieszkaniec naszej okolicy
jest dla nas bardzo ważny.
Inicjatywy i aktywności, które miały miejsce w 2019 roku w 22 Centrach Handlowych Auchan, Galerii Bronowice i Galerii Łomianki,
staraliśmy się dopasować do specyfiki poszczególnych regionów
oraz wyjątkowych potrzeb jego mieszkańców. Ta różnorodność
sprawia, że „Dobry sąsiad” to komplementarny program, z którego
jesteśmy niezwykle dumni. Wydarzenia w naszych obiektach, które
wpisują się w jego realizację, są dla nas również doskonałą okazja do
dialogu z lokalną społecznością.
„Dobry sąsiad” to szeroki i złożony projekt, w ramach którego realizujemy 5 różnych obszarów tematycznych.

Kultura i nauka

wydarzenia kulturalne, spektakle teatralne, warsztaty
artystyczne, akcje czytelnicze oraz spotkania edukacyjne

Ekologia

inicjatywy promujące ekologiczne postawy
i zrównoważone podejście do środowiska

Bezpieczeństwo i zdrowie

wydarzenia zwiększające wiedzę na temat
bezpieczeństwa i zdrowa naszych klientów

Region

wydarzenia promujące tradycję i kulturę regionu,
a także wspierające lokalne inicjatywy

Sport i zabawa

wydarzenia zachęcające do aktywnego spędzania
czasu wolnego oraz dostarczające rozrywki
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Dobry sąsiad

Kultura i nauka
Czas spędzony w naszych centrach handlowych to
nie tylko zakupy, lecz również pełnowartościowa
rozrywka i kultura. Dodatkowo – zawsze bezpłatna
i dostępna dla wszystkich.
Organizowane przez nas zajęcia kreatywne, spektakle
teatralne i akcje promujące czytelnictwo cieszą się od
lat dużym zainteresowaniem rodzin.
Duży nacisk położyliśmy na zajęcia związane z edukacją. Popularnością wśród uczestników cieszyły się zajęcia przybliżające dzieciom nauki ścisłe, a także targi
prezentujące lokalną ofertę edukacyjną.
Przemyślany program i forma zajęć trafiają w gusta
dzieci w różnym wieku i o różnych upodobaniach, wypełniając ich czas, aktywizują i zachęcają do poszerzania zainteresowań.
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Kultura

Zajęcia kreatywne to jedna z ulubionych form rozrywki dzieci odwiedzających nasze centra. Prace manualne
w formie zabawy angażują dzieci, pozwalają im wyrażać siebie oraz spędzać
czas w gronie rówieśników.
Comiesięczne warsztaty kreatywne
odbywały się w 12 Centrach Handlowych Auchan: w Bydgoszczy, Gdańsku,
Białymstoku, Krasnem, Mikołowie,
Katowicach, Żorach, Bielsku-Białej,
Gliwicach, Poczesnej i Rumi. Każde spotkanie poświęcone było innej technice
plastycznej, a tematyka zajęć nawiązywała do wydarzeń kalendarzowych
i świąt. Celem zajęć było rozwijanie
zdolności manualnych i wyobraźni maluchów, a także zabawa i integracja.
Program i tematyka zajęć zachęcały
dzieci do dalszych poszukiwań i poszerzania zainteresowań.
W październiku Centra Handlowe
Auchan w Gliwicach, Bielsku-Białej
i Poczesnej po raz kolejny zaprosiły
dzieci na cykl warsztatów pod hasłem
„Akademia rzemiosła”. Podczas cotygodniowych warsztatów uczestnicy
tworzyli kreatywne prace z drewna,
wikliny, papieru czy siana, a wszystko
to w duchu dbałości o tradycje ludowe,
a jednocześnie środowisko.

Centrum Handlowe Auchan Mikołów
zaprosiło mamy z dziećmi na 7 spotkań
w ramach cyklu „Misja: mama!”. Spotkania łączyły aktywności dla kobiet
z warsztatami dla dzieci. W programie
znalazły się praktyczne zajęcia, spotkania ze specjalistami, sesje fotograficzne,
a także rozrywki dla maluchów, takie
jak warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe i konkursy z nagrodami. Celem

cyklu spotkań było aktywizowanie zarówno dzieci, jak i mamy tak, aby wszyscy członkowie rodziny mogli znaleźć
coś dla siebie, a przy tym miło spędzić
wspólnie czas.
Obok cyklicznych zajęć kreatywnych
pojawiło się dużo jednorazowych spotkań poświęconych świętom lub ważnym wydarzeniom kalendarzowym.
Centra Handlowe Auchan w Piasecznie, Płocku, Sosnowcu i Kołbaskowie
zaprosiły gości na wielkanocne warsztaty kreatywne, na których powstały
wiosenne ozdoby. Pojawiły się również
spotkania z okazji karnawału, ferii zimowych, Dnia Dziecka, Święta Niepodległości czy Bożego Narodzenia.
Wielbiciele książek, antyków oraz fani
muzyki mieli okazję spotkać się w Galerii Łomianki na wydarzeniu BookFest
& Vinyl & Vintage. Wydarzenie było
okazją do spotkania z warszawskimi
wystawcami, którzy wychodzą naprzeciw zabieganym miłośnikom staroci,
tworząc mobilny antykwariat.

Warsztaty
dla dzieci
w 19 Centrach
Handlowych
Auchan

171 spotkań
warsztatowych

337 publikacji
w mediach
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W naszej ofercie znalazły się także
cykliczne lub okazjonalne zajęcia podróżnicze, które przybliżały dzieciom
kultury i tradycje z innych krajów, a przy
okazji otwierały na różnorodność.
Centrum Handlowe Auchan Gdańsk
prowadziło cykl spotkań dla dzieci
pod hasłem „Mali podróżnicy”. Każde
spotkanie było poświęcone jednemu
państwu, a o faktach i ciekawostkach
opowiadali dzieciom przewodnicy –
Lola, Mela i papuga Kiko. Zajęcia nie
pr zypomina ł y tradycy jnych lekcji
geografii – dzieci próbowały swoich sił
w tańcach charakterystycznych dla
danego kraju, przymierzały tradycyjne
stroje, podziwiały perełki architektoniczne z różnych zakątków świata
i słuchały słynnych legend. Zajęciom
towarzyszyły warsztaty kreatywne, na
których powstawały prace nawiązujące do kultury i tradycji zwiedzanych
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krajów, np. egipska biżuteria, weneckie
maski lub obrazy inspirowane francuskimi artystami. Uczestnicy zawędrowali „palcem po mapie” m.in. do
Irlandii, Japonii, Holandii czy Rumunii,
a zdobyta wiedza przydała się nie tylko
w szkolnych ławkach.
Zajęcia podróżnicze okazjonalnie odbywały się również w innych centrach
handlowych. Port Rumia zaprosił dzieci
na wakacyjne warsztaty „Ciao Italia!”,
podczas których maluchy rozsmakowały się w tradycyjnej włoskiej pizzy.
Dzieci mogły również poznać Rzym oraz
Rio de Janeiro dzięki majowym zajęciom w Centrum Handlowym Auchan
Swadzim. W podróż po stolicy Włoch
oraz jednego z największych miast
Brazylii zabrała dzieci Ciocia Jadzia
– bohaterka książek autorstwa Elizy
Piotrowskiej.

W grudniu mali goście Por tu Rumia
poznawali świąteczne tradycje obchodzone w Szwecji. Wybrane spotkania
z cyklu „Akademia małych odkrywców” w Centrum Handlowym Auchan
Mikołów były poświęcone podróżom –
mali podróżnicy odkrywali polskie parki
narodowe i szlaki górskie oraz poznali
ciekawostki związane z Wyspą Wielkanocną.
W programie zajęć dla dzieci nie mogło
zabraknąć spotkań teatralnych. W repertuarze znalazły się zarówno klasyczne bajki, takie jak „Alicja w Krainie
Czarów” i spektakle wykorzystujące
twórczość polskich poetów, jak i zupełnie nieznane opowieści, autorskie
pomysły lokalnych teatrów. Zależało
nam, by zróżnicowany repertuar trafił
w gusta małych widzów, a prezentowane historie miały za zadanie uczyć,
bawić i skłaniać do refleksji.

Cykl spektakli dla dzieci
z wrocławskimi krasnalami na tyle
zachwycił naszych małych gości,
że postanowiliśmy, aby jeden
z bohaterów na stałe zamieszkał
w naszym obiekcie. Wspólnie
z gośćmi wyłoniliśmy dla niego imię –
Wygodek-Swobodek. Cieszę się, że
teatrzyki pozwoliły zaangażować
klientów i wejść z nimi w wesoły
dialog, a figura krasnoludka
przyciąga setki ciekawych dzieci.
Sylwia Betlej, marketing manager

Cykliczne spektakle były organizowane w 7 Centrach Handlowych Auchan:
w Bielanach Wrocławskich, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Poczesnej, Gdańsku,
Piasecznie i Rumi. W ramach cyklu zrealizowaliśmy łącznie blisko 260 przedstawień teatralnych. Na scenie pojawili się nie tylko aktorzy, ale również
pacynki i kukiełki, a forma spektakli
pozwalała na aktywny udział w przedstawieniu, w tym śpiew oraz taniec.
Centrum Handlowe Auchan Bielany
postanowiło wykorzystać comiesięczne spotkania teatralne na promowanie
lokalnych tradycji i symboli Wrocławia.
Każdy spektakl był poświęcony wrocławskim krasnoludkom, które zamieszkują ulice miasta. Opowiadane historie
tłumaczyły imiona i przydomki stworków oraz zachęcały do odnajdywania
ich figurek w różnych zakamarkach
Wrocławia.
„Kino Malucha” w Galerii Bronowice to
cykliczne spotkania z bajkami dla najmłodszych, które odbywały się w oddziale studyjnego Kina Mikro mieszczącym się na terenie galerii handlowej.
Filmy animowane emitowane były trzykrotnie w dwie soboty wybranych miesięcy. Podczas edukacyjnych seansów
w 2019 roku najmłodsi kinomani obejrzeli takie bajki jak: „Bolek i Lolek”, „Wilk
i zając”, „Wyspa dinozaura”, „Mikołajek ”, „Pomysłowy Reksio”, „Rodzina
Pytalskich”, a także „Wallace i Gromit”.
Wszystkie aktywności w ramach „Kina
Malucha” były bezpłatne, wymagały
jednak wcześniejszej rezerwacji miejsc.

219

spektakli

11 tysięcy
uczestników

440 publikacji
w mediach lokalnych
oraz dziecięcych

Centrum Handlowego Auchan Bielany,
Centrum Handlowego Auchan Komorniki,
Centrum Handlowego Auchan Swadzim,
Centrum Handlowego Auchan Wałbrzych,
Centrum Handlowego Auchan Legnica
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Promocja czytelnictwa stanowi ważną
część naszego programu skierowanego do dzieci. W minionym roku oprócz
naszych corocznych zbiórek książek
pojawiły się spotkania autorskie i akcje
poświęcone książkom dla dzieci.

dań o przygodach ciekawej świata i rezolutnej krowie Mamie Mu. W grudniu,
przed Bożym Narodzeniem mali goście
centrum mieli okazję poznać klasykę literatury dziecięcej i wysłuchać opowiadań o przygodach dzieci z Bullerbyn.

Centrum Handlowe Auchan Komorniki zaprosiło dzieci na dwa spotkania
z bohaterami książek. W kwietniu
bohater popularnych bajek – Żubr Pompik odkrywał przed dziećmi tajemnice
Wielkopolskiego Parku Narodowego,
a spotkaniu towarzyszyły warsztaty
pr zyrodnicze. W październiku mali
czytelnicy poznali przygody rezolutnej pary przy jaciół – Lassego i Mai,
rozwiązujących kryminalne zagadki.
Uczestnicy zajęć wzięli udział w detektywistycznych zabawach i wysłuchali
opowiadań z serii szwedzkich książek.
W Centrum Handlowym Auchan Swadzim do wspólnej zabawy zaprosiła
dzieci Ciocia Jadzia – bohaterka książek autorstwa Elizy Piotrowskiej, a spotkaniu towarzyszyły czytanki, warsztaty podróżnicze i quizy. Do czytelnictwa
zachęcał również Port Rumia – z okazji
Dnia Matki dzieci wysłuchały opowia-

Dziewiąta edycja wielkiej zbiórki książek pod hasłem „Cyrkuluj książeczko”
odbyła się w 10 Centrach Handlowych
Auchan. Akcja organizowana wspólnie
z Fundacją „ Już pomagam” tr wała
prawie dwa miesiące i pozwoliła zebrać
7028 książek. To ponad 2300 egzemplarzy więcej niż rok wcześniej! Egzemplarze zostały przekazane wybranym
oddziałom dziecięcym szpitali, opiekuńczym domom dziecka, pogotowiu
opiekuńczemu, szkołom podstawowym,
w tym szkołom specjalnym. Część z nich
trafiła także do publicznych bibliotek.
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6 Centrów Handlowych Auchan wzięło
również udział w akcji wymiany i zbiórki książek pod hasłem „Czytadełko”.
Wydarzenie pozwoliło na uzupełnienie
domowych księgozbiorów o nowe egzemplarze, a także na oddanie nieczytanych już książek w dobrym stanie, któ-

7028

re trafiły do okolicznych domów dziecka
oraz dziecięcych oddziałów szpitalnych.
Uczestnicy akcji mogli skorzystać ze
strefy relaksu, gdzie w wygodnych fotelach zatopili się w lekturze. Najmłodsi
czytelnicy wzięli udział w warsztatach
kreatywnych i zabawach.

wymienić na inne i pozostawić je na
specjalnym regale. Również z tego
miejsca, z powrotem, można było zabrać ich tyle samo, ile się przyniosło.
„Uwalnianie książek” stanowiło również świetną okazję, aby wymienić się
opiniami z innymi czytelnikami.

Październikowa akcja bookcrossingowa w Galerii Bronowice byłą kolejną odsłoną tego popularnego, przyciągającego prawdziwe tłumy osób,
wydarzenia promującego czytelnictwo i pokazującego, że czytanie jest
modne. W dniach 11–12 października
na placu eventowym, zlokalizowanym
na parterze Galerii Bronowice, pojawił się punkt wymiany książek. Wystarczyło przynieść ze sobą książki,
które – z różnych powodów – chcemy

Także w Bronowicach, w lokalu specjalnie zaadaptowanym dla krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych regularnie
odbywały się wystawy prac studentów,
absolwentów i pracowników najstarszej
polskiej uczelni artystycznej. Jest to
wspólny projekt – pomysł na „wyprowadzenie” sztuki z klasycznych instytucji,
powołanych do jej promowania, do
przestrzeni masowo odwiedzanej przez
odbiorców – do centrum handlowego.
W 2019 roku odbyło się tu pięć wystaw.

egzemplarze
książek

zebrane podczas
„Cyrkuluj książeczko”
w 10 Centrach
Handlowych Auchan

54 702 egzemplarzy
od 2011 roku,
czyli od początku
kampanii
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spotkań
edukacyjnych

287 publikacji
w mediach

Nauka

Obok zajęć ar tystycznych i zabaw
w naszym programie animacji dla dzieci
pojawiły się również zajęcia edukacyjne. Ich mocną stroną były treści przekazywane uczestnikom w kreatywny sposób, za pomocą różnorodnych pomocy
naukowych i pokazów.
3 Centra Handlowe Auchan organizowały comiesięczne zajęcia pod hasłem
„ Akademia małych odkrywców ”.
W Porcie Rumia oraz Centrum Handlowym Auchan Bielany spotkania
poświęciliśmy zagadnieniom z zakresu
fizyki i chemii, a teorie i twierdzenia naukowe były zaprezentowane w postaci
eksperymentów z użyciem kolorowych
substancji, ciekawych urządzeń i materiałów. Cykl pod tym samym hasłem
organizowany w Centrum Handlowym
Auchan Mikołów prezentował dzieciom
wiedzę z różnych dziedzin – ekologii,
geografii, sztuki czy sportu. Zajęcia
miały wzbudzić ciekawość w najmłodszych i udowodnić, że nauka może być
fascynująca, a zdobyta wiedza przydaje się każdego dnia.
Wielkopolskie Centra Handlowe Auchan wiosną zaprosiły dzieci na zajęcia
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przyrodnicze pod hasłem „Kreatywny
ogród tajemnic”. Podczas spotkań
w kwietniu, maju i czerwcu maluchy
wzięły udział w praktycznych warsztatach ogrodniczych w specjalnie zbudowanych na zewnątrz ogrodach. Uczestnicy poszerzali wiedzę na temat roślin
i ich uprawy, samodzielnie siali i przesadzali kwiaty, zioła, warzywa i owoce.
Centra Handlowe Auchan w Bielanach,
Bydgoszczy, Poczesnej i Gliwicach zaprosiły rodziny z dziećmi na targi zajęć
pozaszkolnych, podczas których swoją
ofertę zaprezentowały lokalne placówki i szkoły. Uczestnicy targów mieli
okazję do spotkania i rozmowy z przedstawicielami, m.in. szkół językowych,
muzycznych, sportowych, artystycznych, organizujących zajęcia z zakresu
matematyki czy robotyki.
Wydarzenia pozwoliły na szybkie i wygodne poznanie oferty, a także dobranie zajęć do zainteresowań maluchów.
Dzieci wzię ły udział w pokazowych
zajęciach i animacjach, które pozwoliły
im zainteresować się określonym typem aktywności, spróbować swoich sił
w różnych dziedzinach.

Ekologia

11

Centrów
Handlowych
Auchan

Ekologiczne rozwiązania w budynkach i ich otoczeniu to
nie jedyne działania firmy Ceetrus mające na celu ochronę
środowiska naturalnego. Ważnym elementem strategii
CSR naszej firmy jest realna troska o naszą planetę. Stąd
tak liczne akcje zwiększające świadomość ekologiczną.
W programie aktywności z obszaru ekologii uwzględniliśmy kampanie edukacyjne, zajęcia tematyczne, zbiórki makulatury i innych
surowców wtórnych oraz warsztaty dla dzieci.
W 2019 roku miała miejsce szósta edycja kampanii edukacyjnej
„Ekoodpowiedzialni”. Podczas wydarzenia 11 Centrów Handlowych
Auchan rozdawało gościom sadzonki drzew i zachęcało do przyjaznych środowisku zachowań. W trakcie warsztatów prowadzący tłumaczyli, że troska o środowisko może przybrać różne formy, ale warto zacząć od prostych codziennych czynności, takich jak poprawne
segregowanie domowych odpadów, dokładne dokręcanie kranu czy
wyłączanie urządzeń elektronicznych, gdy z nich nie korzystamy.
Nad prawidłową edukacją ekologiczną i wesołą zabawą czuwał
sympatyczny bohater kampanii – Ekoludek.

biorących
udział w akcji
Ekoodpowiedzialni

3 300 rozdanych
sadzonek drzew

6 400 rozdanych ulotek
informacyjnych
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W styczniu, w ramach akcji z Fundacją
Greenpeace, klienci Galerii Bronowice
mogli zobaczyć w technologii VR, jak
funkcjonują pszczoły, a także dowiedzieć się, jak własnoręcznie stworzyć
hotelik dla owadów. Jednak to nie
wszystko. Na zainteresowanych przedsięwzięciem czekała pszczela grafika
3D, przy której wykonywane były pamiątkowe zdjęcia. Najmłodsi mieli okazję do wzięcia udziału w edukacyjnych
quizach oraz zdobycia atrakcyjnych
nagród.
Pszczoły są producentami aż 3/4 spożywanej żywności. Zawdzięczamy im
nie tylko miód, ale również warzywa,
owoce i przyprawy ziołowe. Ich zniknięcie spowodowałoby m.in. zubożenie
diety człowieka oraz wzrost kosztów
żywności. Aby przeciwdziałać dalszemu masowemu ginięciu tych owadów,
wspólnie z Fundacją Greenpeace,
przedstawiliśmy rozwiązania i sposoby
ochrony pszczół i dzikich zapylaczy.
Z kolei w kwietniu podczas kilkudniowej
akcji informacyjno-edukacyjnej w Cen-

tr um Handlow ym Auchan Bielany
przedstawiciele Fundacji WWF Polska
dzielili się wiedzą na temat ginących
gatunków zwierząt. Przekonywali, że
bez działań ochronnych przyszłe pokolenia mogą już nie mieć szansy oglądać
ich w naturze. Nasi klienci mogli zapoznać się z działalnością Fundacji WWF
Polska również w Centrach Handlowych Auchan w Wałbrzychu i Legnicy.
Galeria Bronowice i Galeria Łomianki
zorganizowały niechcianym kwiatom
nowy dom i otworzyły Punkt Adopcji
Roślin. Tu wszyscy podopieczni otrzymują imiona i pod troskliwym okiem
pracowników obiektu oczekują nowych
właścicieli.
„ Zielono mi ” to cykl bezp łatnych
warsztatów, które stały się już „wizytówką” Galerii Łomianki. Każda edycja,
podczas której uczestnicy mają szansę
własnoręcznie wykonać ekologiczne
rozwiązania dla domu i urody, budzi
ogromne zainteresowanie mieszkańców Łomianek. W 2019 roku odbyło się
10 edycji wydarzenia, na których po-

Od blisko trzech lat konsekwentnie realizujemy
strategię w myśl zasady „Naturalnie, wszystko, blisko”.
W działaniach CSR skupiamy się zatem przede wszystkim
na kwestiach ekologii oraz bycia blisko lokalnej
społeczności i jej potrzeb. Chcemy edukować i zachęcać
naszych klientów do tego, aby „zieleń” i ekologiczne
nawyki zagościły także w ich domach. Stąd warsztaty
„Zielono mi” oraz akcje recyklingowe, które jednocześnie
mają charakter charytatywny.
Dagmara Michalec, marketing manager
Galerii Łomianki
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wstały między innymi lasy w słojach,
japońskie kokedamy, zdrowe kiszonki,
wiosenne wianki, jesienne stroiki, a także ekologiczne kosmetyki, makramy
oraz pomysłowe doniczki „zero waste”.
Centrum Handlowe Auchan Komorniki
postanowiło uczcić Dzień Babci i Dziadka w duchu eko. Podczas warsztatów
ekologicznych dziadkowie wraz z wnuczętami poszerzali wiedzę na temat
zanieczyszczeń powietrza i ochrony
środowiska. W „laboratorium smogowym” odbyły się bar wne pokazy
i eksperymenty, a także pomiary jakości powietrza. Dzieci zapoznały się
z działaniem kalkulatora smogowego
i aplikacji mobilnej, które wskazują,
ile szkodliwych substancji znajduje się
w powietrzu i jaka ilość trafia do płuc.
Zjawiska i procesy chemiczne zachodzące w atmosferze były wyjaśnione
w ciekawy, zrozumiały dla uczestników
sposób tak, aby przemówić do ich wyobraźni i zachęcić do zmiany nawyków.
W ubieg ł ym roku wybrane Centra
Handlowe Auchan zachęcały klientów
do aktywnego włączenia się w zbiórki
surowców wtórnych i poprawnej segregacji śmieci.
Duży i mały zużyty sprzęt elektroniczny
i AGD, zabawki, baterie i zepsute urządzenia można było przynieść do Galerii
Łomianki w ramach trzech edycji akcji
zbiórki elektrośmieci. Troska o planetę
i zaangażowanie były nagradzane,
w myśl hasła „Pozbądź się elektrozłomu
i zabierz roślinę do domu!”! Każdy, kto
przyniósł swój zużyty sprzęt do namiotu
na terenie parkingu Galerii, otrzymał
w zamian zieloną sadzonkę.

i troski o środowisko podczas akcji
„Zamień elektrośmieci na nagrody”.
W wielkiej zbiórce elektrośmieci wzięły
udział setki osób, a akcji towarzyszyły
specjalne atrakcje, takie jak testy pojazdów elektrycznych, wymiana książek, pokazy działania kalkulatora śladu
węglowego czy konkursy z ekonagrodami. Podczas zbiórki udało się zebrać
ponad tonę elektrośmieci, które zostały
zutylizowane, a groźne dla środowiska
substancje – unieszkodliwione.
W ciągu roku każdy Polak statystycznie
zużywa 300 reklamówek foliowych.
Plastikowe worki używane są przez kilkanaście minut, a rozkładają się nawet
kilkaset lat i niosą katastrofalne skutki
dla środowiska. Galeria Bronowice
w maju zaprosiła wszystkich krakowian
na wy jątkową akcję „Ekologiczni”,
podczas której można było wykonać
swoją własną torbę na zakupy z naturalnych materiałów. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych. Z myślą o nich
w obiekcie odbyły się kreatywne warsztaty ozdabiania płóciennych plecaków.

1
tona
elektroodpadów –

efekt akcji w Centrum
Handlowym Auchan
Poczesna

Z kolei Centrum Handlowe Auchan Poczesna zachęcało do segregacji śmieci
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Bezpieczeństwo i zdrowie
W Centrach Handlowych
Auchan przeprowadzamy
wiele wydarzeń i akcji
edukacyjnych, które
wyrażają naszą troskę
o zdrowie i bezpieczeństwo
naszych gości. Dzięki temu
chcemy przeciwdziałać
zagrożeniom związanym
z bezpieczeństwem dzieci
i szerzyć wiedzę dotyczącą
profilaktyki zdrowia.

17

Centrów
Handlowych
Auchan

biorących udział w akcji
„Bezpieczne lato”

26 500 darmowych
opasek-niezgubek
rozdanych dzieciom

Dużą wagę przywiązujemy do wydarzeń dla dzieci,
zwłaszcza tych, których celem jest edukacja na temat
bezpieczeństwa. Organizujemy w naszych centrach
kampanie promujące zdrowie, w trakcie których można wykonać bezpłatne badania i skonsultować się ze
specjalistami.

Bezpieczeństwo
Jak co roku Centra Handlowe Auchan zadbały o bezpieczne wakacje dzieci, zapraszając do zabawy i edukując na temat różnego rodzaju zagrożeń. W akcji
„Bezpieczne lato” wzięło udział 17 Centrów Handlowych Auchan, a podczas spotkań rozdano maluchom
26 500 opasek-niezgubek. Oznakowane danymi
kontaktowymi bransoletki miały pomóc w wypadku
rozłąki dziecka z rodzicami, które może się zdarzyć
podczas wakacyjnych wyjazdów. Dodatkowo, w pasażach galerii na specjalnych tablicach informacyjnych znalazły się „Ważne zasady bezpiecznego lata”,
z którymi każde dziecko mogło się zapoznać.

Nasza autorska akcja „Bezpieczne lato” po raz kolejny
cieszyła się dużym zainteresowaniem i została
ciepło przyjęta zarówno przez dzieci, jak i rodziców.
Z niezwykle ważnym przekazem szerzącym ideę
bezpieczeństwa wśród najmłodszych dotarliśmy
do tysięcy rodzin, a wszystko to dzięki atrakcyjnej
formie wydarzenia, które przyciągało uwagę dzieci.
Opaski-niezgubki, będące nieodłączną częścią akcji,
okazały się trafionym upominkiem dla dzieci. Akcja
była szeroko komunikowana w internecie. Dotarliśmy
z przekazem do naszych klientów poprzez: mailingi,
media społecznościowe, kampanie na urządzenia
mobilne i desktopy. Uzyskaliśmy 12 212 950 kliknięć.
Agnieszka Gutowska,
dyrektor marketingu, lider komunikacji i CSR

12 212 950
kliknięć
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Od sierpnia do listopada Centra Handlowe
Auchan przypominały dzieciom o bezpieczeństwie i właściwym zachowaniu na drodze. Kolejna odsłona akcji „Odblaskowi.pl” pozwoliła
maluchom poznać zasady bezpieczeństwa na
ulicach, które przydają się w drodze do szkoły
i podczas powrotów do domu po zmroku. Dzieci poznawały znaki drogowe, dowiedziały się,
jak prawidłowo przechodzić przez ulicę oraz
czego należy unikać podczas spacerów w pobliżu trasy o natężonym ruchu. Uczestnicy
akcji otrzymali kolorowe opaski odblaskowe,
które zwiększają widoczność na drodze i pozwalają uniknąć wypadków, a do tego są ciekawym gadżetem. Bohaterką kampanii była
Odblaskowa Zebra, która zaprosiła wszystkich do wesołych gier i zabaw edukacyjnych.

biorących udział
w akcji Odblaskowi.pl
15 tys. rozdanych
opasek odblaskowych
15 tys. km trasy
odblaskowego patrolu
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Zdrowie

W minionym roku 5 Centrów Handlowych Auchan zorganizowało „ Bezpłatny dzień ze zdrowiem” w ramach
kampanii „Teraz serce”. Goście odwiedzający Centra Handlowe Auchan
w Białymstoku, Gdańsku, Bydgoszczy
i Rumi mogli skorzystać z bezpłatnych
badań profilaktycznych: wykonać
EKG, sprawdzić poziom cholesterolu i glukozy oraz zmierzyć ciśnienie
tętnicze. Wyniki badań były szybko
interpretowane pr zez kardiologa,
a goście mogli na miejscu skor zystać również z konsultacji dietetyka.
Wśród wydarzeń z badaniami profilaktycznymi znalazły się akcje kierowane
do kobiet. Centrum Handlowe Auchan
Katowice w lutym zaprosiło panie na
bezpłatne badania mammograficzne.
Przed galerią handlową stanął mammobus, w którym kobiety w wieku 50–69 lat
mogły bezpłatnie wykonać badanie
w ramach Populacy jnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Z największą przyjemnością wspieramy wszelkiego rodzaju
akcje prozdrowotne i w miarę możliwości udostępniamy
powierzchnię centrum handlowego na tego typu
przedsięwzięcia. W 2019 roku na terenie Galerii Bronowice
dwukrotnie odbył się Dzień Dawcy Szpiku, włączyliśmy się
w Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy, a także po raz
kolejny zorganizowaliśmy krakowską odsłonę ogólnopolskiej
kampanii Movember. Takie akcje są niezwykle ważne
i potrzebne. Dzięki nim uświadamiamy lokalną społeczność,
jak ważne są regularne badania i konsultacje z ekspertami.
Agnieszka Parchimowicz, marketing manager
Galerii Bronowice
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Galeria Bronowice zaprosiła wszystkich na akcję edukacyjną wspierającą
działania MATIO Fundacji Pomocy
Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.
Wydarzenie w ramach zeszłorocznego
XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy w całości poświęcone
było upowszechnieniu wiedzy o mukowiscydozie, jej objawom, diagnozowaniu, leczeniu, a przede wszystkim
możliwości godnego i długiego życia.
Na zainteresowanych czekały specjalne stanowiska, przy których każdy
chętny mógł m.in. wykonać pomiar
glukozy, pomiar tętniczy krwi, pomiar
BMI i tkanki tłuszczowej, pomiar CO2
w wydychanym powietrzu. Na terenie
obiektu pojawił się również punkt samobadania piersi i jąder. Dodatkowo
zorganizowane zostały dwa stanowiska
Marrow Hero, przy których uczestnicy
akcji uzyskali informacje na temat nowotworów krwi, transplantologii, a także mogli zapisać się do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Centrum Handlowe Auchan Bielany
oraz Port Rumia Centrum Handlowe
Auchan zaprosiły przyszłe mamy na
bezpłatne badania USG i USG 4D
w ramach akcji „Szczęśliwe dziecko,
szczęśliwa mama”. Goście skorzystali
również z konsultacji z ginekologiem,
położną, fizjoterapeutą czy dietetykiem. W punktach konsultacyjnych zaproszeni eksperci udzielali porad, m.in.
z zakresu przygotowań do porodu, zalet
karmienia piersią, właściwej diety ciężarnej i matki karmiącej czy tworzenia
więzi z niemowlęciem.

Jak co roku, w okolicach listopada, mężczyźni na całym świecie zapuszczają
wąsy, aby sprowokować społeczeństwo
do rozmowy o raku jąder i prostaty.
W ten sposób organizatorzy kampanii
Movember chcą uświadomić, jak ważne
są regularne badania i dbanie o swój
stan zdrowia. W ramach krakowskiej
odsłony akcji profilaktycznej, w dniach
26–27 października, w Galerii Bronowice odbyły się bezpłatne badania USG

jąder adresowane przede wszystkim do
mężczyzn przed czterdziestką. Na nieco
starszych panów czekało badanie poziomu PSA, tzw. markera nowotworowego
prostaty, czyli pierwsze badanie, jakie
należy wykonać przy diagnostyce zmian
prostaty. Galeria Bronowice była jedyną
lokalizacją w Krakowie, w której – w ramach kampanii Movember – panowie
mogli wykonać bezpłatne badania profilaktyczne i sprawdzić swój stan zdrowia.
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mywania zdrowej i racjonalnej diety.
Podczas wakacyjnej akcji edukacyjnej
goście mogli skorzystać z porad dietetyków i trenerów, którzy wskazywali
zasady prawidłowego żywienia. Prezentowane przepisy były skupione na
koktajlach owocowo-war zywnych,
a specjaliści pomagali dobrać receptury do potrzeb organizmu. Zostały
zaprezentowane przepisy na koktajle
sprzyjające odchudzaniu, antyoksydacyjne, energetyczne czy orzeźwiające.

11 akcji
z badaniami
profilaktycznymi
8 obiektów biorących
udział w akcjach
promocji zdrowia
127 publikacji
w mediach

Dzień Dawcy Szpiku w Galerii Bronowice, organizowany przez hipermarket
Auchan oraz Fundację DKMS , by ł
niezwykłą okazją do zapoznania się ze
specyfiką zabiegu pobrania szpiku i komórek macierzystych. Wolontariusze
odpowiedzieli na wszystkie pytania
i wątpliwości rodzące się przy podejmowaniu decyzji o zostaniu potencjalnym
dawcą szpiku. Z kolei 5 grudnia, odbyła się rejestracja potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych
w ramach XI edycji HELPERS’ GENERATIONS. Akcja organizowana przez Fundację DKMS i Uniwersytet Jagielloński
odbyła się w Sferze Super bohatera.
Podczas akcji edukacyjnej zorganizowanej w styczniu Centrum Handlowe
Auchan Katowice zachęcało panie do
regularnego samobadania piersi, co
jest skuteczną metodą wczesnego wykrywania raka. Na specjalnym stanowisku wyposażonym w fantomy zdrowych
piersi oraz chorych zawierających guzki
panie uczyły się, jak prawidłowo przeprowadzać samodzielne badanie piersi.
Centrum Handlowym Auchan Katowice zachęcało również gości do utrzy-
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Podczas innego wydarzenia zorganizowanego w Katowicach specjaliści zachęcali do aktywności fizycznej. W akcji
„Ruch to zdrowie” wzięli udział trenerzy i fizjoterapeuci. Specjaliści informowali o prostych sposobach zachowania
formy i ć wic zeniach, k tóre można
wykonywać zarówno na zewnątrz, jak
i w zaciszu domowym. Wśród prezentowanych aktywności znalazły się m.in.
nordic walking oraz ćwiczenia przy
użyciu taśm, lasek gimnastycznych czy
hantli. Zainteresowane osoby otrzymały zestawy indywidualnie dopasowanych ćwiczeń.
Do prowadzenia racjonalnego i zdrowego trybu życia zachęcało również
Centrum Handlowe Auchan Poczesna.
Podczas targów „ Zdrowy styl” odwiedzający galerię mogli skorzystać
z porad dietetyka, trychologa, kosmetologa, stylisty, wizażysty czy fryzjera.
Podczas spotkań i konsultacji panie
miały okazję poznać zasady prawidłowego żywienia, dokonać analizy składu
ciała czy dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonywać profesjonalny makijaż.
Chętni wykonali badanie cery oraz skóry głowy, które miało pomóc w doborze
kosmetyków i właściwej pielęgnacji.

Region
Współpraca ze społecznością lokalną i wspieranie jej
działań są częścią naszej kultury biznesowej. Wśród
wydarzeń związanych z przybliżaniem wyjątkowości
regionów znalazły się m.in. jarmarki, na których
promowaliśmy lokalnych artystów i ich rękodzieła.
Z zaangażowaniem wspieramy zawsze wszelkie inicjatywy pomocowe.
Udostępniamy miejsce w galerii lub na
parkingu na lokalne zbiórki, które mogą
pomóc spełnić marzenia osób potrzebujących. Lubimy pomagać. Wartością
takich wydarzeń jest również aspekt
integrujący lokalną społeczność.

W minionym roku jarmarki regionalne
odbyły się w 11 Centrach Handlowych
Auchan: w Bielanach, Poczesnej, Sosnowcu, Bielsku-Białej, Gliwicach, Katowicach, Mikołowie, Rumi, Komornikach,
Krasnem i Kołbaskowie oraz w Galerii
Bronowice. Swoje produkty wystawiali
na nich lokalni rzemieślnicy, artyści
i drobni miejscowi twórcy.
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Podczas 24 okolicznościowych jarmarków, targów i kiermaszów z okazji m.in.
Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia znalazły się wyjątkowe produkty rękodzielnicze oraz żywność. Goście
odwiedzający galerie mogli podziwiać
lub zaopatrzyć się w wykonane z różnych materiałów dekoracje, ceramikę,
obrazy, biżuterię, tekstylia czy zabawki
dla dzieci. Wystawiane były zarówno
regionalne smakołyki, naturalne i ekologiczne produkty, jak i żywność z różnych zakątków świata.
W 2019 roku Centra Handlowe Auchan
w Mikołowie i Żorach były partnerem
Rajdu Śląska 2019. Jedno z najważniejszych wydarzeń spor towych na
Śląsku było częścią obchodów 100-lecia Powstań Śląskich i przyciągnęło
nie tylko fanów rajdów i sportowych
emocji. 6 września goście Centrum
Handlowego Auchan Mikołów mieli
okazję zobaczyć rajdowe samochody
oraz spotkali się z zawodnikami mistrzostw przed startem Rajdu Śląska,
a 7 września goście Centrum Handlo-

wego Auchan Żory obejrzeli przegrupowanie dla samochodów biorących
udział w rajdzie.
Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec było z kolei współorganizatorem Diecezjalnego Rajdu Rowerowego i Zlotu Motocyklowego ku czci
św. Jana Pawła II, który odbył się
w 20. rocznicę pobytu papieża Polaka
w Sosnowcu. 16 czer wca rowerzyści
sp ot kali się n a p ar k in gu o bie k tu,
gdzie w 1999 roku wylądował papieski helikopter. Parking Centrum był
także miejscem startu zlotu motocyklowego, skąd wszyscy uczestnicy na
motocyklach i rowerach wyruszyli na
Plac Papieski, gdzie odbyła się msza
święta upamiętniająca wydarzenia.
W styczniu ubiegłego roku Port Rumia
zaangażował się w pomoc potrzebującemu chłopcu z Rumi. W galerii odbyła się rejestracja potencjalnych dawców szpiku do bazy Fundacji DKMS.
Akcja miała na celu pomoc 24-letniemu Damianowi Bojarowi, który cierpi

Nasi klienci cenią tradycję. Obok warsztatów rękodzielniczych
czy lokalnych imprez sportowych jednym ze sposobów
kultywowania tradycji są jarmarki i targi. Tego typu wydarzenia
to również okazja do rozmowy z lokalnymi artystami,
rzemieślnikami i wytwórcami. Cieszymy się, że obdarzyli oni
nasze centra zaufaniem i traktują je jako miejsca, gdzie mają
okazję spotkać swoich stałych odbiorców.
Aleksandra Kolarz, marketing manager
Centrum Handlowego Auchan Katowice,
Centrum Handlowego Auchan Sosnowiec,
Centrum Handlowego Auchan Gliwice,
Centrum Handlowego Auchan Poczesna,
Centrum Handlowego Auchan Żory,
Centrum Handlowego Auchan Bielsko-Biała
Centrum Handlowego Auchan Mikołów
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na anemię aplastyczną i wymaga przeszczepu. W lokalnej prasie i mediach Port Rumia zachęcał wszystkich do udziału w wydarzeniu.
Port Rumia wsparł również akcję pod hasłem „Pomaganie przez gotowanie”, której celem było wsparcie gdyńskiego hospicjum „Bursztynowa Przystań”. Dzięki akcji, w której przyrządzane były świąteczne
potrawy, udało się zebrać datki potrzebne placówce, m.in. na środki
higieniczne, sprzęt medyczny i AGD.
Galeria Łomianki weszła we współpracę ze Stowarzyszeniem Mierz
Wysoko i wspólnie z nim organizuje regularnie wyjątkowe akcje zbiorki
rowerów i sprzętu rowerowego dla potrzebujących dzieci i młodzieży
z warszawskiej Pragi. Podczas czterech edycji udało się zebrać bardzo
dużo sprzętu rowerowego, części oraz blisko 500 rowerów. Akcji towarzyszył Otwarty Warsztat Rowerowy, który w zamian za oddane przedmioty, oferował mieszkańcom Łomianek darmowy przegląd sprzętu.
W Centrum Handlowym Auchan Bielany przez cały rok są zbierane
nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci. Nakrętki od m.in.
butelek po napojach, szamponach, kawie, chemii gospodarczej – zamiast wyrzucać do śmieci – można było przynieść do galerii i wrzucić
do specjalnych pojemników. Pieniądze z ich sprzedaży fundacja prowadząca hospicjum przeznacza na rehabilitację przewlekle i nieuleczalnie
chorych dzieci.
Raport zrównoważonego rozwoju
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Dziecięce marzenia spełniało również
Centrum Handlowe Auchan Krasne.
Konkurs plas tyc zny pod hasłem
„Spełniamy marzenia” był skierowany
do lokalnych przedszkoli. Dzieci tworzyły prace plastyczne na wybrany temat,
a wyróżnione rysunki ozdobiły pasaż
galerii. Zwycięzcy otrzymali nagrody
rzeczowe, a szkoła z największą liczbą
wyróżnionych prac zdobyła nagrodę
pieniężną.
W okresie przedświątecznym w pasażu
Centrum Handlowego Auchan Hetmańska została zorganizowana akcja
charytatywna MotoMikołaje, której
celem było wsparcie podopiecznych
domów dziecka w Białymstoku, Krasnem i Supraślu. Motocykliści z Białegostoku kwestowali na prezenty świąteczne dla dzieci oraz zorganizowali
wystawę motocykli, a wśród pojazdów
znalazły się modele zabytkowe, sportowe czy turystyczne. Goście odwiedzający centrum mogli dołączyć do akcji
i wesprzeć zbiórkę pieniężną.

Lubimy pomagać i wspierać najmłodszych
w regionach. Nasze akcje stają się dobrze
rozpoznawane i odbierane przez lokalną
społeczność. Bardzo nas cieszy, że możemy pomóc
rodzicom, rozdając bezpłatne wyprawki szkolne,
a najpilniejszych uczniów docenić prezentami
za świadectwa z wyróżnieniem.
Agata Szafałowicz, marketing manager
Centrum Handlowego Auchan Kołbaskowo,
Centrum Handlowego Auchan Hetmańska,
Centrum Handlowego Auchan Produkcyjna,
Centrum Handlowego Auchan Krasne
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Centrum Handlowe Auchan Bielany
użyc zyło parking pod organizację
motoryzacy jnych zlotów charytatywnych dla lokalnego stowarzyszenia
Pod Milą. W ten sposób stowarzyszenie
mogło przeprowadzić zbiórkę pieniężną
i tym samym wspomóc finansowo chore
dzieci.
Również Centrum Handlowe Auchan
Bielany zorganizowało akcję pod hasłem „Pomagam, bo lubię”. Wykorzystując okres rozliczeń podatkowych,
centrum informowało o instytucjach
związanych głównie z regionem, na
k tóre można by ło pr zeznac zyć 1%
podatku. Przedstawiciele wybranych
organizacji pożytku publicznego, czyli
fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zaprezentowali cele, na
jakie przeznaczają zebrane od darczyńców fundusze. W galerii gościli m.in.
Fundacja Mam Marzenie, Ekostraż oraz
Fundacja Akademia Przedsiębiorcy
Przyszłości. Spotkaniu towarzyszyły
atrakcje dla dzieci.
W minionym roku w szczególny sposób
celebrowaliśmy z najmłodszymi zakończenie oraz rozpoczęcie roku szkolnego.
Centra Handlowe Auchan w Kołbaskowie, Bielanach Wrocławskich, Bielsku-Białej i Mikołowie rozdały maluchom
setki darmowych wyprawek szkolnych z podstawowymi przyborami
szkolnymi. Dzieci, które otrzymały
w roku szkolnym 2018/2019 świadectwo z wyróżnieniem, mogły natomiast
liczyć na nagrody w postaci prezentów
lub bonów zakupowych. Akcję zorganizowały Centra Handlowe w Mikołowie,
Piasecznie, Białymstoku i Bielanach.
Wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały ciepło przyjęte
przez lokalną społeczność.

Sport i zabawa
Tradycyjnie już wśród
atrakcji w Centrach
Handlowych Auchan
nie zabrakło miejsca na
sport i zabawę. Nasze
wydarzenia projektujemy
tak, by były pełne
ciepłych, rodzinnych
emocji oraz ciekawych
zabaw dla dzieci.

Udaje nam się z sukcesem stworzyć przyjazną i atrakcyjną przestrzeń dla lokalnej społeczności, szczególnie dla rodzin z dziećmi.
Wśród sportowych wydarzeń znalazły się liczne pokazy różnorodnych dyscyplin, wystawy i zajęcia dla najmłodszych. Zabawy,
konkursy i zajęcia tematyczne organizowaliśmy przy okazji świąt
i ważnych wydarzeń.
Dzięki pomysłowym aktywnościom zapewniliśmy moc rozrywki
dzieciom, często wprowadzając do zabaw elementy wychowawcze i edukacyjne. Nie brakowało ciekawych konkursów i quizów
z nagrodami.
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Sport

Wśród imprez sportowych znalazły się
zajęcia dla dzieci oraz wydarzenia kierowane do społeczności lokalnych.

Gminy Poczesna. Wszyscy biorący
udział w biegu otrzymali pamiątkowe
medale.

Centrum Handlowe Auchan Poczesna tradycy jnie zaprosiło dzieci na
comiesięc zne warsz taty spor towe
pod hasłem „Rodzinnie ze sportem”.
Podczas 12 spotkań dzieci wzięły udział
w zabawach ruchowych, poznawały
zasady tradycyjnych dyscyplin sportowych i nietypowych rozgrywek, takich
jak chodzenie po linie, air hockey czy
booble football. Zajęcia miały zachęcić
dzieci do aktywności fizycznej, pozwolić
na spędzenie spędzenia czasu z rówieśnikami, ćwiczenie umiejętności współpracy i zdrowe podejście do rywalizacji.

W Galerii Bronowice w sierpniu miało
miejsce niezwykłe piłkarskie wydarzenie. Zawodnicy Wisły Kraków pojawili się w centrum handlowym w ramach
kampanii „Ja zostaję. A Ty?”. Stworzono
wiślacką strefę, gdzie można było porozmawiać z zawodnikami, zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie, a także zaopatrzyć się w karnet na kolejny sezon.

W lipcu Centrum Handlowe Auchan
Poczesna zorganizowało również urodzinowy bieg pod hasłem „Po prostu
biegnij – biegnij po nagrody”, w którym
uczestnicy zmierzyli się na dystansie 5
i 10 km, jednocześnie walcząc o atrakcyjne upominki. Wydarzenie zostało
objęte honorowym patronatem Wójta

To już stało się tradycją, że w Porcie Rumia gościmy
różne wystawy, w tym makiet i modeli pociągów,
a także zabytkowych rowerów i motocykli. Bardzo nas
cieszy, kiedy eventy przyciągają do naszego centrum
całe rodziny. Jesteśmy przy tej okazji świadkami bardzo
ciekawych historii, których możemy wysłuchać, gdy
budzą się wspomnienia.
Adam Kozioł, marketing manager
Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan,
Centrum Handlowego Auchan Gdańsk,
Centrum Handlowego Auchan Bydgoszcz
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W kwietniu na parkingu Centrum Handlowego Auchan Bielany odbyło się
otwarcie sezonu motoryzacyjnego
2019. Podczas wydarzenia były prezentowane unikatowe modele samochodów, które walczyły o tytuł auta zlotu.
Uczestnicy wydarzenia mogli przetestować alkogogle czy obejrzeć pokazy
wrappingu – profesjonalnego obklejania folią powierzchni samochodów,
auto detailingu, czyli profesjonalnego
czyszczenia i konserwacji elementów
karoserii, a także posłuchać prezentacji
systemów car audio. Wśród atrakcji
znalazło się także przeciąganie auta
na czas czy car limbo, czyli konkurs na
najniższy samochód.
Galeria Bronowice zaprosiła na Szachowe Spotkania przedszkolaków oraz
uczniów klas 1–3. W ramach projektu
uczestnicy od podstaw poznali zasady
gry oraz rozgrywali między sobą turnieje. Dla tych, którzy złapali szachowego
bakcyla, istniała możliwość zapisania się do klubu pasjonatów królewskiej
gry – Dwie Wieże Kraków. 23 marca oraz
25 maja mali miłośnicy taktycznych rozgrywek mieli okazję sprawdzić nabytą
podczas spotkań szachowych wiedzę

i wziąć udział w wielkim Turnieju Szachowym, dla dzieci do lat 12. Zawody
były rozgrywane na dystansie 9 rund.
Port Rumia podobnie jak w poprzednich
latach zaprosił swoich gości na kilka
dużych wystaw. Fani wy jątkowych
jednośladów mieli okazję obejrzeć wystawę zabytkowych rowerów. Goście
odwiedzający galerię od 29 kwietnia do
18 maja podziwiali niezwykłe egzemplarze, m.in. oryginalny trójkołowiec
z 1890 roku, bicykl dziecięcy z 1860 r,
czyli rower z dużym kołem z przodu
i małym z tyłu. Wśród wystawianych
jednośladów znalazły się również rowery wojskowe, które wykorzystywano
podczas II wojny światowej i w latach
50. X X wieku, rower transpor towy,
a także liczne modele spotykane na
ulicach i drogach Europy od 1940 do
1990 roku. Nie zabrakło popularnych
rowerów produkcji polskiej, niemieckiej
czy radzieckiej, takich jak m.in. romet
czy ukraina.
Dla fanów jednośladowych oldtimerów
Port Rumia Centrum Handlowe Auchan zorganizował również wystawę

zabytkowych motocykli. Na wystawie pt. „Ożywić wspomnienia”, która
odbyła się od 8 do 27 lipca miłośnicy
zabytkowej motoryzacji obejrzeli prawdziwe legendy polskich dróg, m.in. sokół
125 z 1949 roku, SHL M04 z 1953 roku,
junak M10 z 1961, a także znane modele
z lat 60. takie jak: komar MR 232 czy
osa M52. Każdy motocykl na wystawie
posiadał tabliczkę z opisem i krótką historią danego modelu.
Duże zainteresowanie wzbudziła również kolejna edycja wystawy makiet
i modeli kolejowych pod hasłem „Nostalgia za parą” w Porcie Rumia. Na
makiecie o łącznej długości ok. 200 metrów odwiedzający mogli podziwiać
wiernie odwzorowane parowozownie,
stacje, bocznice kolejowe oraz modele
pociągów w ruchu. Na wystawie pojawiły się ciekawe modele pociągów
towarowych, osobowych, pospiesznych
i ekspresowych polskich oraz europejskich przewoźników. Mali miłośnicy
kolei po krótkim przeszkoleniu mogli
spróbować swoich sił w prowadzeniu
miniaturowego pociągu na specjalnej
makiecie kolejowej.
Raport zrównoważonego rozwoju
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Zabawa

Z okazji ferii zimowych Centrum Handlowe Auchan Mikołów zorganizowało
specjalny program zajęć dla dzieci
spędzających zimową przerwę w nauce
w mieście. Uczestnicy „Feriady” wypełnili wolny czas zabawą i ciekawymi zajęciami z profesjonalnymi animatorami.
Od poniedziałku do soboty maluchy
mogły spędzić czas w strefie zabaw
z różnego rodzaju klockami, kolorowankami i ciekawymi krzyżówkami do
rozwiązania. Codziennie w wybranych
godzinach odbywały się warsztaty
o różnorodnej tematyce, na których
uczestnicy zdobywali nowe umiejętności i stworzyli oryginalne prace. Pojedyncze zajęcia z okazji ferii zimowych
odbyły się również w Centrach Handlowych Auchan w Bielsku-Białej, Poczesnej i Gliwicach.
8 obiektów zorganizowało specjalne
atrakcje z okazji Dnia Dziecka. W Galerii Bronowice pojawiły się cztery wyjątkowe strefy, w których maluchy mogły
kreatywnie spędzić czas, np. wziąć
udział w warsztatach rakietowych

lub z robotyki. Tydzień później Galeria
Bronowice przygotowała moc atrakcji
dla najmłodszych z niepełnosprawnością ruchową. W ramach wydarzenia
„ATaka zabawka” każdy z uczestników
otrzymał zaadaptowaną zabawkę,
dostosowaną do swoich potrzeb i możliwości. W programie wydarzenia przewidziano również trzy tury warsztatów
dla rodziców, dotyczących adaptowania zabawek, roli samodzielnej zabawy
w rozwoju dziecka, a także możliwości,
jakie stwarza dzieciom technologia
wspomagająca (AT).
Centra Handlowe Auchan w Mikołowie i Katowicach zaprosiły dzieci na
zabawy z najróżniejszymi klockami
i samochodzikami. Z kolei pasaż Centrum Handlowego Auchan Gdańsk
zamienił się w bajkową krainę pełną
zabaw. Galerię odwiedziły znane dzieciom bajkowe postaci, które pozowały
do pamiątkowych zdjęć. Centrum
Handlowe Auchan Piaseczno zaprosiło maluchy na warsztaty cukiernicze,
a w Poczesnej, Bielsku-Białej i Gliwicach
odbyły się cyrkowe zabawy ruchowe
oraz konkursy z nagrodami.
Z okazji świąt wybrane obiekty zaprosiły dzieci na zabawy i tematyczne
zajęcia. Szczególne miejsce wśród tych
wydarzeń zajęły mikołajki. W minionym roku święty Mikołaj gościł w 8
Centrach Handlowych Auchan i Galerii
Bronowice. Dzieci mogły się przywitać
z Mikołajem, wręczyć mu listy, a w zamian otrzymać na miejscu łakocie.
Spotkaniom towarzyszyły liczne gry,
zabawy, konkursy. Nie zabrakło warsztatów tworzenia dekoracji świątecznych i zdjęć z Mikołajem.
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obiektów
Zabawy z klockami zaproponowa ł
maluchom Port Rumia Centrum Handlowe Auchan. W lutym pasaż centrum
zamienił się w park rozrywki LEGO®,
gdzie najmłodsi mieli okazję skorzystać z elektrycznych samochodzików
LEGO®, budować wymyślne konstrukcje czy podziwiać ogromne budowle
i postaci z lego. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs, w którym do
wygrania był m.in. wyjazd rodzinny do
parku rozrywki LEGOLAND® Billund
Resort w Danii.

organizujących zabawy,
gry i atrakcje dedykowane
rodzinom
Około 500 publikacji
w mediach na temat zabaw
i atrakcji dedykowanych
dzieciom
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W Galerii Bronowice odbyła się wystawa Playmobil, dająca szansę przeniesienia się do miniaturowych światów,
w których granice fantazji nie istnieją.
Od kwietnia najmłodsi goście centrum
handlowego mieli okazję wcielenia się
w dowolne role w odwzorowanych,
miniaturowych światach. Dodatkowo
pod czujnym okiem animatorów, w każdy weekend odbywały się tu wspólne
zabawy produktami Playmobil oraz
konkursy z nagrodami.
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Ciekawych rozrywek dla dzieci nie
zabrakło na Dolnym Śląsku. Centrum
Handlowe Auchan Bielany w czerwcu zorganizowało Mini talent show,
w którym dzieci zaprezentowały swoje
zdolności przed publicznością i komisją konkursową. Był śpiew, taniec, gra
na instrumencie, pokaz umiejętności
gry aktorskiej, recytacja, a także prezentacja sprawności fizycznej i akrobatyka.

Zajęcia muzyczne z Joszko Brodą
odbyły się 14 września w Galerii Bronowice. Artysta przygotował m.in. naukę
śpiewu tradycyjnych pieśni, warsztaty
muzyczne oraz wspólne odkrywanie
kultury folklorystycznej. „Szkoła z lasu”
to nowy projekt muzyka skierowany do
dzieci z zerówek i szkół podstawowych.
Muzycznie było również w Centrum
Handlowym Auchan Krasne, gdzie
zespół „Muzyczny Świat” ze Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Przeworsku zorganizował koncert kolęd. W trakcie trzech
blisko godzinnych koncertów uczniowie
prezentowali swoje aranżacje kolęd
i świątecznych hitów.
W październiku fani piłki nożnej i gamingu wzięli udział w turnieju gry
FIFA 20 na konsolach i komputerach.
Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach – U15 (32 uczestników w wieku
do 15 lat) oraz open (96 uczestników
w wieku powyżej 15 lat). Goście mieli
okazję wygrać atrakcyjne nagrody oraz
wziąć udział w spotkaniu z popularnymi
youtuberami – Robertem „LiskiemHD”
Liszką i Roksaną „Rokcią” Sobieszek.

W maju na panie odwiedzające Centrum Handlowe Auchan Mikołów czekały warsztaty modowe. Wydarzenie
było okazją do szukania inspiracji
i zasięgnięcia opinii specjalisty, jak dopasować trendy do siebie i w rozsądny
sposób odświeżyć garderobę. Fani
mody oraz pragnący zgłębić tajniki
odpowiednio i praktycznie dobranych
ubrań dowiedzieli się, jak tworzyć stylizacje na różne okazje. Stroje były prezentowane na modelce, a uczestnicy
spotkania mieli okazję wcielić się w rolę
stylisty i sprawdzić swoje pomysły.

Z okazji walentynek w Centrach Handlowych Auchan w Poczesnej, Bielsku-Białej, Gliwicach i Sosnowcu na
wszystkich gości czekały niespodzianki.
Zarówno dla zakochanych, jak i dla
gości w towarzystwie sympatii przygotowane zostały słodkie niespodzianki.
Dodatkowo w studiu zaaranżowanym
na terenie pasaży galerii handlowych
fotograf wykonywał pamiątkowe zdjęcia, które były drukowane na miejscu.

Z okazji otwarcia po zakończeniu remontu Centrum Handlowe Auchan
Bielany zaprosiło gości na kulinarne
show z udziałem zwycięzcy 6. edycji
programu MasterChef – Mateuszem
Zielonką. Znany szef kuchni zaprezentował swoje kulinarne umiejętności, a wykonane potrawy były degustowane
przez uczestników spotkania. Pokazowi
towarzyszyły warsztaty kulinarne dla
dzieci oraz konkursy z nagrodami.
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Szanujemy środowisko naturalne.
Papier, na którym została wydrukowana broszura, pochodzi z recyklingu.

