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• Nhood w Europie

Nhood w Europie

1029

PRACOWNIKÓW

OBECNOSĆ
W 10 KRAJACH
EUROPY

297

ZARZĄDZANYCH CENTRÓW
HANDLOWYCH, GALERII
I INNYCH NIERUCHOMOŚCI

Nhood to europejski gracz rynku nieruchomości
mixed-use. Świadczy kompleksowe usługi obejmujące
aktywowanie, rewitalizację i transformowanie
nieruchomości, aby wywierały na otoczenie potrójny
pozytywny wpływ: społeczny, środowiskowy
i gospodarczy (People, Planet, Profit).

24
POLSKA

38
ROSJA

galerii
handlowych

galerie
handlowe

Specjalistyczna oferta firmy obejmuje działania
w zakresie asset management, zarządzania oraz
komercjalizacji.

96

FRANCJA

galerii
handlowych

Nhood odpowiada również za rozwój i planowanie
nowych, wielofunkcyjnych inwestycji łączących handel,
budynki mieszkalne, biura, obiekty użyteczności
publicznej, miejsca odpoczynku i rekreacji,
które będą częścią zrównoważonego,
ekologicznego miasta.

3

UKRAINA

50

WŁOCHY

1

MILIARD
ODWIEDZAJĄCYCH
ROCZNIE

23

galerie
handlowe

galerii
handlowych

galerii
handlowych

18

WĘGRY

PROJEKTY
W FAZIE
ROZWOJU

ŁĄCZNIE 2,3 MLN MKW.
ZARZĄDZANEJ POWIERZCHNI GLA

4
4

30

HISZPANIA

galerii
handlowych

10

PORTUGALIA

galerii
handlowych

1

LUKSEMBURG

galeria
handlowa

23

RUMUNIA

galerie
handlowe
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Nhood w Europie

Nhood w liczbach
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297

KRAJÓW
ODDZIAŁY
W EUROPIE

OBŁUGIWANYCH
NIERUCHOMOŚCI
HANDLOWYCH

2,3
MLN MKW.
POWIERZCHNI
CAŁKOWITEJ

23
NOWE
PROJEKY

220
1 mld
ODWIEDZAJĄCYCH
ROCZNIE

40%

WŁASNYCH
NIERUCHOMOŚCI
HANDLOWYCH

10 000

40

PARTNERÓW
HANDLOWYCH

ZREALIZOWANYCH
PROJEKTÓW

8

NIERUCHOMOŚCI
Z CERTYFIKACJĄ
BREEAM IN
USE W TOKU

MLD EURO
MAJĄTKU

1 000
5
5

PRACOWNIKÓW
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• Nhood w Polsce

7 nowych projektów
24 centra handlowe obsługiwane przez Nhood
w tym 2 galerie handlowe

Nhood Polska

24

Nhood Polska zajmuje się kompleksową obsługą
24 obiektów handlowych, których właścicielem
jest Ceetrus Polska. Odpowiada za ich codzienną
eksploatację, komercjalizację, marketing oraz rozwój,

PORT RUMIA

a także zapewnienie różnorodnej oferty wydarzeń

RETAIL PARK

adresowanych do lokalnych społeczności.

GDAŃSK

KOŁBASKOWO

PRODUKCYJNA

BYDGOSZCZ

SWADZIM
POZNAŃ
KOMORNIKI

w wybranych lokalizacjach wzbogacają market sportowy

HETMAŃSKA

Decathlon oraz market budowlany Leroy Merlin, których

ŁOMIANKI

PIASECZNO

LEGNICA

Nhood buduje obiekty mixed-use i przestrzenie miejskie

GÓRASZKA

łączące handel, budownictwo mieszkaniowe, biura oraz obiekty

SC PROJECT

LOGOS_GORASZKA_BAT.indd 1

04/09/12 16:31

SOSNOWIEC

WAŁBRZYCH

KRAKÓW

GLIWICE
ŻORY

BIELSKO-BIAŁA
RETAIL PARK

miejsca mają pozytywnie wpływać na otoczenie w trzech
obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym

KATOWICE
MIKOŁÓW
SC EXTENSION

1 305 lokali

użyteczności publicznej. Te zrównoważone i tętniące życiem

CZĘSTOCHOWA

WROCŁAW

700 tys. m² GLA

łączna powierzchnia sprzedaży wynosi ok. 170 tys. mkw.

WARSZAWA
MODLIŃSKA
WILANÓW
SC PROJECT

NEW PROJECT
SC EXTENSION

Ofertę centrów z galerią i hipermarketem Auchan

BIAŁYSTOK

PŁOCK

Centra Handlowe
Auchan oraz
Galeria Bronowice
i Galeria Łomianki

(People, Planet, Profit).

170 tys. m² GLA
Park Handlowy

RZESZÓW

Obecnie firma pracuje nad trzema inwestycjami mixed-use:
Wilanów Park w Warszawie, projektem w Piasecznie
oraz w Góraszce.
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• Nhood w Polsce

Mandat agencyjny

LEASING MANDATES
12 obiektów handlowych (dawne Reale)

Nhood Polska jest wyłącznym komercjalizatorem

16 obiektów handlowych (Moje Auchan)

468 lokali w 28 obiektach handlowych
z hipermarketami i supermarketami

SŁUPSK

Auchan zlokalizowanych w 24 miastach

GDAŃSK

na terenie całego kraju.
OLSZTYN

SZCZECIN

28

obiektów
z hipermarketem
i supermarketem
Auchan

Obiekty komercjalizowane przez Nhood
w większości mieszczą się w centrach
miejscowości oraz w sąsiedztwie osiedli

WŁOCŁAWEK

mieszkaniowych. To sprawia, że ich atutem

WARSZAWA
OKĘCIE

jest duże zainteresowanie klientów

2

KONSTANCIN

ŁÓDŹ

i wysoka odwiedzalność.

RADOM
LUBLIN

3

WROCŁAW
OPOLE

CZĘSTOCHOWA
BYTOM
ZABRZE

468
lokali

KIELCE

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
KATOWICE

RYBNIK
TYCHY

KRAKÓW

NOWY SĄCZ

8

46 312 m2 GLA

TARNÓW

24

miasta
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• Centra Handlowe Auchan

Centra Handlowe Auchan
Tu znajdziesz dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych
za konkretne obszary w poszczególnych centrach handlowych.

Portfolio 1

Portfolio 2

Portfolio 5

Portfolio 6

Portfolio agencyjne
zarządzające obiektami Auchan
Portfolio 3

Portfolio 4
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• Centra Handlowe Auchan

Legenda
Tu znajdziesz objaśnienie wszystkich użytych ikon przy
poszczególnych centrach handlowych:

11

hipermarket

strefa odpoczynku

szafki dla klientów

parking

myjnia samochodowa

fortepian

miejsce przyjazne osobom
niepełnosprawnym

wewnętrzny plac zabaw

zewnętrzna strefa
aktywności sportowej

stacja benzynowa

strefa coworking

Urząd Miasta

pokój dla matki z dzieckiem

stacja ładowania telefonów

punkty gastronomiczne

strefa gier podłogowych

parking dla osób
niepełnosprawnych

ładowanie samochodów
elektrycznych

strefa gier w szachy i warcaby

Instagram

autobus

czytelnia

Facebook

zewnętrzny plac zabaw

pokoje rodzinne

tłumacz języka migowego

wi-fi

Poczta Polska

blog internetowy

serwis rowerowy

strefa dla psów

bankomat

TAXI

postój taksówek
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do spisu treści

poprzednia
strona

następna
strona

• Centra Handlowe Auchan
PRODUKCYJNA
BIAŁYSTOK
HETMAŃSKA

Zespół Portfolio 1

PŁOCK

ŁOMIANKI
WARSZAWA
MODLIŃSKA

PIASECZNO
SC EXTENSION

Piaseczno, Modlińska, Łomianki
Płock, Hetmańska, Produkcyjna

Marlena Brzostowska Patrycja Strzelecka
Property Manager

mbrzostowska@nhood.com
+48 502 446 794
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Junior Property Manager

pstrzelecka@nhood.com
+48 571 446 259

Teresa Pieczonka Agnieszka Parchimowicz
Senior Leasing Manager

tpieczonka@nhood.com
+48 502 446 783

Iwona Kozińska

Marketing Manager

Marketing Manager

aparchimowicz@nhood.com
+48 502 446 763

ikozinska@nhood.com
+48 571 446 264

Kinga Herman

Jarosław Zakrzewski

Specjalista ds. rozliczeń z najemcami

Pilot techniczny

kherman@nhood.com
+48 573 160 021

jzakrzewski@nhood.com
+48 502 446 788

Ewelina
Bielecka-Rudnicka

Joanna
Karpiuk-Szerenos

Tenant Coordinator

Tenant Coordinator

ebielecka-rudnicka@nhood.com
+48 502 446 797

jkarpiuk-szerenos@nhood.com
+48 502 446 790
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Centrum Handlowe Auchan Piaseczno
• Blisko 50 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin i stacja paliw Auchan
• 36 150 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 400 miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych
Centrum Handlowe Auchan Piaseczno to przyjazne miejsce zakupów dostosowane do
potrzeb rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Jego ofertę tworzy blisko 50 sklepów
i punktów usługowych. Wśród popularnych marek odzieżowych i obuwniczych znajdują
się, m.in. H&M, Orsay, Reserved, CCC i drogerie. W obiekcie mieści się również hipermarket
Auchan, natomiast na terenie centrum Leroy Merlin i stacja paliw Auchan.
W Centrum Handlowym Auchan Piaseczno znajdują się również restauracje, kawiarnie
i cukiernie, a także przestrzenie dostosowane do potrzeb rodzin, w tym pokój rodzica i dziecka.
Jest miejscem spotkań lokalnej społeczności i cyklicznie organizuje wydarzenia specjalne,
w tym atrakcje dla rodzin z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne.
Obiekt znajduje się w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 46. Powstał w 1996 roku.

www.auchanpiaseczno.pl
www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanPiaseczno/
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Centrum Handlowe Auchan Modlińska
• Blisko 20 sklepów i punktów usługowych
• Leroy Merlin
• 23 300 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 636 miejsc parkingowych, w tym 10 dla osób niepełnosprawnych.
Centrum Handlowe Auchan Modlińska to miejsce szybkich i wygodnych, codziennych
zakupów. Klienci mają do dyspozycji liczne punkty usługowe, w tym aptekę, salon optyczny,
drogerię oraz salon urody. W obiekcie mieści się również hipermarket Auchan, natomiast na
terenie centrum znajduje się Leroy Merlin.
W Centrum Handlowym Auchan Modlińska znajdują się również restauracje serwujące posiłki
na wynos i na miejscu.
Obiekt znajduje się w Warszawie, przy ulicy Modlińskiej 8. Powstał w 1998 roku.

www.auchanmodlinska.pl
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Galeria Łomianki

• blisko 83 sklepy i punkty usługowe
• Hipermarket Auchan
• stacja paliw Auchan
• 35 000 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 858 miejsc parkingowych, w tym 25 dla osób niepełnosprawnych,
rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży oraz wiaty rowerowe
Klienci Galerii Łomianki mają do dyspozycji hipermarket Auchan i blisko 83 sklepów znanych
i wiodących na rynku marek, które kompleksowo spełniają potrzeby całej rodziny. Obok
modnych butików odzieżowych, salonów z obuwiem, perfumerii czy księgarni, w galerii
znajdują się liczne punkty usługowe oraz lokale gastronomiczne.
Galeria Łomianki jest wyposażona w wiele nowoczesnych udogodnień i atrakcji dla klientów,
interaktywne plany galerii, bezprzewodowy internet czy place zabaw dla najmłodszych.
Galeria Łomianki posiada również punkt adopcji roślin, darmową przestrzeń na warsztaty dla
mieszkańców oraz przestrzeń do pracy.
Obiekt znajduje się w Łomiankach, przy ul. Brukowej 25. Powstał w 2012 roku.

www.galerialomianki.pl
www.facebook.com/galerialomianki
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Centrum Handlowe Auchan Płock
• blisko 30 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Just Gym
• 20 200 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 108 miejsc parkingowych, w tym 29 dla osób niepełnosprawnych,
rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży
Centrum Handlowe Auchan Płock to miejsce wygodnych i szybkich zakupów dla całej rodziny.
Oprócz hipermarketu Auchan klienci mają do dyspozycji blisko 30 sklepów, m.in. butiki
odzieżowe i obuwnicze, a także punkty usługowe, restauracje i kawiarnie z bogatą ofertą
kulinarną oraz całodobowa siłownia Just Gym.
Obiekt znajduje się w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 140. Został otwarty w 2001 roku.

www.auchanplock.pl
/www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanPlock /
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Centrum Handlowe Auchan Hetmańska
• blisko 60 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin, Decathlon i stacja paliw Auchan
• 39 150 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 250 miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych,
rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży oraz wiaty rowerowe
Centrum Handlowe Auchan Hetmańska ze znakiem jakości Oshopping jest jednym z największych
obiektów handlowych w Białymstoku. Jego ofertę tworzy blisko 60 sklepów i punktów usługowych. Wśród
popularnych marek odzieżowych i obuwniczych znajdują się, m.in. Orsay, H&M, CCC, Carry, Diverse oraz
salony wyposażenia i aranżacji wnętrz. W obiekcie mieści się również hipermarket Auchan, RTV Euro AGD,
Empik, Toys’R’Us, natomiast na terenie centrum Leroy Merlin, Decathlon i stacja paliw Auchan.
W Centrum Handlowym Auchan Hetmańska znajdują się restauracje i kawiarnie, specjalne miejsca
przeznaczone do odpoczynku lub pracy, a także dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi. To miejsce
spotkań lokalnej społeczności. Cyklicznie organizuje wydarzenia specjalne, w tym atrakcje dla rodzin
z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne.
Obiekt znajduje się w Białymstoku, przy ul. Hetmańskiej 16. Powstał w 2008 roku, odnowiony w 2017 roku.

www.auchanhetmanska.pl/pl
www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanHetmanska/
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Centrum Handlowe Auchan Produkcyjna
• blisko 50 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin, punkt odbioru IKEA i stacja paliw Auchan
• 36 500 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 435 miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych,
rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży
Centrum Handlowe Auchan Produkcyjna ze znakiem jakości Oshopping to przyjazne i nowoczesne miejsce
zakupów dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Jego ofertę tworzy blisko
50 sklepów i punktów usługowych. Wśród popularnych marek odzieżowych i obuwniczych znajdują się,
m.in. Orsay, Carry, CCC, Pepco, perfumeria Sephora oraz salony wyposażenia i aranżacji wnętrz. W obiekcie
mieści się również hipermarket Auchan, RTV Euro AGD oraz pierwszy w Białymstoku punkt odbioru IKEA,
natomiast na terenie centrum Leroy Merlin i stacja paliw Auchan.
W Centrum Handlowym Auchan Produkcyjna znajdują się różnorodne restauracje i kawiarnie, specjalne
miejsca przeznaczone do odpoczynku lub pracy, a także dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi. Jest
miejscem spotkań lokalnej społeczności i cyklicznie organizuje wydarzenia specjalne, w tym atrakcje dla
rodzin z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne. Obiekt znajduje się w Białymstoku, przy ul. Produkcyjnej 84.
Powstał w 2000 roku, a w 2018 został odnowiony.

www.auchanprodukcyjna.pl/
www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanProdukcyjna/
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SWADZIM
POZNAŃ
KOMORNIKI

Zespół Portfolio 2

SC EXTENSION

LEGNICA

Wrocław, Legnica, Wałbrzych
Komorniki, Swadzim
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WROCŁAW
WAŁBRZYCH

Sylwia Betlej

Paulina Jeruzel-Dobska

Senior Leasing Manager

Marketing Manager

Tenant Coordinator

pprokop@nhood.com
+48 502 446 777

sbetlej@nhood.com
+48 571 446 263

pjeruzel-dobska@nhood.com
+48 502 446 780

Grzegorz Świderski

Jacek Bendyk

Tomasz Gdula

Karina Slawik-Koźlik

Piotr Prokop

Property Manager

kslawik-kozlik@nhood.com
+48 502 446 789

Specjalista ds. rozliczeń z najemcami

Pilot techniczny

Pilot techniczny
(partner zewnętrzny)

gswiderski@nhood.com
+48 502 446 751

jbendyk@nhood.com
+48 502 446 778

tgdulan@nhood.com
+48 502 446 782
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Centrum Handlowe Auchan Bielany

• blisko 80 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin, Decathlon, Agata i stacja paliw Auchan
• 39 128 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 2 048 miejsc parkingowych, w tym 82 dla osób niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi, kobiet
w ciąży i motocyklistów oraz wiaty rowerowe i stacja Wrocławskiego Roweru Miejskiego
Centrum Handlowe Auchan Bielany ze znakiem jakości Oshopping jest jednym z największych obiektów
handlowych na Dolnym Śląsku. Ofertę galerii tworzy blisko 80 sklepów i punktów usługowych. Wśród popularnych
marek odzieżowych i obuwniczych znajdują się, m.in. Carry, New Yorker, Orsay, Wojas, Lee Wrangler, CCC,
ponadto w galerii działają też perfumerie, różnorodne punkty usługowe oraz salony wyposażenia i aranżacji
wnętrz. W obiekcie mieści się również hipermarket Auchan, Media Markt, Empik, Toys’R’Us, Pepco natomiast
na terenie centrum znajduje się Leroy Merlin, Decathlon, salon meblowy Agata, klub fitness sieci JustGYM oraz
stacja paliw Auchan.
To wygodne miejsce spotkań i rekreacji. Oferuje różnorodne restauracje i kawiarnie, specjalne miejsca
przeznaczone do odpoczynku lub pracy, a także dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi. Centrum Handlowe
Auchan Bielany jest miejscem spotkań lokalnej społeczności i cyklicznie organizuje wydarzenia specjalne, w tym
atrakcje dla rodzin z dziećmi i akcje charytatywne.
Centrum handlowe od sierpnia 2020 może pochwalić się prestiżowym branżowym certyfikatem BREEAM In-Use
z oceną „doskonały” w kategorii Building Management i ocenę bardzo dobrą w kategorii Asset Performance.
Certyfikat potwierdza, że rozwiązania ekologiczne zastosowane w centrum handlowym są zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju zarówno w zakresie funkcjonowania budynku, jak i sposobu zarządzania nim. Obiekt
znajduje się k. Wrocławia w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Francuskiej 6. Powstał w 2003 roku, odnowiony w 2018 roku.

www.auchanbielany.pl/
www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanBielany/

20

Najedź na ikonę aby zobaczyć opis

powrót
do spisu treści

poprzednia
strona

następna
strona

• Centra Handlowe Auchan

Centrum Handlowe Auchan Legnica
• blisko 40 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• 12 027 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 865 miejsc parkingowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych

Ofertę Centrum Handlowego Auchan Legnica tworzy blisko 40 sklepów, w tym lokale
usługowe, gastronomiczne i kawiarnie oraz hipermarket Auchan. Wśród popularnych marek
odzieżowych i obuwniczych znajdują się, m.in. CCC, Deichmann, Monnari, Diverse, Quiosque,
a także apteka i drogeria Rossmann.
Obiekt znajduje się w Legnicy, przy ul. Roberta Schumana 11. Powstał w 2002 roku.

http://www.auchanlegnica.pl/
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Centrum Handlowe Auchan Wałbrzych
• blisko 40 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• 13 315 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 230 miejsc parkingowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych
Klienci Centrum Handlowego Auchan Wałbrzych mają do dyspozycji blisko 40 sklepów,
w tym lokale usługowe i gastronomiczne oraz hipermarket Auchan. Wśród popularnych marek
odzieżowych i obuwniczych znajdują się, m.in. CCC, Monnari, Coccodrillo, a także apteka,
optyk, sklep medyczny i drogeria Hebe.
Obiekt znajduje się w Wałbrzychu, przy ul. Wieniawskiego 19. Powstał w 2004 roku.

www.auchanwalbrzych.pl
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Centrum Handlowe Auchan Komorniki

• blisko 50 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin, Decathlon, Jysk, Media Expert, sieć salonów
samochodowych i stacja paliw Auchan
• 18 096 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 941 miejsc parkingowych, w tym 28 dla osób niepełnosprawnych,
rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży

Centrum Handlowe Auchan Komorniki to przyjazne miejsce zakupów dostosowane do potrzeb rodzin
z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Jego ofertę tworzy blisko 50 sklepów i punktów usługowych.
Wśród popularnych marek odzieżowych i obuwniczych znajdują się, m.in. Orsay, Promod, Solar, CCC, Carry,
a także apteka i biura podróży. W obiekcie mieści się również hipermarket Auchan i RTV Euro AGD, natomiast
na terenie centrum znajduje się Leroy Merlin, Decathlon, Jysk, Media Expert, sieć salonów samochodowych
i stacja paliw Auchan.
W Centrum Handlowym Auchan Komorniki znajdują się również restauracje, kawiarnie i cukiernie, a także
przestrzenie dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi, w tym plac zabaw i pokój rodzica i dziecka.
To miejsce spotkań lokalnej społeczności. Cyklicznie są w nim organizowane wydarzenia specjalne, w tym
atrakcje dla rodzin z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne.
Obiekt znajduje się w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 432. Powstał w 2001 roku.

www.auchankomorniki.pl
www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanKomorniki
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Centrum Handlowe Auchan Swadzim
• 45 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Media Expert, Leroy Merlin, Decathlon, myjnia samochodowa
i stacja paliw Auchan
• 18 828 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 2 867 miejsc parkingowych, w tym 24 dla osób niepełnosprawnych,
rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży
Centrum Handlowe Auchan Swadzim to przyjazne miejsce zakupów dostosowane do potrzeb rodzin
z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Jego ofertę tworzy blisko 50 sklepów i punktów usługowych.
Wśród popularnych marek odzieżowych i obuwniczych znajdują się, m.in. Orsay, Diverse, CCC oraz
biura podróży. W obiekcie mieści się również hipermarket Auchan i RTV Euro AGD, natomiast na
terenie centrum znajduje się Media Expert, Leroy Merlin, Decathlon oraz stacja paliw Auchan.
Centrum Handlowe Auchan Swadzim jest dogodnym miejscem spotkań i rekreacji. Oferuje restauracje,
kawiarnie i cukiernie, a także przestrzenie dostosowane do potrzeb rodzin, w tym pokój rodzica
i dziecka. Jest miejscem spotkań lokalnej społeczności i cyklicznie organizuje wydarzenia specjalne,
w tym atrakcje dla rodzin z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne. Obiekt znajduje się
w Swadzimiu, przy ul. Św. Antoniego 2. Powstał w 2000 roku, a w 2012 został wyremontowany.

www.auchanswadzim.pl
www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanSwadzim
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Zespół Portfolio 3
CZĘSTOCHOWA

Gliwice, Katowice, Żory, Bielsko-Biała
Mikołów, Sosnowiec, Częstochowa

KATOWICE
GLIWICE
ŻORY

Aleksandra Złotek
Property Manager

Monika
Dziewiacień-Nowak

Kinga Zabłocka

Aleksandra Kolarz

Senior Leasing Manager

Marketing Manager

kzablocka@nhood.com
+48 571 446 257

akolarz@nhood.com

Patrycja Guła

Mariusz Androsiuk

Specjalista ds. rozliczeń z najemcami

Pilot techniczny
(partner zewnętrzny)

pguła@nhood.com
+48 502 446 791

mandrosiuk@nhood.com
+48 502 446 755

SOSNOWIEC
MIKOŁÓW
BIELSKO-BIAŁA
RETAIL PARK
SC EXTENSION

Justyna Fidler
Tenant Coordinator

Junior Property Manager
azlotek@nhood.com
+48 502 446 781
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Centrum Handlowe Auchan Gliwice
• 40 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin, Factory Gliwice i stacja paliw Auchan
• 24 262 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 999 miejsc parkingowych, w tym 24 dla osób niepełnosprawnych,
rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży
Centrum Handlowe Auchan Gliwice ze znakiem jakości Oshopping to przyjazne miejsce zakupów
dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Jego ofertę tworzy ponad
40 sklepów i punktów usługowych. Wśród popularnych marek odzieżowych i obuwniczych znajdują
się, m.in. Orsay, Carry. W obiekcie mieści się również hipermarket Auchan i RTV Euro AGD, natomiast
na terenie centrum znajduje się Leroy Merlin i stacja paliw Auchan. Z centrum handlowym połączony
jest również outlet Factory Gliwice.
Centrum Handlowe Auchan Gliwice jest również dogodnym miejscem spotkań i rekreacji. Oferuje
restauracje, a także przestrzenie dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi, w tym plac zabaw i pokój
rodzica i dziecka. Jest miejscem spotkań lokalnej społeczności i cyklicznie organizuje wydarzenia
specjalne, w tym atrakcje dla rodzin z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne.
Obiekt znajduje się w Gliwicach, przy ul. Rybnickiej 207. Powstał w 2010 roku. W 2019 został odnowiony.

www.auchangliwice.pl
https://pl-pl.facebook.com/CentrumHandloweAuchanGliwice
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Centrum Handlowe Auchan Katowice
• 31 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Decathlon
• 25 360 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 138 miejsc parkingowych, tym 16 dla osób niepełnosprawnych
i 8 dla rodzin i kobiet w ciąży
Centrum Handlowe Auchan Katowice to przyjazne miejsce zakupów dostosowane do potrzeb rodzin
z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Jego ofertę tworzy 31 sklepów i punktów usługowych.
Wśród popularnych marek odzieżowych znajdują się, m.in. Orsay, Diverse, a także salon wyposażenia
wnętrz. W obiekcie mieści się również hipermarket Auchan, natomiast na terenie centrum znajduje się
Decathlon.
To dogodne miejsce spotkań i rekreacji. Oferuje restauracje, a także przestrzenie dostosowane do
potrzeb rodzin z dziećmi, w tym plac zabaw i pokój rodzica i dziecka. Jest miejscem spotkań lokalnej
społeczności i cyklicznie organizuje wydarzenia specjalne, w tym atrakcje dla rodzin z dziećmi, akcje
charytatywne czy zdrowotne.
Obiekt znajduje się w Katowicach, przy Trasie Nikodema i Józefa Renców 30. Powstał w 2000 roku.

www.auchankatowice.pl/
www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanKatowice/
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Centrum Handlowe Auchan Żory
• 23 sklepy i punkty usługowe
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin, Decathlon, centrum ogrodnicze Green House
i stacja paliw Auchan
• 19 105 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 069 miejsc parkingowych, tym 18 dla osób niepełnosprawnych
Centrum Handlowe Auchan Żory to ulubione miejsce zakupów mieszkańców Żor, które jest
dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Jego ofertę tworzy ponad
20 sklepów i punktów usługowych. Wśród popularnych marek odzieżowych znajdują się, m.in. Orsay,
Big Star, Diverse i sklepy z upominkami. W obiekcie mieści się również hipermarket Auchan, natomiast
na terenie centrum znajduje się Leroy Merlin, Decathlon, centrum ogrodnicze Green House i stacja
paliw Auchan.
Centrum jest również dogodnym miejscem spotkań i odpoczynku. Oferuje restauracje, a także
przestrzenie dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi, w tym pokój rodzica i dziecka. Przed obiektem
działa również stacja wypożyczania rowerów miejskich GeoVelo. Centrum Handlowe Auchan Żory jest
miejscem spotkań lokalnej społeczności i cyklicznie organizuje wydarzenia specjalne, w tym atrakcje
dla rodzin z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne.
Obiekt znajduje się w Żorach, ul. Francuskiej 11. Powstał w 2001 roku, a w 2018 został odnowiony.

www.auchanzory.pl/pl
www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanZory/

28

Najedź na ikonę aby zobaczyć opis

powrót
do spisu treści

poprzednia
strona

następna
strona

• Centra Handlowe Auchan

Centrum Handlowe Auchan Bielsko-Biała
• 46 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin, Decathlon, Media Expert i stacja paliw Auchan
• 23 191 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 345 miejsc parkingowych, tym 34 dla osób niepełnosprawnych
Centrum Handlowe Auchan Bielsko-Biała to przyjazne miejsce zakupów dostosowane do potrzeb
rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Jego ofertę tworzy blisko 50 sklepów i punktów
usługowych. Wśród marek odzieżowych i obuwniczych znajdują się, m.in. Orsay, Monnari, CCC.
W obiekcie mieści się również hipermarket Auchan i RTV Euro AGD, natomiast na terenie centrum
znajduje się Leroy Merlin, Decathlon, Media Expert i stacja paliw Auchan.
Jest również dogodnym miejscem spotkań i rekreacji. Oferuje restauracje, kawiarnie, a także
przestrzenie dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi, w tym bezpłatny plac zabaw i pokój rodzica
i dziecka. To miejsce spotkań lokalnej społeczności, które cyklicznie organizuje wydarzenia specjalne,
w tym atrakcje dla rodzin z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne.
Obiekt znajduje się w Bielsku-Białej, przy al. Bohaterów Monte Cassino 421. Powstał w 2001 roku,
a w 2018 został odnowiony.

www.auchanbielskobiala.pl/
https://pl-pl.facebook.com/CentrumHandloweAuchanBielskoBiala/
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Centrum Handlowe Auchan Mikołów
• Ponad 50 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• 27 250 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 2 149 miejsc parkingowych, tym 36 dla osób niepełnosprawnych
Centrum Handlowe Auchan Mikołów to przyjazne miejsce zakupów dostosowane do potrzeb rodzin
z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Jego ofertę tworzy ponad 50 sklepów i punktów usługowych.
Wśród popularnych polskich i międzynarodowych marek odzieżowych i obuwniczych znajdują się,
m.in. Orsay, Carry, Deichmann, czy Quiosque. W obiekcie mieści się również hipermarket Auchan.
W bliskim sąsiedztwie znajduje się Leroy Merlin i Decathlon.
Jest dogodnym miejscem spotkań i rekreacji. Oferuje restauracje, a także przestrzenie dostosowane
do potrzeb rodzin z dziećmi, w tym pokój rodzica i dziecka. Jest miejscem spotkań lokalnej
społeczności, które cyklicznie organizuje wydarzenia specjalne, w tym atrakcje dla rodzin z dziećmi,
akcje charytatywne czy zdrowotne.
Obiekt znajduje się w Mikołowie, przy ul. Gliwickiej 3. Powstał w 2000 roku.

www.auchanmikolow.pl/
https://pl-pl.facebook.com/CentrumHandloweAuchanMikolow/
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Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec
• Blisko 50 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin, Decathlon, Media Expert, myjnia samochodów Imo
oraz stacja paliw Auchan
• 25 768 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 2 229 miejsc parkingowych, tym 16 dla osób niepełnosprawnych
oraz bezpłatna linia autobusowa
Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec to przyjazne miejsce zakupów dostosowane do potrzeb rodzin
z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Jego ofertę tworzy blisko 50 sklepów i punktów usługowych.
Wśród marek odzieżowych znajdują się, m.in. Diverse, Carry czy Pepco. W obiekcie mieści się również
hipermarket Auchan, natomiast na terenie centrum znajduje się Leroy Merlin, Decathlon, Media Expert,
myjnia samochodowa i stacja paliw Auchan.
Jest dogodnym miejscem spotkań i rekreacji. Oferuje restauracje, a także przestrzenie dostosowane
do potrzeb rodzin z dziećmi, w tym plac zabaw. Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec jest miejscem
spotkań lokalnej społeczności i cyklicznie organizuje wydarzenia specjalne, w tym atrakcje dla rodzin
z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne.
Obiekt znajduje się w Sosnowcu, przy ul. Zuzanny 20. Powstał w 1999 roku.

www.auchansosnowiec.pl/
https://pl-pl.facebook.com/AuchanSosnowiec
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Centrum Handlowe Auchan Poczesna
• 62 sklepy i punkty usługowe
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin, Media Expert, Decathlon i stacja paliw Auchan
• 33 629 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 613 miejsc parkingowych, tym 40 dla osób niepełnosprawnych
oraz bezpłatna linia autobusowa
Centrum Handlowe Auchan Poczesna to przyjazne miejsce zakupów dostosowane do potrzeb rodzin
z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Jego ofertę tworzy ponad 60 sklepów i punktów usługowych.
Wśród marek odzieżowych i obuwniczych znajdują się, m.in. H&M, Sinsay, Orsay, CCC, Pepco, a także
salony wyposażenia i aranżacji wnętrz. W obiekcie mieści się również hipermarket Auchan. Natomiast
na terenie centrum znajduje się Leroy Merlin, Media Expert, Decathlon, salon samochodowy marki
Hyundai i stacja paliw Auchan.
Centrum jest dogodnym miejscem spotkań i rekreacji. Oferuje restauracje, kawiarnię i cukiernię, a także
przestrzenie dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi, w tym plac zabaw i pokój rodzica i dziecka.
To miejsce spotkań lokalnej społeczności, które cyklicznie organizuje wydarzenia specjalne, w tym
atrakcje dla rodzin z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne.
Obiekt znajduje się k. Częstochowy w Poczesnej, przy ul. Krakowskiej 10. Powstał w 2001 roku.

www.auchanczestochowa.pl
https://pl-pl.facebook.com/CentrumHandloweAuchanPoczesna
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• Centra Handlowe Auchan

GDAŃSK

SZCZECIN

BYDGOSZCZ

Zespół Portfolio 4
Gdańsk, Rumia,
Bydgoszcz, Szczecin

Monika Brandeburg

Magdalena Makarewicz

Adam Kozioł

Marta Dobrowolska

Property Manager

Senior Leasing Manager

Marketing Manager

Tenant coordinator

mbrandeburg@nhood.com

mmakarewicz@nhood.com
+48 502 446 775

akoziol@nhood.com

mdobrowolska@nhood.com
+48 502 446 632

+48 502 446 784
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Paulina Dziubińska

Tomasz Gdula

Starszy specjalista
ds. rozliczeń z najemcami

Pilot techniczny
(partner zewnętrzny)

pdziubinska@nhood.com
+48 572 817 773

tgdula@nhood.com
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Centrum Handlowe Auchan Gdańsk

• Blisko 70 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin, Decathlon, stacje ładowania pojazdów elektrycznych
oraz stacja paliw Auchan
• 35 255 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 937 miejsc parkingowych, w tym 20 dla osób niepełnosprawnych,
rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży

Centrum Handlowe Auchan Gdańsk ze znakiem jakości Oshopping jest jednym z największych obiektów
handlowych w Trójmieście i pierwszym, jaki powstał w Gdańsku. Jego ofertę tworzy blisko 70 sklepów
i punktów usługowych. Wśród marek odzieżowych i obuwniczych znajdują się, m.in. Orsay, Sinsay, Reserved
Kids, CCC, Pepco, drogerie, księgarnie oraz salon wyposażenia i aranżacji wnętrz. W obiekcie mieści się
również hipermarket Auchan, Media Expert, Empik, Toys’R’Us, natomiast na terenie centrum znajduje się
Leroy Merlin, Decathlon i stacja paliw Auchan.
To również dogodne miejsce spotkań i rekreacji. Oferuje różnorodne restauracje i kawiarnie, specjalne
miejsca przeznaczone do odpoczynku lub pracy, a także dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi. Jest
miejscem spotkań lokalnej społeczności i cyklicznie organizuje wydarzenia specjalne, w tym atrakcje dla
rodzin z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne. Obiekt znajduje się w Gdańsku, przy ul. Szczęśliwej 3.
Powstał w 1998 roku, a latach 2015-2017 przeszedł wieloetapową rozbudowę.

www.auchangdansk.pl
www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanGdansk

TAXI
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Port Rumia Centrum Handlowe Auchan

• Ponad 80 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin, Decathlon, salon meblowy Agata, stacje ładowania
pojazdów elektrycznych oraz stacja paliw Auchan
• 47 900 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 616 miejsc parkingowych, tym 30 dla osób niepełnosprawnych
i 8 dla rodzin i kobiet w ciąży

Port Rumia Centrum Handlowe Auchan to przyjazne miejsce zakupów dostosowane do potrzeb rodzin
z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Jego ofertę tworzy blisko 80 sklepów i punktów usługowych.
Wśród marek odzieżowych i obuwniczych znajdują się, m.in.: H&M, 4F, CCC, Smyk, drogerie jak Douglas czy
Hebe, księgarnie oraz salony wyposażenia i aranżacji wnętrz. W obiekcie mieści się również hipermarket
Auchan, natomiast na terenie centrum znajduje się salon meblowy Agata, Leroy Merlin, Decathlon i stacja
paliw Auchan.
Port Rumia jest również dogodnym miejscem spotkań i rekreacji. Oferuje restauracje, kawiarnie i cukiernie,
a także przestrzenie dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi, w tym plac zabaw i pokój rodzica i dziecka.
To miejsce spotkań lokalnej społeczności, które cyklicznie organizuje wydarzenia specjalne, w tym atrakcje
dla rodzin z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne.
Obiekt znajduje się w Rumi, przy ul. Grunwaldzkiej 108. Powstał w 2007 roku.

www.portrumia.pl/
www.facebook.com/CentrumHandlowePortRumia/
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Centrum Handlowe Auchan Bydgoszcz

• Blisko 50 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin, Decathlon, salon meblowy Agata, stacje ładowania
pojazdów elektrycznych i stacja paliw Auchan
• 39 500 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 2 112 miejsc parkingowych, tym 40 dla osób niepełnosprawnych

Centrum Handlowe Auchan Bydgoszcz ze znakiem jakości Oshopping jest jednym z największych obiektów
handlowych w województwie kujawsko-pomorskim. Jego ofertę tworzy blisko 50 sklepów i punktów usługowych.
Wśród marek odzieżowych i obuwniczych znajdują się, m.in. Orsay, Diverse, Pepco, Empik a także drogeria Hebe,
salon fryzjerski i biuro podróży. W obiekcie mieści się również hipermarket Auchan, RTV Euro AGD, natomiast na
terenie centrum znajduje się Leroy Merlin, Decathlon, salon meblowy Agata i stacja paliw Auchan.
To również dogodne miejsce spotkań i rekreacji. Oferuje restauracje i kawiarnię, specjalne miejsca przeznaczone
do odpoczynku lub pracy, a także dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi. Centrum Handlowe Auchan
Bydgoszcz jest miejscem spotkań lokalnej społeczności i cyklicznie organizuje wydarzenia specjalne,
w tym atrakcje dla rodzin z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne. Na terenie obiektu znajduje się także
ogólnodostępna ścieżka zdrowia. Obiekt znajduje się w Bydgoszczy, ul. Rejewskiego 3. Powstał w 2001 roku,
a w 2018 został odnowiony.

www.auchanbydgoszcz.pl
www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanBydgoszcz
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Centrum Handlowe Auchan Kołbaskowo
• 42 sklepy i punkty usługowe
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin, Decathlon, stacje ładowania pojazdów elektrycznych
i stacja paliw Auchan
• 25 000 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 553 miejsc parkingowych, tym 33 dla osób niepełnosprawnych
Centrum Handlowe Auchan Kołbaskowo ze znakiem jakości Oshopping to przyjazne miejsce zakupów
dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Jego ofertę tworzą 42 sklepy
i punkty usługowe. Wśród popularnych marek odzieżowych i obuwniczych znajdują się, m.in. Orsay, Carry,
CCC i perfumerię Douglas. W obiekcie mieści się również hipermarket Auchan, Media Expert i Pepco,
natomiast na terenie centrum znajduje się Leroy Merlin, Decathlon i stacja paliw Auchan.
To dogodne miejsce spotkań i rekreacji. Oferuje restauracje, kawiarnie i cukiernie, a także przestrzenie
dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi, w tym plac zabaw i pokój rodzica i dziecka. Centrum Handlowe
Auchan Kołbaskowo jest miejscem spotkań lokalnej społeczności i cyklicznie organizuje wydarzenia
specjalne, w tym atrakcje dla rodzin z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne.
Obiekt znajduje się w Kołbaskowie pod Szczecinem, Ustowo 45. Powstał w 2008 roku.

www.auchankolbaskowo.pl
www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanKolbaskowo/
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Aleksandra Mańka

Hubert Oleksiak

Aleksandra Błaszczak

Daria Golonka

Małgorzata Lipska

Property Manager

Leasing Manager

Marketing Manager

Tenant Coordinator

Manager ds. technicznych

amanka@nhood.com
+48 502 446 795

holeksiak@nhood.com
+48 571 446 260

ablaszczak@nhood.com
+48 502 446 759

dgolonka@nhood.com
+48 502 446 796

mlipska@nhood.com
+48 502 446 766
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Galeria Bronowice

• Blisko 150 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• 65 000 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 2 400 miejsc parkingowych, tym dla osób niepełnosprawnych
Galeria Bronowice to kompleks handlowo-usługowo-rozrywkowy o powierzchni użytkowej wynoszącej 65 tys. m2.
Położony w północnej części Krakowa obiekt stanowi ważne dopełnienie przestrzeni handlowej tej części
miasta, stwarzając atrakcyjną ofertę dla klientów. Jedną z cech, wyróżniających architekturę Galerii, jest inspiracja
krakowską secesją, w subtelny i wyważony sposób wiążąca styl Młodej Polski z nowoczesnością. W Galerii
Bronowice znajdziemy sklepy znanych marek z różnych branż i usług, szeroką ofertę restauracyjną oraz szereg
udogodnień dla rodziców i atrakcji dla dzieci, a także specjalną propozycję rozrywkowo-kulturalną. Znajduje
się tu ponad 150 sklepów, kawiarni i restauracji, marek znanych i lubianych przez klientów m.in.: największy
jednopoziomowy hipermarket Auchan, salon Media Markt, jak również dodatkowe usługi i propozycje. Należą
do nich m.in.: Punkt Obsługi Mieszkańców, punkty Co-working, Strefa Rozrywki dla dzieci, Poczta Polska.
Również przed wejściem do Galerii czeka szereg atrakcji - bezpieczny i kolorowy plac zabaw, stoliki i pola do
gry w szachy i bule, boisko do koszykówki, skate park. Do dyspozycji przyjeżdżających jest 2 400 bezpłatnych
miejsc parkingowych, usytuowanych na trzech kondygnacjach. Przed Galerią znajduje się także stacja ładowania
samochodów elektrycznych i paczkomat.
Galeria Bronowice, w myśl hasła: MIEJSCE NA TWÓJ CZAS, proponuje swoim Klientom nie tylko zakupy.
Różnorodne udogodnienia, propozycja kulturalna, rozrywkowa czy sportowa tworzą jedyne w swoim rodzaju
miejsce spotkań. Obiekt znajduje się w Krakowie, przy ul. Stawowej 61. Powstał w 2013 roku.

www.galeriabronowice.pl
www.facebook.com/GaleriaBronowice
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Centrum Handlowe Auchan Krasne

• Blisko 40 sklepów i punktów usługowych
• Hipermarket Auchan
• Leroy Merlin i stacja benzynowa Auchan
• 24 600 mkw. powierzchni handlowej GLA
• 1 412 miejsc parkingowych, tym 31 dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi
Centrum Handlowe Auchan Krasne to przyjazne miejsce zakupów dostosowane do potrzeb rodzin
z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Jego ofertę tworzy blisko 40 sklepów i punktów usługowych.
Wśród marek odzieżowych i obuwniczych znajdują się, m.in. Orsay, Carry, CCC, Monnari oraz salony
wyposażenia i aranżacji wnętrz. W obiekcie mieści się również Media Expert. hipermarket Auchan,
natomiast na terenie centrum znajduje się Leroy Merlin i stacja paliw Auchan.
To również dogodne miejsce spotkań. Oferuje restauracje, kawiarnie i cukiernie, a także przestrzenie
dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi, w tym plac zabaw i pokój rodzica i dziecka. Centrum
Handlowe Auchan Krasne jest miejscem spotkań lokalnej społeczności i cyklicznie organizuje
wydarzenia specjalne, w tym atrakcje dla rodzin z dziećmi, akcje charytatywne czy zdrowotne.
Obiekt znajduje się w Krasnem pod Rzeszowem, Krasne 20B. Powstał w 2006 roku.

http://www.auchankrasne.pl/
https://www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanKrasne/
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Anna Ratajczak
Senior Leasing Manager

Joanna
Madeńska-Szestakowska

Kamila Węcłaś
Property Management/Leasing

Justyna Wąsowska
Leasing Manager

Asystentka komercjalizacji

jwasowska@nhood.com
48 507 935 857

amielczarek@nhood.com
+48 502 446 770

Leasing Manager
aratajczak@ceetrus.com
+48 502 446 752

jmadenska@nhood.com
+48 571 446 256

kweclas@nhood.com
+48 502 446 774

Alicja Mielczarek

Bogusława Charzyńska Marcel Piaszczyk
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Pilot techniczny

Pilot techniczny

+48 507 631 256

+48 606 414 160
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43

powrót
do spisu treści

poprzednia
strona

następna
strona

Centra Handlowe Auchan

Liderzy funkcji w Nhood Polska
Ada
Walentek

Marcin
Matysiak

dyrektor generalna
Nhood Polska
awalentek@nhood.com

leasing
mmatysiak@nhood.com

Agnieszka
Gutowska

marketing/communication/
csr/innovation
agutowska@nhood.com

MARCIN
STOKOWIEC

development
mstokowiec@nhood.com

Joanna
Kłusek

asset
jklusek@nhood.com
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Cezary
Smektała

new business
development
csmektala@nhood.com

Aleksandra
Dubrawska

exploitation/
tenant coordination
adubrawska@nhood.com

Mathieu
Palynyczak

finance/it
mpalynyczak@nhood.com

Ada
Andrzejuk

HR Leader
aandrzejuk@nhood.com
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ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
tel. +48 22 209 86 00, fax. +48 22 209 86 01

