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WSTĘP

Za nami rok od debiutu na rynku marki Nhood Polska. W tym czasie
wdrożyliśmy w firmie nową strategię potrójnego pozytywnego wpływu
skupiającą się wokół haseł People, Planet, Profit. Zgodnie z jej założeniami
dokładaliśmy wszelkich starań, by nasze codzienne działania pozytywnie
oddziaływały na społeczności, wśród których funkcjonujemy, otaczające
nas środowisko oraz przyczyniały się do rozwoju lokalnego biznesu.
Założenia naszej strategii zrównoważonego rozwoju wyznaczają kierunki
zarówno naszych aktywności biznesowych, współpracy z partnerami, relacji z pracownikami, jak i działań na rzecz lokalnych społeczności.
Z satysfakcją oddaję w Państwa ręce „Raport zrównoważonego rozwoju
Nhood Polska za 2021 rok”, w którym szczegółowo opisujemy działania
naszego zespołu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pokazujemy ich wpływ na otoczenie i analizujemy korzyści, jakie przynoszą.
Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza opisuje działania
korporacyjne Nhood Polska, a druga skupia się na aktywnościach podejmowanych w ramach naszego autorskiego programu CSR „Dobry sąsiad”.
Mija 9 lat nieprzerwanego funkcjonowania tej inicjatywy, z czego jestem
ogromnie dumna.
W 2021 roku zaprosiliśmy klientów zarządzanych przez nas centrów
i galerii handlowych do udziału w ponad tysiącu wydarzeń o różnorodnej tematyce. Odpowiedzialnie kontynuowaliśmy nasz program, nawet
w czasie najsurowszych obostrzeń związanych z ograniczaniem pandemii
COVID-19.
Cieszymy się, że nasze działania są dostrzegane i wyróżniane przez znaczące organizacje, w tym United Nations Global Compact Network Poland
oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To dla całego zespołu Nhood
Polska duże wyróżnienie.
Życzę Państwu miłej lektury!



Ada Walentek
dyrektor generalna Nhood Polska

Nhood Polska
POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ!
Tworzymy projekty, które przekształcą przestrzenie miejskie w wielofunkcyjne miejsca, służące ludziom i przyjazne środowisku. Współpracujemy
z właścicielami nieruchomości, najemcami i inwestorami, a także współdziałamy z lokalnymi społecznościami.
Dążymy do tego, by wszystkie prowadzone przez nas projekty wywierały
potrójny pozytywny wpływ na społeczności, środowisko i gospodarkę
/People, Planet, Profit/.

Nasze kompetencje:
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Komercjalizacja

Zarządzanie

i mandat agencyjny

nieruchomościami

Zarządzanie

Rozwój

Zagospodarowywanie

majątkiem

i nowe projekty

terenów inwestycyjnych

NHOOD POLSKA

Marketing

Nasze media:

> 80

23

24

700 tys.

29

7 nowych

pracowników

miasta

Centra Handlowe
Auchan, Galeria
Bronowice i Galeria
Łomianki

zarządzanej
GLA

mandatów
agencyjnych
Auchan
i Leroy Merlin

projektów

C
ERPIEMY
Z MIĘDZYNARODOWEGO
DOŚWIaDCZEnIA
Nhood
w Europie

Działamy w 10 krajach Europy. Międzynarodowe doświadczenie połączone z obserwacją trendów, możliwości i wyzwań na poszczególnych
rynkach umożliwia Nhood stworzenie nowoczesnej wizji sektora nieruchomości na rynku europejskim.
Wykorzystując nasze kompetencje, chcemy tworzyć tętniące życiem miejsca, które łączą społeczności i odpowiadają na ich potrzeby.

Nhood Europa:
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> 1 000

10

297

2,3 mln mkw.

8 mln euro

23 projekty

pracowników

krajów

obsługiwanych
nieruchomości

GLA

wartość
portfolio

w fazie
rozwoju

NHOOD W EUROPIE

Polska

24
galerie

ROSJA

38

galerii
handlowych

handlowe

FRANCJA

96

galerii
handlowych

WŁOCHY

50

galerii
handlowych
HISZPANIA

30

galerii
handlowych

RUMUNIA

23

LUKSEMBURG

1

galerie
handlowe

galeria
handlowa
PORTUGALIA

10

galerii
handlowych

UKRAINA

3

galerie
handlowe
WĘGRY

18

galerii
handlowych

Część I

DZIAŁANIa
FIRMY
NA
RZECZ
ZRÓWNOWAŻ
NEGO
ROZWOJU

W trosce o lokalne społeczności,
otoczenie i gospodarkę
Chcemy, by tworzone przez nas projekty i działające od wielu lat centra
handlowe łączyły lokalne społeczności oraz pozytywnie wpływały na otoczenie w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym
/People, Planet, Profit/. To podstawy naszej strategii CSR, które wyznaczają kierunki działania naszej firmy.

PEOPLE

PROFIT

PLANET

Aktywnie włączamy się w inicjatywy podejmowane zarówno przez międzynarodowe, jak i lokalne instytucje działające na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bierzemy udział w prowadzonych przez United Nations Global
Compact Network programach „Równe szanse w biznesie” oraz „Standard
etyki” i jesteśmy dumni, że za naszą działalność w 2021 roku otrzymaliśmy
wyróżnienie. Od kilku lat współpracujemy z United Nations Environment
Programme/GRID WARSZAWA i w ramach polskiego projektu Eco-Miasto
propagujemy ideę zrównoważonych przestrzeni miejskich. Dokładamy
starań, by rozwijać naszą kulturę korporacyjną, a nowe inwestycje projektujemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i zakorzeniamy
w przestrzeni miejskiej – mówi Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu,
komunikacji i CSR Nhood Polska.

STRA
EGIA
POTRÓjNEGO
POZYTYWPŁYWU
NEGO
Ludzie/People
Wpływamy pozytywnie na lokalne społeczności. Włączamy się w to, czym żyją i uwzględniamy ich potrzeby.

Środowisko/Planet
Wywieramy pozytywny wpływ na naszą planetę poprzez
przeciwdziałanie zmianom klimatu, traktowanie priorytetowo
odnawialnych źródeł energii i zachowanie bioróżnorodności.

Gospodarka/Profit
Jesteśmy świadomi, że wyniki gospodarcze i tworzenie trwałej wartości idą w parze z dobrobytem społecznym i środowiskowym.
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Nasze wartości
Bliskosć/Proximity
Myślimy lokalnie. Wieloletnia obecność w miejscach,
w których prowadzimy działalność, daje nam wiedzę na
temat lokalnego rynku i jego uczestników.

Moc działania/Empowerment
Wierzymy, że każdy może zmieniać otoczenie. Doskonalimy sposoby współpracy z klientami i partnerami biznesowymi. Wychodzimy poza oczekiwania, przewidujemy
trendy i wprowadzamy innowacje.

Pozytywne oddziaływanie/Positive impact
Mierzymy wpływ naszych działań na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, by jeszcze lepiej wykorzystywać
nasze zasoby.

Idea 15-minutowego miasta
w praktyce
CHCEMY ZMIENIAĆ OTOCZENIE W TAKI SPOSÓB,
BY JEGO MIESZKAŃCY MIELI W ZASIĘGU
RĘKI WSZYSTKO, CO JEST POTRZEBNE DO
WYGODNEGO ŻYCIA, ZGODNIE Z KONCEPCJĄ
PIĘTNASTOMINUTOWEGO MIASTA.

Urbanistyczna koncepcja 15 -minutowego
miasta zakłada, że jego mieszkańcy mogą dotrzeć do wszystkich ważnych dla nich miejsc
w 15 minut – pieszo, rowerem lub komunikacją miejską.
Celem naszych inwestycji mixed-use jest
stworzenie przyjaznego sąsiedztwa, w którym
ludzie mogą zaspokoić wszystkie codzienne
potrzeby związane z mieszkaniem, pracą,
nauką, spędzaniem czasu wolnego, rozrywką
i zakupami bez konieczności przemieszczania się na przykład do centrum miasta.

Poprzez tę koncepcję chcemy
zmieniać otoczenie planowanych przez
nas projektów, zgodnie z naszą strategią
potrójnego pozytywnego wpływu
na społeczności, środowisko i gospodarkę
/People, Planet, Profit/ i realizujemy
11. cel zrównoważonego rozwoju.
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spotkać s ę oZadbać
ze zNajomymI
fOrmę
UcZyć się

Zatr
szczyć się
o śrOdowisko

WmożEsz:
15 minut
DzieLić Się
Zj ść
posiłEk

Doojechać
pracy

Działać
wsPólnie
Odpocząć
robić
Zakupy

Pójść
Do Odkrywać
Lekarza

Kierujemy się celami
zrównoważonego rozwoju
POPRZEZ NASZĄ STRATEGIĘ
POTRÓJNEGO POZYTYWNEGO WPŁYWU
REALIZUJEMY NAJWAŻNIEJSZE CELE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG’S
– SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS).

Powyższe 17 celów zrównoważonego rozwoju wyznaczyła w 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ich realizacja, zaplanowana do 2030
roku, ma przyczynić się do uczynienia naszej planety bardziej przyjaznym
i bezpiecznym miejscem do życia.
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Nasi interesariusze
OBECNOŚĆ NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
MIXED-USE WYMAGA OD NAS
INTERDYSCYPLINARNEGO PODEJŚCIA
DO REALIZOWANYCH PROJEKTÓW
I BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI
Z WIELOMA GRUPAMI INTERESARIUSZY.

PRACOWNICY

ORGANIZACJE

•p
 racownicy Nhood
Polska
• rodziny pracowników

•o
 rganizacje
pozarządowe (NGO’s)
• organizacje branżowe
• organizacje biznesowe
• organizacje certyfikujące
• fundacje

SEKTOR
PUBLICZNY

SPOŁECZEŃSTWO

BIZNES

MEDIA

•k
 lienci centrów
handlowych
• społeczność lokalna

•n
 ajemcy
• pracownicy sklepów
w naszych obiektach
• partnerzy biznesowi
• dostawcy

•m
 edia branżowe
• media
ogólnopolskie
• media lokalne

•m
 iasta, dzielnice,
gminy
• administracja
lokalna
• Ambasada Francji

W trosce o naszych
pracowników
PRACOWNICY SĄ NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ NASZEJ
FIRMY. OTACZAMY ICH WSPARCIEM OD PIERWSZEGO
DNIA PRACY. REALIZUJEMY LICZNE PROGRAMY
UMOŻLIWIAJĄCE IM ROZWÓJ ZAWODOWY,
UŁATWIAMY PRACĘ ZDALNĄ, DZIAŁAMY NA RZECZ
ZAPEWNIENIA RÓWNOŚCI PŁCI W BIZNESIE.

81
pracowników
zatrudnionych
w Nhood

19%
72%
9%

25–35 lat
35–50 lat
> 50 lat

74%
zatrudnionych

88%
zatrudnionych

63
pracowników

na stanowiskach
menedżerskich

na podstawie
umowy na czas
nieokreślony

w siedzibie
firmy
w Warszawie

Poprzez podejmowane
przez nas działania
w zakresie HR realizujemy
8. cel zrównoważonego
rozwoju SDG’s.
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DOCENIAMY
PRACOWNIKÓW
W KAŻDYM WIEKU
PROGRAM
ON-BOARDINGOWY

KODEKS ETYCZNY

PRZEJRZYSTE ZASADY

ROZWÓJ ZAWODOWY
PRACOWNIKÓW

UDZIAŁ
W MIĘDZYNARODOWYCH
PROJEKTACH
NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE W HR

BADAMY POZIOM
SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW
PRACA
HYBRYDOWA

W naszej firmie pracują zarówno osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym, jak i te, które w Nhood stawiają pierwsze kroki na ścieżce kariery. Dzięki temu pracownicy wspierają się i uzupełniają kompetencjami.
Dbamy o przyjazną atmosferę w miejscu pracy i oferujemy szeroki pakiet
benefitów. Wspieramy rodziców wychowujących małe dzieci.

Pozwala przezwyciężyć naturalny stres towarzyszący pierwszym dniom
pracy. Nowy pracownik jest wspierany przez kolegę z długim stażem pracy oraz uczestniczy w wielu praktycznych szkoleniach, które ułatwiają mu
poznanie firmy.

Obowiązuje wszystkich pracowników. Reguluje postępowanie we wszystkich obszarach działalności firmy. Zawiera zapisy umożliwiające zgłaszanie zaobserwowanych nieprawidłowości i sytuacji budzących niepewność
oraz chroni osoby zgłaszające.

Nasz system wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych, programy rozwojowe, nowoczesne platformy HR wynikają z transparentnej i zakomunikowanej polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Działamy wspólnie,
w oparciu o analizę potrzeb współpracowników oraz z uwzględnieniem
obecnych trendów rynkowych.

Zapewniamy naszym pracownikom szkolenia umożliwiające podnoszenie
kompetencji zawodowych i menedżerskich, bezpłatną naukę języków obcych oraz szkolenia z zakresu rozwoju osobistego. Pracownicy reprezentują
firmę na konferencjach biznesowych i spotkaniach branżowych.

Pracownicy Nhood Polska na co dzień współpracują z kolegami i koleżankami z innych europejskich oddziałów firmy, a także uczestniczą w regularnych spotkaniach zespołów, by wspólnie wypracowywać rozwiązania
i dyskutować nad nowymi pomysłami.

Korzystamy z międzynarodowej platformy Talent Soft usprawniającej
zarządzanie procesami HR, w tym szkoleniami. Rozwiązanie MójRandstad
ułatwia zarządzanie obecnościami pracowników, przetwarzanie danych
HR i ogranicza obieg papierowych dokumentów.

Regularnie przeprowadzamy badanie satysfakcji i zaangażowania naszych
pracowników i uwzględniamy zgłoszone uwagi podczas kształtowania
polityki HR.

Pracujemy w trybie zdalnym lub hybrydowym w zależności od rekomendacji rządu, aktualnych danych dotyczących zachorowań na COVID-19 czy
zakresu funkcjonowania zarządzanych przez nas galerii handlowych.

Działania
na rzecz równości płci
WŁĄCZAMY SIĘ W INICJATYWY ZWIĄZANE
Z PROMOCJĄ RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI
W BIZNESIE I DOKŁADAMY STARAŃ, BY OSOBY
ZATRUDNIONE W NASZEJ FIRMIE MIAŁY RÓWNE
SZANSE ROZWOJU ZAWODOWEGO NIEZALEŻNIE
OD PŁCI, WIEKU CZY POCHODZENIA.

72%
kobiet

28%
mężczyzn

Na koniec 2021 roku
kobiety zajmowały 65 proc.
stanowisk menedżerskich
związanych z obszarami
zarządzania operacyjnego,
zarządzania obiektami
handlowymi, marketingiem
i CSR, Asset Menagement
oraz HR i księgowości.
Firmą od 2020 roku kieruje
Ada Walentek, dyrektor
generalna Nhood Polska
i Ceetrus Polska. Mężczyźni
zajmują 35 proc. stanowisk
menedżerskich.
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Polityka zarządzania zasobami ludzkimi w naszej firmie zakłada dążenie
do równych proporcji w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn. Jej źródłem jest
przyjęty przez nas „Kodeks etyki Nhood dla pracowników”, gdzie ważne
miejsce zajmują zapisy wspierające różnorodność i surowo odnoszące się
do wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, religię, pochodzenie czy przekonania, zarówno w procesie rekrutacji, jak i na każdym
etapie rozwoju zawodowego pracownika.

WERYFIKUJEMY NASZE DZIAŁANIA
Od lipca 2020 roku nasza firma uczestniczy w programie United Nations
Global Compact Network Poland pt. „Równe Szanse w Biznesie” na
rzecz znoszenia ograniczeń równości płci, wyznaczającym cele korporacyjne w zakresie równej reprezentacji kobiet i przywództwa w biznesie.

o 11 proc.
lepszy niż
w poprzednim
roku rezultat
WEPs Gender
Gap Analysis Tool

W grudniu 2021 roku w ramach tego programu firma poddała się analizie
równości płci WEPs Gender Gap Analysis Tool. Z roku na rok Nhood osiąga coraz lepsze wyniki w tym bardzo wymagającym audycie.

PROMUJEMY RÓWNOŚĆ PŁCI W BIZNESIE
Bierzemy aktywny udział w projektach, które zwracają uwagę opinii publicznej na konieczność działań na rzecz równouprawnienia płci w środowisku biznesowym.
Poprzez podejmowane
przez nas działania
realizujemy trzy cele
zrównoważonego
rozwoju SDG’s.
W 2021 roku uczestniczyliśmy w wydarzeniu „Ring the Bell for Gender
Equality” organizowanym przez United Nations Global Compact Network
Poland. Spotkanie odbyło się online, a uczestnicy rozmawiali o działaniach
biznesu na rzecz zapewnienia równouprawnienia płci w przedsiębiorstwach i zwiększania świadomości społecznej w tym obszarze.

Kolejną inicjatywą na rzecz wsparcia kobiet w biznesie, w której jako firma
bierzemy udział od 5 lat, jest Top Woman in Real Estate. Nhood uczestniczy w konkursie, a Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu, komunikacji i CSR zasiada w jury. Celem konkursu Top Woman in Real Estate jest
wyróżnianie kobiet oraz firm wspierających kobiety, a także ich promocja
oraz upowszechnianie dobrych praktyk i relacji biznesowych w branży
nieruchomości i budownictwa.

Współpraca z otoczeniem biznesowym
BUDUJEMY TRWAŁE RELACJE I WSPÓŁPRACUJEMY NA
PARTNERSKICH ZASADACH ZE ŚRODOWISKIEM BIZNESOWYM.
AKTYWNIE DZIAŁAMY W ORGANIZACJACH WSPIERAJĄCYCH
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ORAZ REPREZENTUJĄCYCH
BRANŻĘ HANDLOWĄ I NIERUCHOMOŚCI.

Co roku organizujemy spotkanie z naszymi najemcami i partnerami biznesowymi, na którym mamy możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń, a także przedyskutowania planów na przyszłość. W 2021 roku ze
względu na obostrzenia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się
pandemii COVID-19 spotkanie odbyło się w formule online.
Było to pierwsze wydarzenie, podczas którego nasz zespół wystąpił pod
marką Nhood. Spotkanie poprowadziła Ada Walentek, dyrektor generalna
Nhood Polska, która zaprezentowała założenia strategii nowej marki i jej
wartości, a liderzy poszczególnych działów firmy omówili wyniki osiągnięte w 2020 roku i zaprezentowali plany na nadchodzące miesiące.
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Dołączamy do instytucji wspierających zrównoważony rozwój
Na początku maja 2021 roku zostaliśmy partnerem United Nations Global Compact Network Poland, czyli inicjatywy ONZ na rzecz społecznej
odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. W ten
sposób dołączyliśmy do międzynarodowej społeczności działającej na
rzecz realizowania celów zrównoważonego rozwoju.
W ramach partnerstwa nasza firma dołączyła do programu „Standard
etyki” i uczestniczy w różnorodnych inicjatywach i badaniach oraz wydarzeniach. Bierzemy udział w programie „Równe szanse w biznesie” na
rzecz znoszenia ograniczeń równości płci, wyznaczajacym cele korporacyjne w zakresie równej reprezentacji kobiet i przywództwa w biznesie.

2020

RAPORT

W grudniu 2021 roku nasza firma poddała się analizie równości płci WEPs
Gender Gap Analysis Tool organizowanej przez Global Compact Network
Poland i uzyskała rezultat o 11 proc. lepszy niż rok wcześniej. Udział w inicjatywach Global Compact Network Poland to kolejny krok w realizacji firmowej strategii potrójnego pozytywnego wpływu – People, Planet, Profit.

ODPOWIEDZIALNY
BIZNES W POLSCE

D o b re p r a k t y k i

W raporcie FOB pt.
„Odpowiedzialny biznes

Podczas wydarzenia organizowanego przez Global Compact Network Poland w Dniu Narodów Zjednoczonych nasza firma otrzymała wyróżnienie
za działania na rzecz równości płci w biznesie oraz na rzecz respektowania standardów pracy, ochrony praw człowieka i standardów etycznych.

w Polsce 2020. Dobre praktyki”,
opublikowanym w kwietniu
2021 roku, zostało opisanych
13 projektów zrealizowanych
przez zespół Nhood.
To dla nas duże wyróżnienie.
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Ze względu na szerokie działania z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu, od kwietnia 2020 roku uczestniczymy w programie partnerskim
Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Dzięki temu mamy dodatkową
możliwość budowania relacji biznesowych, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także wspólnego tworzenia standardów odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

Aktywnie współpracujemy z Centrum United Nations Environment
Programme/GRID Warszawa – organizacją, która od 1991 roku realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska
(UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2021 roku w ramach współpracy z organizacją uczestniczyliśmy w dwóch ważnych wydarzeniach.

Poprzez podejmowane
przez nas działania
realizujemy 13. cel
zrównoważonego
rozwoju SDG’s.

Nasza firma została partnerem strategicznym prestiżowego wydarzenia
pt. „KULTURA, NATURA, PRZYSZŁOŚĆ”, organizowanego przez Centrum UNEP/GRID Warszawa z okazji obchodów 30-lecia działalności.
Spotkanie, które odbyło się 16 września w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zainicjowało dyskusję o perspektywach dla zmieniającego się świata
i działaniach, jakie może podjąć środowisko biznesowe na rzecz kolejnych
pokoleń.

W ramach wydarzenia uroczyście złożyliśmy zobowiązanie klimatyczne
– stworzenie dwuhektarowego, publicznego parku w ramach projektu
Wilanów Park. Dzięki zasadzonej w parku roślinności absorbcja dwutlenku
węgla wyniesie 500 kg, a produkcja tlenu 370 kg rocznie.

Promujemy koncepcję zrównoważonych miast
W ramach współpracy z UNEP/GRID Warszawa po raz kolejny zostaliśmy
partnerem strategicznym projektu Eco-Miasto, promującego ideę zrównoważonego rozwoju miast.
3 września Marcin Wawiernia, design & concept manager w Nhood Polska
był jednym z prowadzących bezpłatne webinarium dla przedstawicieli
miast pt. „Rozwiązania oparte na naturze”.
Przedstawiciele Nhood Polska brali również udział w panelach dyskusyjnych odbywających się w ramach konferencji Eco-Miasto 2021. Zielona
odbudowa.
Ada Walentek, dyrektor generalna Nhood Polska uczestniczyła w debacie
pt. „Zielona odbudowa”, a Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu,
lider komunikacji i CSR była jedną z panelistek w dyskusji pt. „Lepsze budynki, lepsza przyszłość”.
Nhood Polska ufundował jedną z nagród specjalnych w konkursie dla
miast „Eco-Miasto 2021”. Miasto Gdynia otrzymało bon o wartości 6 tys.
zł na szkolenie z zakresu zrównoważonego rozwoju. Nagrodę wręczyli Ada Walentek, dyrektor generalna Nhood Polska oraz Marcin Stokowiec,
dyrektor rozwoju Nhood Polska.

Poprzez podejmowane
przez nas działania realizujemy
11. cel zrównoważonego
rozwoju SDG’s.
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Działamy w ogranizacjach branżowych

Jesteśmy partnerem Polskiej Rady Centrów Handlowych. W 2021 roku
aktywnie włączaliśmy się prowadzone przez nią działania związane z bezpieczeństwem zakupów w czasie pandemii COVID-19. Wśród nich były akcje komunikacyjne na terenie centrów i galerii handlowych zachęcające do
szczepień oraz przestrzegania obowiązujących zasad, w tym zachowania
dystansu społecznego i zasłaniania nosa i ust maskami ochronnymi.

Od 2019 roku należymy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich, który dba o kondycję rynku deweloperskiego w Polsce.

Od 2020 roku współpracujemy z Retail Institute, który jest ośrodkiem
dialogu, badań i analiz oraz innowacji dla ekspertów z branży retail. Instytut wspiera rozwój centrów i sieci handlowych dzięki wiedzy, doświadczeniu i innowacyjnym rozwiązaniom.

We wrześniu 2021 roku wzięliśmy udział w największych targach branży
nieruchomości komercyjnych, czyli Shopping Center Forum CEE 2021.
Firma pierwszy raz w tak szerokim, branżowym gronie zaprezentowała
swoją nową markę i strategię potrójnego pozytywnego wpływu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę /People, Planet, Profit/.
Ada Walentek, dyrektor generalna Nhood Polska podczas rozmowy z redakcją Shopping Center Poland, która odbyła się na scenie głównej targów, zaprezentowała założenia nowej strategii firmy i podejście do projektowania inwestycji mixed-use zgodnie z ideą 15-minutowego miasta.

Członkostwo w organizacjach
DOCENIAMY ZNACZENIE WSPÓŁPRACY W BIZNESIE,
A CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH UMOŻLIWIA
NAM WYMIANĘ WIEDZY, DOŚWIADCZEŃ
I DOBRYCH PRAKTYK. WSPÓLNIE Z PARTNERAMI
DZIAŁAMY NA RZECZ ROZWOJU NASZYCH
BRANŻ I LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI.

Należymy do:

28

Polska Rada Centrów Handlowych
(PRCH)

Polsko-Francuska Izba Gospodarcza
(CCIFP)

Do tej największej w Polsce
organizacji działającej na
rzecz rozwoju branży centrów
handlowych należymy od 2018 roku.
Uczestniczymy w spotkaniach
branżowych, konsultacjach oraz
projektach specjalnych.

CCIFP zrzesza obecnie ponad 450
francuskich i polskich firm. Od wielu lat
włączamy się w organizowane przez
izbę projekty specjalne i bierzemy
udział w spotkaniach biznesowych.
Aktywnie uczestniczymy w projektach
i aktywnościach z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu.
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Forum Odpowiedzialnego Biznesu
(FOB)

United Nations Global Compact
Network Poland

W kwietniu 2020 roku dołączyliśmy
do programu partnerskiego
FOB i wspieramy organizację
w upowszechnianiu koncepcji
CSR w Polsce. Uczestniczymy
w spotkaniach i webinariach,
a w maju 2022 roku weźmiemy
udział w organizowanych przez FOB
„Targach CSR”.

Z polskim oddziałem United Nations Global
Compact Network – największej, światowej
inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes
– aktywnie współpracujemy od początku
2020 roku. W maju 2021 roku dołączyliśmy
do programu partnerskiego tej organizacji.
Bierzemy udział w programie „Standard
etyki” oraz „Równe szanse w biznesie”,
a także uczestniczymy w różnorodnych
inicjatywach, badaniach oraz wydarzeniach.

Współdziałamy
z lokalnymi społecznościami
WIERZYMY, ŻE DZIĘKI WZAJEMNEMU
WSŁUCHIWANIU SIĘ W POTRZEBY LOKALNYCH
SPOŁECZNOŚCI I OTWARTEMU DIALOGOWI
MOŻEMY WIELE OSIĄGNĄĆ. CHCEMY WSPÓLNIE
TWORZYĆ PRZYJAZNE PRZESTRZENIE DLA
WSZYSTKICH, KTÓRZY Z NICH KORZYSTAJĄ.
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27.09.2020
10:00-16:00

zółk

skrzyżowanie ul. Oś Królewska
i al. Rzeczypospolitej
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Urząd Dzielnicy Wilanów
ul. F. Klimczaka 2

ul. Pr

punkty
konsultacyjne
26.09.2020
11:00-17:00
al.

spotkanie
otwierające
22.09.2020
17:00

28.09.2020
10:00-16:00

Zapraszamy wszystkich
do rozmowy na temat terenów
rekreacyjnych Wilanów Park.
Więcej informacji:

spotkanie online

przy wejściu do Urzędu Dzielnicy
Wilanów

www.facebook.com/WilanowPark
www.wilanowpark.pl

ej

finał
22.10.2020
17:00

Plac Fontann przy skrzyżowaniu
al. Rzeczypospolitej i ul. A. Hlonda

Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19,
jeśli chcesz zagwarantować sobie miejsce
na spotkaniu otwierającym, wyślij do nas
zgłoszenie na poniższy adres:
konsultacje@a2p2.pl

Wilanów
Park
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Pracując nad nowymi inwestycjami, sięgamy po narzędzie, jakim jest projektowanie partycypacyjne, które zakłada udział w procesie planowania
wszystkich zaangażowanych stron, w tym lokalnych społeczności.

Projekt partycypacyjny dwuhektarowego parku miejskiego
w Wilanowie
Od września do października 2020 roku mieszkańcy Wilanowa uczestniczyli w cyklu dziewięciu spotkań pt. „Rozmowy Sąsiedzkie”. Na podstawie wniosków z „Rozmów sąsiedzkich” powstały wytyczne do konkursu
dla architektów na opracowanie koncepcji architektonicznej dwuhektarowego parku miejskiego, będącego częścią inwestycji Wilanów Park.
Konkurs ogłoszono 16 listopada 2020 roku, a jego rozstrzygnięcie odbyło
się na początku maja 2021 roku. To wydarzenie zrealizowaliśmy wspólnie
z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.
Zwyciężyła Pracownia RS Architektura Krajobrazu, która otrzymała zaproszenie do wykonania projektu parku.

Konsultacje lokalne w Piasecznie
W czerwcu 2021 roku zorganizowaliśmy dwudniowe warsztaty poświęcone nowemu projektowi mixed-use w Piasecznie. W gronie blisko 40 osób
dyskutowaliśmy nad celami i założeniami nowego projektu, w których
chcieliśmy odzwierciedlić główne obszary naszej strategii zrównoważonego rozwoju /People, Planet, Profit/. Zastanawialiśmy się, jak planowana
wielofunkcyjna inwestycja może pozytywnie wpłynąć na lokalną społeczność, środowisko naturalne i miejscową gospodarkę.

Powyższe działania realizują
11. cel zrównoważonego
rozwoju SDG’s.

Zmieniamy nasze otoczenie razem z mieszkańcami
Słuchamy opinii naszych klientów i zmieniamy okolice zarządzanych centrów handlowych, by były wygodne dla wszystkich i zyskały nowe funkcje.

W sąsiedztwie Centrum Handlowego Auchan Bydgoszcz w miejscu szlaku od przystanku komunikacji miejskiej do galerii handlowej stworzyliśmy
atrakcyjną zewnętrzną strefę rekreacyjną z wygodnymi strefami relaksu,
plenerową siłownią z elementami parkurowymi oraz bieżnią. Odnowiliśmy
chodnik i ścieżkę rowerową. Przestrzeń jest otoczona zielenią, a różne gatunki krzewów i traw pozytywnie wpływają na bioróżnorodność i sprawiają, że jest to atrakcyjne miejsce wypoczynku dla mieszkańców bydgoskiej
dzielnicy Fordon.

Z kolei w okolicy Centrum Handlowego Auchan Krasne utwardzono powierzchnię ścieżki prowadzącej do galerii handlowej z nowego osiedla
w sąsiedztwie.

Regularnie przeprowadzamy badania konsumenckie, dzięki którym poznajemy opinie 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.

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 obiektach handlowych udostępniliśmy 11 bezpłatnych
przestrzeni coworkingowych. Z kolei w Galerii Łomianki uruchomiliśmy
„Współdzielnię”, czyli przestrzeń do realizacji lokalnych inicjatyw.
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Chcemy być tam, gdzie są nasi klienci, dlatego rozwinęliśmy kanały komunikacji z nimi.
Na stronach internetowych naszych centrów i galerii handlowych, a także
Nhood Polska oraz poświęconych nowym inwestycjom można znaleźć aktualne informacje dotyczące organizowanych wydarzeń i prowadzonych projektów.
Stale rozwijamy profile naszych centrów handlowych i nowych projektów
oraz profil korporacyjny Nhood Polska w mediach społecznościowych i prowadzimy ogólnopolski blog www.blog.oshopping.pl z kontem na Instagramie.

Jesteśmy
zawsze w kontakcie!

30 stron

22 profile

1 profil

internetowych

centrów
handlowych

Nhood Polska

1 profil

1 kanał
YouTube

1 blog

Działania charytatywne
ANGAŻUJEMY SIĘ W INICJATYWY WSPIERAJĄCE
OSOBY POTRZEBUJĄCE. WSPÓŁPRACUJEMY
Z FUNDACJAMI, PRZEKAZUJEMY DARY
I ZACHĘCAMY NASZYCH KLIENTÓW
DO WSPÓLNEGO POMAGANIA INNYM.
W 2021 roku w ramach wsparcia fundacji Mam Marzenie, która pomaga
dzieciom cierpiącym na poważne choroby, zespół Galerii Bronowice pomógł zrealizować marzenie trzyletniej Romy o placu zabaw z huśtawką,
domku z balkonem i zjeżdżalnią oraz piaskownicą.
Wierzymy, że warto pomagać i wspierać tych, którym jest szczególnie
trudno rozpocząć dorosłe i samodzielne życie. Takimi osobami od wielu
lat zajmuje się Fundacja po DRUGIE, która pracuje z młodzieżą doświadczającą kryzysu bezdomności. Co roku pracownicy fundacji wspierają
około 200 młodych ludzi. Podczas dorocznego spotkania firmowego
Wellness Day pracownicy Nhood Polska zaangażowali się w zbieranie funduszy na rzecz Fundacji.
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Poprzez zbiórki starych rowerów i części rowerowych, które wielokrotnie
odbywały się w Centrum Handlowym Auchan Piaseczno i Galerii Łomianki, Nhood wspierał działania stowarzyszenia „Mierz Wysoko”. Organizacja pomaga dzieciom i młodzieży z warszawskiej dzielnicy Praga Północ
w rozwoju i pokazuje im, jak można pomagać innym.
Co roku nasi pracownicy uczestniczą w charytatywnej imprezie Poland
Business Run. 5 września 2021 roku odbyła się jubileuszowa, dziesiąta
edycja biegu, w której każdy uczestnik samodzielnie wyznaczał czterokilometrową trasę w dowolnym miejscu w Polsce lub innym kraju i pokonywał ją w dniu zawodów. Wyniki były prezentowane za pomocą specjalnej
aplikacji.
Wspieramy Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariuszy WOŚP w 2021 roku można było spotkać w wielu miejscach w Polsce! Kwestowali również w naszych centrach i galeriach handlowych.

Poprzez nasze działania
realizujemy dwa cele
zrównoważonego rozwoju

Działania na rzecz klimatu
TROSKA O ŚRODOWISKO ZAWARTA JEST
W NASZEJ STRATEGII POTRÓJNEGO
POZYTYWNEGO WPŁYWU /PEOPLE, PLANET,
PROFIT/. DZIAŁAJĄC ODPOWIEDZIALNIE
W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ENERGII,
MOBILNOŚCI I BIORÓŻNORODNOŚCI,
OGRANICZAMY NASZ ŚLAD WĘGLOWY.
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Prowadzimy szczegółowe raportowanie
CSR obejmujące dwa obszary:

Poziom zużycia
energii i wody oraz
zarządzanie odpadami
Raportujemy konsumpcję różnych
źródeł energii, zużycie wody, gazu,
uzyskane certyfikaty oraz podajemy
informacje na temat działań
z zakresu bioróżnorodności i wnioski
ze współpracy z ekologiem.

Aktywności przedsiębiorstwa
i centrów handlowych
Analizujemy 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 współpracy z fundacjami.
Podajemy również informacje o wpływie nowych
projektów na środowisko i lokalne społeczności.

W tym zestawieniu prezentowane są dane
dla wszystkich krajów, w których Nhood prowadzi działalność.

Redukcja zużycia energii elektrycznej i wody
Nhood Polska podejmuje liczne działania zmierzające do ograniczenia zużycia mediów w zarządzanych centrach i galeriach handlowych.
W 2021 roku w ośmiu zarządzanych centrach handlowych zmieniono
oświetlanie na energooszczędne lampy LED.
Dzięki instalacji paneli słonecznych w Centrum Handlowym Auchan Płock
pozyskujemy energię elektryczną do oświetlenia korytarza łączącego
dwie części budynku. W 2020 roku dzięki panelom wyprodukowano
4 666 kWh energii elektrycznej. Warto odnotować, że w stosunku do
2020 w centrach i galeriach handlowych obsługiwanych przez Nhood
o 4 proc. spadło zużycie wody.

Dbamy o bioróżnorodność terenów wokół obiektów handlowych
Dostosowujemy otoczenie zarządzanych przez nas obiektów do lokalnych
ekosystemów. We współpracy z ekologami przeprowadziliśmy już audyt
bioróżnorodności w 9 obiektach i zostały w nich wdrożone zalecenia
płynące z raportu ekologa. Bioróżnorodnością potwierdzoną przez specjalistę mogą się pochwalić Centrum Handlowe Auchan Bydgoszcz, Centrum Handlowe Auchan Gdańsk, Centrum Handlowe Auchan Hetmańska,
Centrum Handlowe Auchan Bielany, Galeria Bronowice i Galeria Łomianki.
Zaawansowane prace toczą się w Porcie Rumia na Pomorzu.
Na terenach otaczających obiekty handlowe dosadzamy różnorodne
gatunki krzewów i traw, a także drzew, z których mogą korzystać ptaki podczas migracji oraz tworzymy łąki. Instalujemy również hotele dla
owadów zapylających. Można je znaleźć w obiektach w Gdańsku, Rumi,
Białymstoku oraz Łomiankach. Dodatkowo w sąsiedztwie Galerii Bronowice zbudowaliśmy ogród deszczowy, który pomaga w wykorzystaniu
wód opadowych. Z kolei na elewacji Centrum Handlowego Auchan Bielany
koło Wrocławia zainstalowaliśmy budki dla jerzyków.

Poprzez podejmowane przez
nas działania realizujemy 4 cele
zrównoważonego rozwoju SDG’s:
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Wspieramy rozwój zielonego transportu
Chcemy wspierać naszych klientów w ekologicznych wyborach. Dlatego
przed zarządzanymi przez nas centrami i galeriami handlowymi umieszczamy wiaty rowerowe, samoobsługowe stacje naprawy rowerów, stacje
rowerów miejskich oraz ładowarki samochodów elektrycznych.
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Udogodnienia
w obiektach handlowych
CHCEMY TWORZYĆ NOWE NIERUCHOMOŚCI I ZMIENIAĆ
NASZE OBIEKTY HANDLOWE TAK, ABY STAŁY SIĘ
MIEJSCAMI TĘTNIĄCYMI ŻYCIEM, KTÓRE ŁĄCZĄ
SPOŁECZNOŚCI I ODPOWIADAJĄ NA ICH POTRZEBY.
ZARZĄDZAJĄC NIERUCHOMOŚCIAMI, WPROWADZAMY
ROZWIĄZANIA, KTÓRE OŻYWIAJĄ ICH OTOCZENIE.

43 210 miejsc
parkingowych
dla klientów

667 miejsc
dla osób
niepełnosprawnych

186 miejsc
dla rodzin

W naszych obiektach handlowych wprowadzamy udogodnienia i usługi,
które wpływają na jakość oferty i sprawiają, że centra i galerie handlowe
są nie tylko wygodnym miejscem zakupów, lecz również wygodną przestrzenią do spędzenia wolnego czasu. W ten sposób realizujemy naszą
strategię potrójnego pozytywnego wpływu /People, Planet, Profit/.

Wygodny parking
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.

91 miejsc
dla kobiet
w ciąży

Centra handlowe przyjazne rodzinom z dziećmi
W naszych centrach handlowych zawsze mile widziane są rodziny z dziećmi. Zapewniamy im liczne udogodnienia i pomysły na wspólne spędzenie
czasu. W naszych centrach handlowych znajdują się:

26

18

4

pokoi
rodzica
i dziecka

wewnętrznych
placów
i wysp zabaw

bezpłatne zewnętrzne place
zabaw dla dzieci w Białymstoku,
Gdańsku, Krakowie i Łomiankach

W zarządzanych przez nas centrach i galeriach handlowych prowadzimy
bogaty program animacji i zajęć edukacyjnych dla dzieci. Więcej na ten
temat piszemy w drugiej części broszury.

Wysoka dostępność
Dokładamy starań, aby nasze centra i galerie handlowe były dostępne
dla wszystkich klientów. W większości są to obiekty jednopoziomowe, co
ułatwia poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym. W dwupoziomowej Galerii Bronowice dostępne jest dodatkowe wejście wyposażone
w windę, dzięki której można się łatwo dostać do galerii handlowej i na
pierwszy poziom parkingu.
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Godziny ciszy w centrach handlowych
W wybranym dniu tygodnia w godzinach popołudniowych klienci mogą
zrobić zakupy w ciszy, przy przygaszonym oświetleniu i wyłączonych telewizorach. „Godziny ciszy” obowiązywały zarówno w pasażach galerii
handlowych, jak i w hipermarkecie Auchan.
Akcja 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.

Współpraca z administracją lokalną
Od grudnia 2021 roku w podwarszawskiej Galerii Łomianki działa Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze” obsługiwany
przez Urząd Miasta i Gminy Łomianki. W wybrane dni tygodnia mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie mogą spotkać się z urzędnikami,
by znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania i rozwiać wątpliwości.
Z kolei klienci Galerii Bronowice w 2021 roku mogli korzystać z dwóch
Punktów Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa. Mogli w nich załatwić sprawy admiracyjne związane z zameldowaniem i wymeldowaniem,
obsługą wniosków CEIDG-1, rejestracją pojazdów, a także złożyć wniosek
o wydanie prawa jazdy.

Strefy pracy wspólnej
Dostrzegamy, jak zmienia się styl życia naszych klientów i jak ważny dla
nich jest dostęp do informacji. Dlatego we wszystkich naszych obiektach
zapewniamy bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu i udostępniamy miejsca do pracy.

11 stref pracy wspólnej w pasażach galerii handlowych, które zostały
wyposażone w stoły, fotele oraz gniazdka elektryczne, gdzie można skorzystać z własnego sprzętu elektronicznego.

3 biura coworkingowe – w Centrum Handlowym Auchan Bydgoszcz, Galerii Łomianki i Galerii Bronowice można skorzystać z biur coworkingowych,
gdzie znajdują się niezbędne do pracy meble oraz sprzęt elektroniczny.

Wygodne zakupy i dodatkowe usługi
Chcemy, żeby w naszych obiektach handlowych klienci oprócz zakupów
mogli wygodnie załatwić najważniejsze codzienne sprawy, odpocząć
i bezpiecznie zostawić zwierzę na czas zakupów.

11

3

17

11

5

2

stref pracy
wspólnej
w pasażach
galerii
handlowych

biura
coworkingowe

Paczkomatów®
InPost
w sąsiedztwie
centrów
handlowych

specjalnie
zaprojektowanych stref wypoczynkowych

kącików
czytelniczych

miejsca,
gdzie można
bezpiecznie
zostawić psa
na czas zakupów
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Certyfikaty i wyróżnienia
POTWIERDZENIEM NASZYCH DZIAŁAŃ NA
RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
I SKUTECZNEJ REALIZACJI STRATEGII
POTRÓJNEGO POZYTYWNEGO WPŁYWU SĄ
WYRÓŻNIENIA, KTÓRE OTRZYMUJEMY.
Zarządzając obiektami handlowymi, ubiegamy się o międzynarodowe certyfikaty potwierdzające skuteczność działań z zakresu zrównoważonego
rozwoju.
Prestiżowe certyfikaty BREEAM In-Use posiada pięć obsługiwanych
przez nas obiektów:
• Galeria Bronowice w Krakowie
• Galeria Łomianki
• Centrum Handlowe Auchan Gdańsk
• Centrum Handlowe Auchan Hetmańska
• Centrum Handlowe Auchan Bielany
W 2022 roku rozpoczęliśmy proces certyfikacji kolejnych 18 centrów handlowych.
W trosce o otoczenie i środowisko naturalne, projektując nowe inwestycje,
planujemy zastosowanie zrównoważonych rozwiązań, mających wpływ
na redukcję emisji dwutlenku węgla, lokalną retencję wód opadowych czy
zapewnienie bioróżnorodności. Firma ubiega się o uzyskanie międzynarodowych certyfikatów BREEAM New Construction oraz BREEAM for
Communities na etapie prac projektowych i budowlanych.

5
certyfikatów
BREEAM
In-Use

Nasze centra i galerie handlowe są miejscami bezpiecznych zakupów.
12 centrów handlowych, którymi zarządzamy, posiada międzynarodowy
certyfikat Safe Guard. Dokument potwierdza spełnienie przez te obiekty
surowych wymogów sanitarnych, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Decyzję o przyznaniu dokumentu dla
każdego z centrów poprzedził szczegółowy audyt obejmujący ocenę
zgodności rozwiązań zastosowanych w obiektach z wymaganiami sanitarnymi i prawnymi, związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się
pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 oraz inspekcja w każdym z obiektów.

Wilanów Park – nasz projekt mixed-use – wygrał 14. edycję konkursu Europa Property CEE Retail Awards w kategorii „Future Project”.
To jeden z najbardziej prestiżowych konkursów w branży nieruchomości
komercyjnych w Europie.

Galeria Bronowice w 2021 roku już po raz trzeci została laureatem plebiscytu „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”, organizowanego przez
Urząd Miasta Krakowa. Podczas przyznania certyfikatu krakowskiemu
centrum handlowemu brano pod uwagę jego codzienną działalność, prorodzinne rozwiązania oraz zaspokajanie potrzeb tak wymagających klientów, jakimi niewątpliwie są rodziny z dziećmi. Jury doceniło wzbogacanie
przez obiekt prorodzinnych rozwiązań i udogodnień, wśród których są
dedykowane miejsca parkingowe, wypożyczalnia wózków, specjalne siedziska dla najmłodszych, pokoje, w których komfortowo można przewinąć
niemowlę, a także możliwość odebrania z punktu informacyjnego opasek
niezgubek dla swoich pociech.
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Nowe projekty
PRACUJEMY NAD TRZEMA PROJEKTAMI
MIXED-USE ZLOKALIZOWANYMI NA MAZOWSZU
– NA WARSZAWSKIM WILANOWIE, W PIASECZNIE
ORAZ NA TERENIE DAWNEGO LOTNISKA
W GÓRASZCE. BĘDĄ TO NOWE PRZESTRZENIE
MIEJSKIE, STWORZONE ZGODNIE Z NASZĄ
STRATEGIĄ POTRÓJNEGO POZYTYWNEGO
WPŁYWU /PLANET, PEOPLE, PROFIT/.
Poprzez inwestycje mixed-use chcemy stworzyć przyjazne sąsiedztwo,
w którym mieszkańcy mogą zaspokoić wszystkie codzienne potrzeby
związane z mieszkaniem, pracą, nauką, spędzaniem czasu wolnego, rozrywką i zakupami bez konieczności przemieszczania się na przykład do
centrum miasta.

NOWOCZESNY, WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ NA MAPIE
WARSZAWY PROJEKT MIXED-USE. POŁĄCZENIE
WIELU FUNKCJI W RAMACH WILANÓW PARK
ZAPEWNI MIESZKAŃCOM ZASPOKOJENIE
NAJWAŻNIEJSZYCH POTRZEB W JEDNYM MIEJSCU.

Zielona przestrzeń w sercu dzielnicy
Teren wielofunkcyjnej inwestycji w sercu warszawskiej dzielnicy Wilanów
zajmie przestrzeń ponad 7 hektarów, z czego na dwóch znajdzie się park
miejski zaprojektowany we współpracy z mieszkańcami, zgodnie z zasadami projektowania partycypacyjnego. Dzięki temu odpowiada rzeczywistym potrzebom mieszkańców. Znajdą tam możliwości różnego rodzaju
aktywności miejskich i społecznych.
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W trosce o otoczenie i środowisko
Na terenie inwestycji pojawią się zrównoważone rozwiązania,
wpływające na redukcję emisji dwutlenku węgla, lokalną retencję
wód opadowych czy zapewnienie bioróżnorodności.
W Wilanów Park znajdą się także stacje rowerów miejskich i cargo,
stacje ładowania samochodów elektrycznych i strefy car sharing
wspierające zrównoważoną mobilność. Obiekt ubiega się o certyfikaty BREEAM New Construction oraz BREEAM for Communities.

Rozwój lokalnej gospodarki

Z myślą o lokalnej
społeczności

Całoroczna oranżeria
z restauracjami
i kawiarniami.
Miejsce spotkań
mieszkańców

Biura i przestrzenie coworkingowe

Rozwój lokalny
Najemcy z okolic inwestycji będą współtworzyć jej ofertę

Wielosalowe kino
Dostęp do najnowszych
produkcji filmowych bez
potrzeby podróży do
innych dzielnic miasta

Handel
Bogata oferta
spożywcza,
odzieżowa i DIY

Wielofunkcyjne budynki
Możliwość rozwoju
lokalnego biznesu

NOWOCZESNA INWESTYCJA MIXED-USE NA TERENIE
DAWNEJ ZAJEZDNI. NOWE MIEJSCE OTOCZONE
ZIELENIĄ I TERENAMI REKREACYJNYMI BĘDZIE SŁUŻYŁO
MIESZKAŃCOM I ZAPEWNIAŁO IM WSZELKIE FUNKCJE
NIEZBĘDNE W CODZIENNYM ŻYCIU.
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Nowy wielofunkcyjny
kwartał miejski

Przestrzeń o funkcjach
rozrywkowo-gastronomicznych

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego
We wrześniu 2021 roku rozpoczęliśmy proces oczyszczania gleby na
terenie dawnej zajezdni trolejbusowej i autobusowej w Piasecznie,
gdzie powstaje inwestycja. Do oczyszczenia gruntu wykorzystano
w sumie 11 tysięcy litrów preparatu zawierającego wyspecjalizowane,
korzystnie wpływające na procesy biologiczne szczepy bakterii glebowych. Każdy z nich został wyhodowany w Polsce pod nadzorem
naukowców z rodzimych uczelni wyższych.

W trosce o środowisko
W ramach inwestycji powstaną liczne przestrzenie rekreacyjne – miejsca do odpoczynku i spotkań oraz ścieżki edukacyjne wśród naturalnej
zieleni. Już na etapie przygotowania projektów technicznych Nhood
Polska będzie ubiegać się o międzynarodowy certyfikat BREEAM
New Construction.

z przestronną strefą
restauracyjną oraz
z przyjazną częścią
handlową

Wielosalowe kino
Wyczekiwane
przez mieszkańców
miasta

Rozwój lokalny
Budynki
biurowe i hotele

Optymalna
lokalizacja
dla punktów
administracji
publicznej, siedzib
instytucji i firm

Nowe miejsca
pracy

Centralny
punkt miasta,
gdzie można
załatwić
najważniejsze
codzienne sprawy

NOWE OBLICZE TERENU DAWNEGO LOTNISKA
W GÓRASZCE KOŁO WARSZAWY
Inwestycja zapewni mieszkańcom południowo-wschodniej aglomeracji
warszawskiej możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, rodzinnej rozrywki oraz wygodnych zakupów.

Rodzinny park
rozrywki Majaland
26 atrakcji dla osób
w każdym wieku
na terenie 5 ha

Rodzinna rozrywka i wygodne zakupy
Na terenie inwestycji Projekt Góraszka powstał rodzinny park rozrywki
Majaland, oferujący atrakcje inspirowane popularnymi postaciami z bajek
dla dzieci – Pszczółką Mają, Wikingiem Wickie i Heidi oraz Super Wings.
Otwarcie obiektu nastąpiło 30 kwietnia 2022 roku.
Naprzeciwko parku rozrywki powstanie market DIY, a pomiędzy nimi
planujemy wybudowanie centrum rozrywkowo-handlowego. Obecnie
pracujemy nad projektem architektonicznym uwzględniającym aktualne
wymagania rynku. Chcemy, żeby całość została oddana do użytku do
2025 roku.
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Handel
retail park,
outlet, market DIY,
ipermarket

Przestronna i wygodna

strefa
gastronomiczna

Część II

PROgR
M
„DOBRY SĄSIAD”

Program „Dobry Sąsiad”
POPRZEZ PROWADZONY PRZEZ NAS
NIEPRZERWANIE OD 2012 ROKU PROGRAM
„DOBRY SĄSIAD” REALIZUJEMY STRATEGIĘ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
Podejmując liczne i różnorodne działania, pielęgnujemy relacje z najbliższym otoczeniem i wspieramy lokalne społeczności. Działamy zgodnie
z naszymi najważniejszymi wartościami, którymi są bliskość (proximity),
moc działania (empowerment) oraz pozytywne oddziaływanie (positive
impact).

Program „Dobry sąsiad”, który realizujemy nieprzerwanie od 2012 roku,
jest naszą autorską inicjatywą CSR. Jesteśmy z niej niezwykle dumni.
Każdego roku w ramach programu odbywa się kilkaset wydarzeń i akcji, które organizujemy we wszystkich zarządzanych przez nas centrach
i galeriach handlowych z myślą o lokalnych społecznościach. W ramach
pięciu ścieżek tematycznych dostarczamy naszym gościom treści kulturalne i edukacyjne, promujemy troskę o środowisko naturalne, zachęcamy
do zdrowego stylu życia i organizujemy akcje profilaktyki zdrowotnej, pokazujemy też, jak bogate są regiony, w których działamy, a także zapewniamy ciekawą i różnorodną rozrywkę. W ten sposób wcielamy w życie
naszą strategię potrójnego pozytywnego wpływu People, Planet, Profit
– mówi Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu, komunikacji i CSR
w Nhood Polska.

Różnorodność wydarzeń i aktywności sprawia, że „Dobry sąsiad” to
wszechstronny program, z którego jesteśmy niezwykle dumni. Naszą inicjatywę doceniło Forum Odpowiedzialnego Biznesu poprzez dwukrotną
publikację w corocznych raportach „Odpowiedzialny biznes w Polsce.
Dobre praktyki”.
Kontynuowaliśmy nasz program nawet w czasie najbardziej surowych
obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.
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W 2021 roku w 22 Centrach Handlowych Auchan oraz Galerii Bronowice
i Galerii Łomianki zrealizowaliśmy:

ponad 1 tys.

8 tys.

212

395

ponad 160

wydarzeń
dla klientów

dni
eventowych

akcji CSR

wydarzeń
online

działań
ogólnokrajowych
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Od lat w ramach
programu „Dobry sąsiad”
realizujemy 5 różnych
obszarów tematycznych

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

inicjatywy
promujące
ekologiczne
postawy
i zrównoważone
podejście do
środowiska

wydarzenia
zwiększające
wiedzę na temat
bezpieczeństwa
i zdrowia
naszych klientów

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

wydarzenia
zachęcające
do aktywnego
spędzania czasu
wolnego oraz
dostarczające
rozrywki
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kuLTUR
I NAUKA
W BOGATYM KALENDARZU WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH
W NASZYCH CENTRACH I GALERIACH HANDLOWYCH WAŻNE
MIEJSCE ZAJMUJĄ AKTYWNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSZAREM
KULTURY I SZTUKI. POPRZEZ TE DZIAŁANIA CHCEMY
ZAPEWNIĆ NASZYM GOŚCIOM DOSTĘP DO INTERESUJĄCYCH
I BEZPŁATNYCH FORM RODZINNEGO SPĘDZANIA CZASU.
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Szeroki program wydarzeń kulturalnych i przybliżających zagadnienia
związane z nauką to propozycja różnorodnych, zawsze bezpłatnych, spotkań i zajęć. Organizowane przez nas wystawy, targi, zajęcia kreatywne,
spektakle teatralne i akcje promujące czytelnictwo cieszą się od lat dużym
zainteresowaniem rodzin.
W 2021 roku zorganizowaliśmy liczne wydarzenia edukacyjne. Zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się zajęcia przybliżające dzieciom
nauki ścisłe, zachęcające do nauki języków obcych, a także targi prezentujące lokalną ofertę zajęć pozaszkolnych.
Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu centrów handlowych związanych z epidemią COVID-19, część aktywności odbywało się w formule
hybrydowej – łączyły wydarzenia na terenie centrów i galerii handlowych
z aktywnościami w przestrzeni wirtualnej – lub wyłącznie w mediach społecznościowych galerii handlowych.

Wydarzenia odbywające się w naszych centrach i galeriach handlowych,
łączy przemyślany program i aktywna forma zajęć. Dzięki temu trafiają
w gusta dzieci w różnym wieku i o różnych upodobaniach, wypełniając ich
czas, aktywizują i zachęcają do poszerzania zainteresowań. Wiele z nich
to wydarzenia zorganizowane z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami, o wyjątkowym charakterze – mówi Aleksandra Błaszczak, menedżer
marketingu Galerii Bronowice i Centrum Handlowego Auchan Krasne.

28 wystaw

23 warsztaty

22 warsztaty

14 giełd

8 wydarzeń

5 akcji

o różnorodnej
tematyce

kreatywne

językowe

dla miłośników
płyt winylowych

online

promujących
czytelnictwo,
podczas których
zebraliśmy
ponad 3 tysiące
książek
dla dzieci

Poprzez podejmowane przez nas
działania realizujemy cele SDG’s:

Kultura
W pierwszym półroczu 2021 roku, gdy działalność galerii handlowych
była ograniczona, zapraszaliśmy naszych klientów do udziału w licznych
wystawach oraz wydarzeniach hybrydowych i online. W ten sposób
chcieliśmy w trudnym dla nas wszystkich czasie lockdownu dostarczyć
klientom centrów i galerii handlowych ciekawą i wartościową rozrywkę. Po
zakończeniu lockdownu, w maju 2021 roku, ponownie przygotowaliśmy
dla naszych gości różnorodne wydarzenia w obiektach.

Wirtualna wystawa Akademii Sztuk Pięknych
Galeria Bronowice zaprosiła na wirtualną wystawę prac studentów,
absolwentów i wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na
stronie internetowej galerii handlowej umieszczono link umożliwiający
odwiedzenie wirtualnej wystawy. Po zakończeniu lockdownu miłośnicy
sztuki mogli podziwiać wystawy także w formie stacjonarnej, m.in. Komiks „Pan(aka)demia” oraz wystawę plenerową „Muzeum po sąsiedzku
– Prądnik Biały”.

Teatr na żywo w internecie
W Niedzielę Wielkanocną na profilach siedmiu Centrów Handlowych
Auchan na Facebooku odbyła się premiera musicalu online pt. „Ania
z Zielonego Wzgórza” w wykonaniu artystów Teatru Zagłębie. Oglądając
ten wyjątkowy spektakl online i dzieląc się informacją o nim ze swoimi
znajomymi na Facebooku, można było wesprzeć rehabilitację Ewy Kopczyńskiej, aktorki z Teatru Zagłębia.

Wspieramy lokalnych artystów
W lutym i marcu Centra Handlowe Auchan w Komornikach, Swadzimiu,
Kołbaskowie i Rumi zaprosiły do odwiedzenia wystaw prac lokalnych artystów plastyków pt. „Sztuka w czasach zarazy”, którzy poprzez swoje
obrazy wyrażali uczucia i emocje związane z czasem epidemii koronawirusa. Dla twórców była to możliwość zaprezentowania swoich prac szerokiej publiczności, a dla odwiedzających możliwość obcowania ze sztuką.
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W 2021 roku w pasażach centrów i galerii handlowych zarządzanych przez Nhood
w całej Polsce odbyło się ponad 20 wystaw. Różnorodna tematyka ekspozycji
sprawiała, że niemal każdy gość znalazł dla siebie coś interesującego. Odwiedzający
mogli oglądać wystawy świątecznych zwyczajów w Polsce, elektroniki i sprzętu
komputerowego sprzed lat, przedmiotów z PRL oraz zabytkowych motocykli.

Fascynującą wystawę złożoną z ponad 270 zdjęć wyróżnionych
w prestiżowym konkursie Grand Press Photo 2021 można było
podziwiać w Galerii Bronowice w listopadzie. Zarządzany przez
nas obiekt był jedynym w Krakowie miejscem, w którym zagościła
ta wyjątkowa ekspozycja.

Giełdy książek i płyt winylowych
Kilkanaście wydarzeń w czterech centrach handlowych
W zarządzanych przez nas obiektach miłośnicy muzyki z czarnej płyty
mogli wielokrotnie spotykać się z polskimi i międzynarodowymi wystawcami.
W 2021 roku do udziału w giełdach i kiermaszach płyt winylowych zaprosiły Centrum Handlowe Auchan Bielany, Centrum Handlowe Auchan
Komorniki, Port Rumia oraz Galeria Łomianki.
Dodatkowo w podwarszawskiej Galerii Łomianki trzykrotnie odbyły się
targi książek Bookfest, a w krakowskiej Galerii Bronowice w październiku
miała miejsce lubiana akcja wymiany książek.

Z kolei promocja czytelnictwa wśród najmłodszych była celem akcji
„Cyrkuluj książeczko”, którą jak co roku organizowały Centra Handlowe
Auchan w Bielanach Wrocławskich, Komornikach, Swadzimiu i Krasnem.
Podczas akcji współtworzonej z fundacją „Już pomagam” zebrano ponad
3 tysiące egzemplarzy, które trafiły do oddziałów szpitali dziecięcych,
domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, a także szkół podstawowych,
w tym szkół specjalnych i bibliotek publicznych.
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Warsztaty kreatywne dla najmłodszych
Rodzinne warsztaty kreatywne wypełnione zajęciami, podczas których
dzieci mogą rozwinąć swoje zdolności manualne, angażują uczestników,
uczą sposobów wyrażania uczuć i pozwalają spędzić czas w gronie rówieśników. To jedna z ulubionych form rozrywki dzieci odwiedzających nasze
centra i galerie handlowe.

W 2021 roku zaprosiliśmy małych gości do udziału
w 24 edycjach warsztatów kreatywnych, które
odbywały się w 12 centrach i galeriach handlowych.

Podczas odbywających się w soboty wydarzeń dzieci poznawały różne
techniki plastyczne, przekonywały się, jak nadać „drugie życie” przedmiotom, tworzyły ulubionych bajkowych bohaterów, a także wykonywały dekoracje z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia czy Halloween.

Podczas organizowanych przez centra i galerie handlowe wydarzeń chcemy pomóc dzieciom rozwijać się w różnych dziedzinach. Centrum Handlowe Auchan Krasne po raz kolejny zaprosiło dzieci do udziału w konkursie
plastycznym. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną
na jeden z trzech tematów: „Mój wymarzony przyjaciel zwierzak”, „Kim
chciałbym zostać, gdy dorosnę”, „Rodzinna podróż marzeń”. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody – tablety, gdy planszowe oraz zestawy
kultowych klocków.

HALLOWEENOWE
WARSZTATY DYNIOWE

DLA DZIECI DO 6 LAT
NADSYŁANIE PRAC

30 PAŹDZIERNIKA, 12:00-18:00
• zapraszamy do strefy, gdzie poczujecie nastrój halloween
• razem wyczarujemy dyniowe lampiony: piękne, że aż strach
• na uczestników czekają cukierki i psikusy

FINAŁ KONKURSU

PODCZAS IMPREZY
MIKOŁAJOWEJ

WSTĘP WOLNY!
www.auchanprodukcyjna.pl

ZGŁOSZENIA I REGULAMIN NA:

AUCHANKRASNE.PL

Nauka
OPRÓCZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH
I WARSZTATÓW ROZWIJAJĄCYCH
KREATYWNOŚĆ NAJMŁODSZYCH
W PROGRAMIE ANIMACJI DLA DZIECI
ZNALAZŁY SIĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE.

„Akademia małych naukowców”
w 7 centrach handlowych w całej Polsce
Podobnie, jak w ubiegłym roku zorganizowaliśmy cykl spotkań edukacyjnych pt. „Akademia małych naukowców”, który cieszył się olbrzymim
zainteresowaniem małych uczestników. W trakcie zajęć dzieci pod okiem
instruktorów wykonywały proste doświadczenia chemiczne i fizyczne,
dzięki którym poznały podstawowe naukowe pojęcia, a także przekonały się, że nauka może być przydatna na co dzień.

Naukowe ciekawostki na wystawach na Śląsku i Zagłębiu
Kto i kiedy wysłał pierwszego e-maila? Jaka jest najdłuższa nazwa miasta
w Europie? Czy czekoladowe ciastka mają więcej energii niż dynamit?
Kto zaprojektował flagę Stanów Zjednoczonych, a także, jakie były kulisy
powstania słynnej marki Lamborghini? Powyższe informacje zachęcające
do odkrywania świata i nauki poznawali odwiedzający 4 Centra Handlowe
Auchan na Śląsku i Zagłębiu.
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Targi zajęć pozaszkolnych
Chcemy ułatwiać dzieciom dostęp do edukacji i pomagać im w rozwijaniu
talentów i zainteresowań. Dlatego cyklicznie organizujemy targi zajęć
pozalekcyjnych, podczas których dzieci i rodzice dowiadują się, jakie zajęcia edukacyjne oferują placówki w okolicy oraz biorą udział w zajęciach
pokazowych. Spotkania odbywały się w centrach i galeriach handlowych
w całej Polsce.

10 spotkań

2 edycje
wakacyjna
i wrześniowa

Język angielski, matematyka, programowanie
na warsztatach dla dzieci
Podczas cyklicznych spotkań edukacyjnych odbywających się w sierpniu
w śląskich Centrach Handlowych Auchan mali uczestnicy brali udział w zajęciach, podczas których poznawali podstawowe zwroty w języku angielskim, a także mogli zaprzyjaźnić się z naukami ścisłymi. Dzieci ćwiczyły
pamięć, umiejętność logicznego myślenia oraz liczenia. Wspólna zabawa
oraz rozwiązywanie zadań i łamigłówek pomogły najmłodszym nauczyć
się pracy w grupie, a także sposobów radzenia sobie ze zdenerwowaniem. Te umiejętności z pewnością przydadzą się im w przedszkolu oraz
w pierwszych klasach szkoły. Z kolei we wrześniu dzieci poznały podstawowe zasady programowania i próbowały wprawić w ruch dostępnego na
miejscu robota edukacyjnego.

14 spotkań

2 edycje
wakacyjna
i wrześniowa

Nagradzamy zdolnych uczniów
Bardzo dobre oceny na świadectwie to wynik długotrwałej pracy, wytrwałości i pracowitości uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 nauka odbywała
się przez większość czasu zdalnie, co wymagało od uczniów zwiększonej
motywacji. By nagrodzić ich za ten trud, w 5 centrach handlowych zorganizowaliśmy akcję „Przynieś świadectwo, zgarnij nagrodę”. Uczniowie
w towarzystwie rodziców otrzymywali bony na wakacyjne zakupy. Z kolei
w centrach handlowych w Bielanach, Komornikach i Swadzimiu za świadectwo z biało-czerwonym paskiem można było otrzymać w prezencie
butelkę z filtrem Brita lub lampkę nocną.

Poprzez szeroki program
wydarzeń przybliżających kulturę,
sztukę i naukę realizowaliśmy
2 cele SDG’s:

Poprzez organizowane przez nas warsztaty i zabawy chcemy przybliżać najmłodszym otaczający ich świat oraz przekonywać, że nauka jest
fascynująca, a zdobytą wiedzę można wykorzystać na co dzień – mówi Aleksandra Kolarz,
menedżer marketingu Centrów Handlowych
Auchan na Śląsku i Zagłębiu.

EKOLOGIA
DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
WPISUJĄ SIĘ W JEDEN Z FILARÓW NASZEJ
STRATEGII POTRÓJNEGO POZYTYWNEGO
WPŁYWU – PEOPLE, PLANET, PROFIT. DLATEGO
CHĘTNIE ORGANIZUJEMY AKCJE I WYDARZENIA
POPULARYZUJĄCE TROSKĘ O ŚRODOWISKO NATURALNE.
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Pomimo że w 2021 roku działalność centrów handlowych była ograniczona poprzez wielomiesięczny
lockdown, zrealizowaliśmy różnorodne wydarzenia
zachęcające do ograniczenia szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne.
Zorganizowaliśmy selektywne zbiórki odpadów, zachęcaliśmy do wsparcia potrzebujących poprzez
zbiórki starych rowerów, zaprosiliśmy najmłodszych
do udziału w ekologicznych warsztatach, a w czasie
ograniczeń w handlu związanych z pandemią koronawirusa organizowaliśmy wydarzenia hybrydowe. W sumie w ubiegłym roku w naszych centrach handlowych
odbyły się 22 akcje propagujące troskę o środowisko
naturalne.

22 akcje realizujące 3 cele
zrównoważonego rozwoju wg SGD’s:

Zero waste, czyli sposób
na ograniczanie odpadów
i negatywnego wpływu na środowisko
Poprzez akcje w centrach i galeriach handlowych zachęcaliśmy
ich gości do powtórnego wykorzystania starych, pozornie nieużytecznych przedmiotów. Do tego podejścia nawiązywały zbiórki
rowerów i części rowerowych na rzecz stowarzyszenia Mierz
Wysoko, które odbyły się Centrum Handlowym Auchan Piaseczno
oraz w podwarszawskiej Galerii Łomianki.

Zasady zero waste w ciekawy sposób realizuje również inicjatywa
„Punkt adopcji roślin”, którą po raz kolejny zorganizowała krakowska Galeria Bronowice. Trafiające tam kwiaty otrzymują imiona, są podlewane i oczekują na nowych właścicieli. Każdy może
przyjść i adoptować wybranego doniczkowca.

Poprzez kreatywne warsztaty i organizowane akcje chcemy przekonywać, że wdrażanie zasad zero waste w codziennym życiu jest
proste i może rozwijać wyobraźnię oraz zdolności plastyczne.
Nowe życie zyskiwały stare dżinsy, koszulki, swetry czy korki od
wina.
W 2021 roku zaprosiliśmy gości naszych centrów handlowych
na 10 warsztatów kreatywnych w stylu zero waste. Warsztatom
w Centrach Handlowych Auchan w Bydgoszczy, Gdańsku, Rumi
towarzyszyły jarmarki z produktami ekologicznymi oraz konkursy
i animacje dla całych rodzin.
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W maju Galeria Bronowice zaprosiła do udziału w spotkaniu pt.
„Ekolubni”, w ramach którego odbyły się, m.in.: konkurs „Segregujesz-zyskujesz”, warsztaty kreatywne „Zrób to sam” oraz
atrakcyjne oferty specjalne przygotowane przez poszczególnych
najemców. Uczestnicy wydarzenia tworzyli tu m.in. ekologiczne
opakowania wielokrotnego użytku przygotowane na bazie wosku
pszczelego, wielorazowe płatki kosmetyczne, a także woreczki na
owoce i warzywa.

Ekologiczne akcje edukacyjne
W kwietniu i maju 6 Centrów Handlowych Auchan zaprosiło do udziału
w akcji edukacyjnej pt. „Odkryj tajemnice lasu” opracowanej we współpracy z Lasami Państwowymi. Wydarzenie miało charakter hybrydowy,
czyli część atrakcji było dostępnych na miejscu, a pozostałe w mediach
społecznościowych centrów handlowych. Podczas zakupów w galerii handlowej można było obejrzeć wystawy edukacyjne, a na profilach centrów
handlowych na Facebooku były dostępne filmy, które umożliwiały rozszerzenie zdobytej wiedzy oraz poznanie pracy osób dbających o przyrodę.

Centrum Handlowe Auchan Bydgoszcz we współpracy z Urzędem Miasta
zorganizowało w pasażu wystawę edukacyjną pt. „Pszczoły w mieście
– pszczela ścieżka w Bydgoszczy”. Odwiedzający dowiedzieli się, gdzie
w mieście można spotkać pszczoły i jak na co dzień chronić te owady.
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Selektywne zbiórki odpadów
Chcemy ułatwiać klientom naszych centrów i galerii handlowych ekologiczne wybory, dlatego w 2021 roku zorganizowaliśmy w naszych centrach handlowych selektywne zbiórki odpadów. Elektroodpady, które
tak łatwo gromadzą się w naszych domach, można było przynieść do
specjalnych punktów przed Centrum Handlowym Auchan Piaseczno oraz
Galerią Łomianki.
Uczestników zbiórek symbolicznie nagradzaliśmy sadzonkami roślin
i drzewek owocowych. Akcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Za każdy razem rozdaliśmy wszystkie roślinki i z łatwością zapełniliśmy
przygotowane kontenery na odpady.

Zbiórka elektrodopadów odbyła się również w Centrum Handlowym Auchan Poczesna koło Częstochowy. Mieszkańcy przywozili pralki, lodówki
i inne stare, nieużywane sprzęty i pozytywnie oceniali możliwość utylizacji
elektroodpadów. W trakcie akcji zebrano ponad 1,6 tony elektrośmieci.

Z kolei w październiku Centrum Handlowe Auchan Modlińska zaprosiło do
udziału w akcji „Mniej jednorazówek, mniej plastiku”, podczas której wymienialiśmy plastikowe butelki po wodzie na wielorazowe butelki z filtrem
Dafi. W trakcie akcji rozdaliśmy 242 butelki z filtrem.

Poprzez liczne wydarzenia o charakterze ekologicznym, które odbywają
się w naszych centrach i galeriach handlowych, chcemy przekonywać, że
każdy z nas ma wpływ na środowisko poprzez codzienne wybory i działania. Klienci odwiedzający nasze centra handlowe chętnie biorą udział
w ekologicznych akcjach i warsztatach – mówi Agnieszka Parchimowicz,
menedżer marketingu w Galerii Łomianki oraz Centrach Handlowych Auchan w Piasecznie i Płocku.

BEI ZDROWIE
PIECZEŃSTWO
POPRZEZ PROGRAM „DOBRY SĄSIAD” CHCEMY OTACZAĆ
TROSKĄ LOKALNE SPOŁECZNOŚCI. ZACHĘCAMY DO
ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA I ZMIANY NAWYKÓW. NASZE
DZIAŁANIA TO POTWIERDZENIE WAŻNYCH DLA NAS
WARTOŚCI PROXIMITY/BLISKOŚĆ ORAZ POSITIVE IMPACT/
POZYTYWNE ODDZIAŁYWANIE. PODEJMOWALIŚMY RÓWNIEŻ
SZEREG DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH OGRANICZANIE
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII COVID-19.
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Działania w czasie
najsurowszych
obostrzeń COVID-19

W czasie najbardziej dotkliwych obostrzeń
związanych z pandemią koronawirusa koncentrowaliśmy się na tym, by zapewnić naszym
klientom możliwość bezpiecznych i wygodnych
zakupów oraz wspierać ich w trosce o zdrowie, ułatwiając dostęp do szczepień przeciwko
COVID-19.
Kalendarz organizowanych przez nas wydarzeń
oraz sposób ich przeprowadzania dostosowywaliśmy do obowiązujących obostrzeń, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenieniu
się pandemii koronawirusa.

20 marca – 3 maja
Ograniczenie działalności
galerii handlowych.
Czynne wybrane kategorie sklepów.
Posiłki wyłącznie na wynos

Pandemia
COVID-19 w 2021 roku
2021

1–31 stycznia

4 maja

28 maja

Ograniczenie działalności
galerii handlowych. Czynne
wybrane kategorie sklepów
i punktów usługowych

Wznowienie działalności
galerii handlowych bez
możliwości zjedzenia posiłku
w strefie gastronomicznej

Wznowienie
działalności gastronomii

Przez cały 2021 rok w galeriach
handlowych obowiązywało noszenie
maseczek zakrywających nos i usta.

Poprzez działania w ramach ścieżki
tematycznej „Bezpieczeństwo i zdrowie”
realizujemy dwa cele SDG’s:

Kampania informacyjna
„Bezpieczne zakupy”

72

Cele kampanii:

Wraz z rozwojem pandemii COVID-19 z uwagą śledziliśmy zmieniające się
przepisy dotyczące branży handlowej. Wdrażaliśmy odpowiednie środki
zapewniające bezpieczeństwo klientom zarządzanych centów handlowych i ich pracowników i prowadziliśmy aktywną kampanię informacyjną
skierowaną do klientów zarządzanych przez Nhood Polska centrów i galerii handlowych.

Dostarczenie rzetelnej
i aktualnej informacji

Budowanie świadomości,
że centra i galerie handlowe

Kształtowanie nawyków
bezpiecznych zakupów

na temat zasad funkcjonowania
sklepów, restauracji i kawiarni
oraz punktów usługowych
w obiektach handlowych

są miejscami wygodnych
i bezpiecznych zakupów

– zasłanianie nosa i ust,
utrzymywanie dystansu od innych
kupujących, dezynfekowanie rąk
przed rozpoczęciem zakupów.

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

50

15

kanałów
online

kreacji

Klienci centrów i galerii handlowych Nhood Polska mogli znaleźć wszelkie aktualne informacje na temat funkcjonowania galerii handlowych
w 50 kanałach online, m.in. na stronach internetowych obiektów, na
22 profilach w mediach społecznościowych. Treści związane z bezpieczeństwem komunikowaliśmy również wielokanałowo na terenie centrów
i galerii handlowych. W sumie w 2021 roku powstało 15 kreacji graficznych dotyczących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

Port Rumia
Centrum Handlowe
Auchan

Centrum Handlowe
Auchan Gdańsk

Centrum Handlowe
Auchan Bydgoszcz

Centrum Handlowe
Auchan Produkcyjna
Centrum Handlowe
Auchan Hetmańska
Galeria Łomianki

Centrum Handlowe
Auchan Bielany

Centrum Handlowe
Auchan Gliwice
Centrum Handlowe
Auchan Żory

Centrum Handlowe
Auchan Mikołów

Centrum Handlowe
Auchan Krasne

Galeria Bronowice
w Krakowie

Skuteczność działań związanych
z realizacją kampanii
„Bezpieczne zakupy” w połączeniu
z wdrożeniem odpowiednich
środków zapewniających fizyczne
bezpieczeństwo potwierdzają
międzynarodowe certyfikaty
SafeGuard, które obecnie posiada
12 obiektów zarządzanych przez
Nhood Polska.

Działania realizowane przez naszą firmę
zostały wyróżnione w cyklu „Mistrzowie
dobrych praktyk” realizowanym
przez Polską Radę Centrów Handlowych.

Dodatkowo w Centrach Handlowych Auchan w Gdańsku i Kołbaskowie
odbyły się wydarzenia pod tytułem „Stacja czyste ręce”. Dla małych
uczestników i ich rodziców przygotowaliśmy warsztaty plastyczne i edukacyjne zabawy. Można było również otrzymać małe poręczne pojemniki
z płynem do dezynfekcji rąk oraz ulotki z informacjami o najważniejszych
zasadach higieny.

Punkty szczepień w centrach handlowych
Realizując naszą strategię zrównoważonego rozwoju, podejmujemy szereg działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia, a także ułatwienia
klientom zarządzanych centrów handlowych dostępu do wybranych
świadczeń medycznych.

W ramach tych działań w 2021 roku w dwóch obiektach uruchomiliśmy
punkty szczepień przeciwko COVID-19, a także zachęcaliśmy klientów do
korzystania z mobilnych punktów szczepień. Punkty działają w lokalach
galerii handlowych i są prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny. Ze szczepienia w nich może skorzystać każda uprawniona do tego
osoba.

Punkty szczepień
w pasażach
Centrum Handlowego
Auchan Bydgoszcz
i Galerii Bronowice

Mobilny punkt szczepień
przy Centrum Handlowym
Auchan Bielany w czerwcu
i sierpniu 2021 r.

Włączamy się w akcje organizacji branżowych
Ponad 37 300 osób
zaszczepionych
przeciwko COVID-19
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Jako członek największej organizacji branżowej, jaką jest PRCH, włączaliśmy się prowadzone przez nią działania związane z bezpieczeństwem
zakupów w czasie pandemii COVID-19. Wśród nich były akcje komunikacyjne na terenie centrów i galerii handlowych zachęcające do szczepień
oraz przestrzegania obowiązujących zasad, w tym zachowania dystansu
społecznego i zasłaniania nosa i ust maskami ochronnymi.

Akcje promujące zdrowie
i profilaktykę chorób cywilizacyjnych
W kalendarzu wydarzeń w zarządzanych przez Nhood centrów i galerii
handlowych ważne miejsce zajmują akcje promujące troskę o zdrowie oraz
ułatwiające naszym gościom dostęp do badań profilaktycznych, dzięki
którym można szybko wykryć poważne, zagrażające życiu choroby.

Badania profilaktyczne
Z okazji Dnia Ojca Centrum Handlowe Auchan Gdańsk zaprosiło tatów do
udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych. Przy specjalnych stanowiskach w pasażu galerii handlowej można było wykonać badanie EKG,
sprawdzić ukrwienie kończyn dolnych, zbadać poziom cholesterolu i glukozy we krwi, wykonać pomiar saturacji i tętna, a także obliczyć wskaźnik
BMI. Każdy zbadany tata otrzymał podsumowanie wyników w formie
ankiety medycznej, obecny na miejscu lekarz interpretował wyniki badań,
a dietetyk podpowiadał, jak zadbać o dobrą formę i kondycję.

Z kolei we wrześniu cztery Centra Handlowe Auchan w Bydgoszczy,
Gdańsku, Kołbaskowie i Rumi zorganizowały akcję „Zadbaj o zdrowie”.
Chętni mogli wykonać badania pomagające ocenić stan serca i układu
krwionośnego, w tym badanie EKG, ocenę ukrwienia kończyn dolnych,
określić poziom cholesterolu i glukozy we krwi, sprawdzić poziom witaminy D, a także zmierzyć tętno i saturację. Obecny na miejscu lekarz oceniał
wyniki pod kątem ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca
czy zawał i podpowiadał, jakie kolejne kroki należy podjąć. Z kolei dostępny podczas akcji dietetyk obliczał wskaźnik BMI i podpowiadał, jak zmienić zwyczaje żywieniowe, żeby poprawić stan swojego zdrowia.

Natomiast podwarszawska Galeria Łomianki wspiera Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach którego wykonywane są bezpłatne badania dla
kobiet w wieku 50–69 lat. W październiku, miesiącu walki z rakiem piersi,
na parkingu przed Galerią Łomianki stanął mammobus, w którym panie
w wieku 50–69 lat mogły bezpłatnie wykonać mammografię pozwalającą
na wykrycie raka piersi we wczesnym stadium.

W listopadzie 2021 roku krakowska Galeria Bronowice włączyła się
w światową akcję Movember mającą na celu wzrost świadomości chorób
nowotworowych jąder i prostaty. Organizatorzy kampanii Movember chcą
uświadomić, jak ważne są regularne badania i dbanie o swój stan zdrowia.
6 listopada w Galerii Bronowice odbyły się bezpłatne badania USG jąder
adresowane przede wszystkim do mężczyzn przed czterdziestką. Na
nieco starszych panów czekało badanie poziomu PSA, czyli tzw. markera
nowotworowego prostaty. To pierwsze badanie, jakie należy wykonać
przy diagnostyce zmian prostaty. Galeria Bronowice była jedynym miejscem w Krakowie, w którym w ramach kampanii Movember panowie mogli
wykonać bezpłatne badania profilaktyczne i sprawdzić swój stan zdrowia.

Goście Centrum Handlowego Auchan Poczesna koło Częstochowy mogli
we wrześniu mogli wziąć udział w spotkaniu pt. „Weekend dla zdrowia”.
W trakcie akcji można było skorzystać z bezpłatnych badań wzroku i słuchu, a także skorzystać z konsultacji w punkcie Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz ZUS, wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, a także spotkać się z przedstawicielkami Stowarzyszenia
Częstochowskie Amazonki i dowiedzieć się, jak zadbać o zdrowie.
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Popularyzujemy honorowe krwiodawstwo
Podobnie, jak w poprzednich latach wspieraliśmy Regionalne Centra
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w akcjach popularyzujących honorowe krwiodawstwo. W lipcu na parkingach przed Centrami Handlowymi
Auchan w Bielsku-Białej, Gliwicach i Mikołowie pojawiły się ambulansy,
w których można było bezpiecznie oddać krew. Ten bezcenny dar wspierał w powrocie do zdrowia osoby chore i ranne w czasie wypadków w województwie śląskim.

Ponad 18 litrów krwi
oddali honorowi dawcy
w trakcie akcji w trzech
Centrach Handlowych Auchan

Od lat zapraszamy naszych gości
do udziału w akcjach promujących
profilaktykę zdrowotną i aktywny
tryb życia. Chcemy w ten sposób
ułatwiać im dostęp do badań profilaktycznych i popularyzować zdrowy styl życia – mówi Adam Kozioł,
menedżer marketingu Centrów
Handlowych Auchan w Bydgoszczy, Gdańsku, Rumi oraz Kołbaskowie koło Szczecina.

Zwracamy uwagę na różnorodność społeczności
Poprzez nasze działania chcemy integrować lokalne społeczności i zwracać uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dlatego w październiku
zaprosiliśmy gości Centrów Handlowych Auchan w Bydgoszczy i Komornikach do udziału w wydarzeniu pt. „Przystanek w ciemności”. Odwiedzający specjalnie przygotowaną instalację mogli poznać otaczający świat
z perspektywy osoby niewidomej czy niedowidzącej. W zupełnej ciemności, w specjalnym namiocie o powierzchni 9 mkw. można było przekonać
się, jak zmysły dotyku, słuchu i węchu pomagają w orientacji w przestrzeni, gdy zawodzi wzrok. Podczas wizyty pod opieką przewodnika – osoby
niewidzącej – odwiedzający będą mogli doświadczyć życia w ciemności
i dowiedzieć się, jak osoby niewidome funkcjonują na co dzień.

ReGION
DĄŻYMY DO TEGO, BY NASZE GALERIE
I CENTRA HANDLOWE STAWAŁY SIĘ SĄSIEDZKĄ
PRZESTRZENIĄ, KTÓRA SPRZYJA BUDOWANIU
RELACJI MIĘDZYLUDZKICH. POPRZEZ WYDARZENIA
ODBYWAJĄCE SIĘ W NASZYCH CENTRACH
I GALERIACH HANDLOWYCH CHCEMY WSPIERAĆ
PROMOCJĘ REGIONÓW, A TAKŻE DZIAŁAJĄCE
W NICH ORGANIZACJE I PRZEDSIĘBIORCÓW.
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Wśród różnorodnych wydarzeń, jakie organizowaliśmy
w naszych galeriach handlowych, były targi i jarmarki,
wydarzenia współorganizowane z administracją lokalną, zbiórki dla bezdomnych zwierząt i inne aktywności
angażujące lokalne społeczności.

42 wydarzenia

38 jarmarków

11 wydarzeń

promujące
region

regionalnych
i kiermaszów

adresowanych
do lokalnych
społeczności

Poprzez podejmowane działania realizujemy
cele zrównoważonego rozwoju:

Wspieramy lokalnych
rzemieślników i twórców
Jarmarki produktów regionalnych oraz lokalne kiermasze od wielu lat zajmują stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń odbywających się
w centrach i galeriach handlowych zarządzanych przez Nhood Polska.
W 2021 roku goście centrów i galerii handlowych w całej Polsce mogli odwiedzić 38 jarmarków i kiermaszów.
Poprzez te wydarzenia wspieramy lokalnych producentów i przedsiębiorców, którzy dzięki obecności w przestrzeniach galerii handlowych, mogą
zaprezentować szerokiej grupie odbiorców swoje produkty i usługi. Te
wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających
galerie handlowe.

W 2021 roku w ramach cyklu Jarmarki „Cuda wianki” w Centrach Handlowych Auchan odbyło się 27 wydarzeń, z czego 10 przypadło na czas
przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocą. Na stoiskach regionalnych przedsiębiorców znajdował się bogaty wybór tradycyjnej żywności, smakołyki z różnych stron świata, a także oryginalne rękodzieło.
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Z kolei w Centrum Handlowym Auchan Bielany koło Wrocławia
oraz Centrum Handlowym Auchan Komorniki odbyły się kiermasze
rękodzieła, staroci i płyt winylowych. Podczas 13 wydarzeń miłośnicy przedmiotów z duszą mogli spotkać się, wymienić opiniami
i uzupełnić swoje kolekcje.

Natomiast Centrum Handlowe Auchan Poczesna w czerwcu i październiku zaprosiło swoich gości do udziału w targach budowlanych. To lubiana przez mieszkańców Częstochowy i okolic impreza,
podczas której mogą zapoznać się z ofertą lokalnych firm i zaplanować budowę lub remont domu czy mieszkania.

Z myślą o lokalnych
społecznościach
Poprzez nasze akcje chcemy angażować lokalne społeczności do współdziałania i pozytywnego wpływu na otoczenie. W 2021 roku Galeria Bronowice zaprosiła mieszkańców Krakowa i okolic do udziału w wydarzeniu
pt. „Gra o mural”. Ponad 210 mkw. powierzchni muru oporowego, okalającego galerię od strony zjazdu na podziemne parkingi, zyskało w kwietniu
nowe oblicze. Odbył się wówczas konkurs na projekt i wykonanie muralu.
Zaprezentowane koncepcje musiały nawiązywać do hasła „Miejsce na
Twój czas”, a także całościowej wizji architektonicznej obiektu. Zwycięzca
otrzymał atrakcyjną nagrodę pieniężną.

Z kolei podwarszawska Galeria Łomianki pomogła w realizacji planów
warszawskiej 17. Drużyny Harcerskiej „Kamyki”. Jej członkowie marzyli
o wyjeździe na skautowski zlot w Saemangeum w Korei Południowej.
Galeria udostępniła przestrzeń na warsztaty, w trakcie których członkowie drużyny przeprowadzili zbiórkę pieniędzy. Harcerze m.in. dekorowali
pierniki, tworzyli kreatywne ozdoby świąteczne z papieru. Świąteczna
atmosfera i wielka pasja harcerzy udzieliła się wszystkim uczestnikom
warsztatów.
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Współpracujemy z samorządami
Współpracujemy z samorządami i zapraszamy instytucje, takie jak
domy kultury i biblioteki do współorganizowania wydarzeń w naszych
obiektach.
Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca Port Rumia Centrum Handlowe Auchan
zaprosił rodziców i dzieci na wydarzenia współorganizowane z Miejskim
Domem Kultury w Rumi. Na mamy i tatów czekały strefy relaksu, gdzie
mogli odpocząć przy muzyce i skorzystać z porad kosmetologicznych czy
dotyczących zdrowego odżywiania. Z kolei dzieci pod okiem instruktorów
MDK wykonywały upominki.

Natomiast Galeria Bronowice zaprosiła najmłodszych na warsztaty promujące czytelnictwo organizowane wspólnie z Biblioteką Kraków. W czasie spotkania uczestnicy wysłuchali opowiadania o kocim bohaterze,
który pierwszy raz odwiedza bibliotekę. Historia przedstawiona została
za pomocą techniki kamishibai. W części warsztatowej z przygotowanych
materiałów dzieci mogły wykonać oryginalną zakładkę do książek.

Chcemy dostarczać klientom zarządzanych przez nas centrów i galerii
handlowych przydatne usługi. W czasie lockdownu, gdy w obiektach działały jedynie wybrane sklepy, Centrum Handlowe Auchan Bielany zaoferowało swoim klientom możliwość dostaw posiłków ze swoich restauracji
do domu.

Pomagamy zwierzętom
Akcje na rzecz pomocy bezdomnym zwierzętom wpisały się na stałe
w kalendarz wydarzeń w zarządzanych przez Nhood Polska obiektach
handlowych.

Podwarszawskie Centrum Handlowe Auchan Piaseczno w marcu zorganizowało zbiórkę karmy, zabawek i akcesoriów dla psów i kotów ze
Schroniska dla bezdomnych zwierząt na Paluchu. Schronisko jest jedną
z najbardziej znanych tego typu placówek na Mazowszu i jednym z realizatorów Warszawskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt.
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Galeria Bronowice we współpracy z Fundacją „Na Zdrowie Zwierzęta
Ludziom Ludzie Zwierzętom”, chcąc zrobić z niepotrzebnych nakrętek dobry użytek, zaprosiła swoich klientów do wzięcia udziału w wyjątkowym
wydarzeniu „Nakręteczka dla koteczka”. Celem akcji było zebranie jak
największej liczby plastikowych nakrętek, a tym samym funduszy na karmę i sterylizację kotów, podopiecznych organizacji.

Podwarszawska Galeria Łomianki od kilku lat współpracuje z Fundacją
Ochrony Zwierząt w Łomiankach, organizując coroczną akcję pomocową.
Zgodnie z jej zamysłem każde polubienie lub reakcja zostawiona pod dedykowanym postem na facebookowym profilu galerii to kolejna złotówka
przekazana na karmę dla podopiecznych Fundacji. W marcu galeria zaprosiła swoich gości do udziału w zbiórce karmy na rzecz kotów i psów
– podopiecznych Fundacji Ochrony Zwierząt w Łomiankach.

Nasze centra handlowe są miejscami zawsze otwartymi na lokalne inicjatywny, pomysły i współpracę ze społecznościami. Dlatego kalendarz aktywności w obiektach wypełniają wydarzenia, które łączą mieszkańców,
dostarczają im ciekawych pomysłów na spędzenie czasu i angażują we
wspólne pomaganie – mówi Sylwia Betlej, menedżer marketingu Centrów
Handlowych na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce.

Poprzez podejmowane
działania realizujemy cele
zrównoważonego rozwoju,
wg SDG’s:

ZACHĘCAMY NASZYCH GOŚCI DO
AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
ORAZ WSPÓLNEJ ZABAWY. DLATEGO
W KALENDARZU NASZYCH AKTYWNOŚCI
NIE MOGŁO ZABRAKNĄĆ PROPOZYCJI
WYDARZEŃ SPORTOWYCH I CIEKAWEJ
ROZRYWKI DLA CAŁEJ RODZINY.
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Zachęcamy
do aktywności fizycznej
Odwiedzający centra i galerie handlowe zarządzane przez Nhood Polska
mogli uczestniczyć w wielu różnorodnych wydarzeniach i akcjach, poprzez które promowaliśmy aktywny wypoczynek i zachęcaliśmy do amatorskiego uprawiania sportu.

W 2021 roku zorganizowaliśmy 20 akcji promujących
aktywny tryb życia. W czasie lockdownów, gdy centra
handlowe działały w ograniczonym zakresie, zapraszaliśmy
naszych klientów do udziału w wydarzeniach łączących
aktywności w centrach handlowych i w przestrzeni online.

Akcja „Czas na rower” była jedną z propozycji o hybrydowym charakterze. Odwiedzający centra handlowe na Podlasiu, Pomorzu,
Śląsku i Zagłębiu zwiedzali na miejscu wystawy prezentujące ciekawostki i praktyczne porady dotyczące rowerów oraz propozycje
ciekawych tras w okolicy. Z kolei na profilach galerii handlowych na
Facebooku udostępniliśmy filmy poradnikowe, w których podpowiadaliśmy, jak przygotować rower do trasy i cieszyć się udaną wycieczką. Uczestnicy akcji na Śląsku mogli skorzystać z bezpłatnego
serwisu rowerowego, by przygotować swój pojazd do sezonu.

Z kolei, w Centrum Handlowym Auchan Bydgoszcz i w Centrum
Handlowym Auchan Kołbaskowo akcji „Czas na rower” towarzyszyła wystawa zabytkowych rowerów, na której zaprezentowaliśmy
wiele unikatowych egzemplarzy.

W czerwcu Galeria Bronowice zaprosiła mieszkańców Krakowa do udziału w akcji ROWERland. Było to prawdziwe święto jednośladów, obfitujące
w moc atrakcji, m.in.: bezpłatny serwis rowerowy, pokazy BMX przygotowane przez profesjonalną szkołę, konkurs „Jazda po nagrody” i wiele
innych.

Również od czerwca na dachu krakowskiego obiektu działa tor kartingowy sygnowany pseudonimem topowego youtubera – Buddy (Budda.
TV). Illegal Karting by Budda w ciągu zaledwie kilku miesięcy działalności
stał się jednym z ulubionych miejsc miłośników motoryzacji i rywalizacji
w duchu fair play.

Wakacyjne aktywności sportowe
W lipcu Centrum Handlowe Auchan Bydgoszcz zaprosiło najmłodszych
do wspólnej zabawy na terenie rekreacyjnym tuż obok obiektu. To przestrzeń, którą Nhood Polska dwa lata temu przebudował z myślą o lokalnych mieszkańcach. Podczas prac zrewitalizowano szlak prowadzący od
przystanków komunikacji miejskiej do centrum handlowego oraz wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową. Powstały również wygodne strefy relaksu z ławkami i stojakami rowerowymi. Osoby lubiące aktywnie spędzać
czas mogą korzystać z plenerowej siłowni z elementami parkurowymi.
Podczas lipcowego wydarzenia młodzi uczestnicy rywalizowali na torze
przeszkód wytyczonym wzdłuż drabinek do wspinaczki, a także brali
udział w konkurencjach na bieżni czy w siłowni na świeżym powietrzu.
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W wakacyjne miesiące Centra Handlowe Auchan w Białymstoku zorganizowały dla małych gości 9 spotkań pod tytułami: „Letnia Akademia Bajek
i Gier” „Letnia Akademia dla Dzieci”, „Letnia Akademia Małego Naukowca”. Podczas zabaw i quizów dzieci poznawały bliżej otaczający je świat
i mogły wesoło spędzić czas, a w trakcie warsztatów własnoręcznie stworzyć zabawki i dekoracje oraz rozwinąć zdolności manualne. Wiele radości
wywołały zabawy zręcznościowe, wśród których były m.in. królująca na
podwórkach gra w klasy, kolorowy tor przeszkód czy skakanie na skakance.
Na zabawy sportowe w czasie wakacji zaprosił również Port Rumia.
Podczas spotkania pt. „Wakacje na sportowo” można było wziąć udział
w rodzinnych zabawach sportowych i zmierzyć się w drużynowym przeciąganiu liny. Sportową rywalizację poprzedzała rozgrzewka poprowadzona przez profesjonalnego trenera, który przez wiele lat uprawiał lekką
atletykę.

Aktywna rozrywka również jesienią i zimą
We wrześniu Galeria Bronowice zachęcała krakowian do udziału w charytatywnym maratonie zumby „Rubiton”, który odbył się na dachu obiektu. Cały dochód z akcji „Tańczymy, by pomóc” został przeznaczony na
wsparcie dzieci z oddziałów onkologicznych. Akcję zorganizowało stowarzyszenie Muszkieterowie Szpiku.

Natomiast w październiku w Centrum Handlowym Auchan Swadzim odbyły się rodzinne rozgrywki w grach planszowych. Na małych uczestników spotkania i ich rodziców czekały cztery strefy gier dostosowane do
możliwości dzieci w różnym wieku albo wymagających wspólnego rodzinnego wysiłku intelektualnego.

Zabawa dla całej rodziny
Przez cały rok zapraszaliśmy naszych gości do zabawy. Przygotowaliśmy
różnorodne wydarzenia. Wiele z naszych propozycji nawiązywało do popularnych świąt. Do współpracy zaprosiliśmy również blogerów.

W 2021 roku zaproponowaliśmy naszym gościom 22 wydarzenia,
które były doskonałą okazją do zabawy w gronie bliskich.

Z okazji walentynek w Centrach Handlowych Auchan na Śląsku i Zagłębiu
rozdawaliśmy słodkie upominki w kształcie serca. Ciastko z miłosną dedykacją ze słodkiego lukru można było otrzymać w centrach handlowych
w Katowicach, Sosnowcu i Żorach. Z kolei w Bielsku-Białej oraz Mikołowie
rozdawaliśmy romantyczne upominki za zakupy w galeriach handlowych.

W wybranych centrach handlowych rozdawaliśmy również prezenty
z okazji Dnia Kobiet. Każda pani, która 6 marca zrobiła zakupy w sklepach
Centrów Handlowych Auchan w Bielsku-Białej, Mikołowie i Poczesnej,
mogła otrzymać prezent w postaci miodów, nasion roślin miododajnych
oraz ozdobnych poduszek. Na podobnych zasadach można było otrzymać
upominki z okazji Dnia Matki w Centrach Handlowych Auchan w Białymstoku.

Z okazji nadejścia wiosny Galeria Bronowice zaprosiła swoich klientów
na wyjątkowe wirtualne wydarzenie: „Laboratorium zapachu”, czyli bezpłatne warsztaty online z ekspertami z M061 Perfume Lab. Odbyły się
one w dniach 9–10 oraz 16–17 kwietnia. Gotowe zapachy zostały przesłane
uczestnikom pocztą.
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Natomiast we wrześniu goście Galerii Bronowice mogli wziąć udział
w modowych warsztatach i spotkaniach z blogerką Magdaleną Kanoniak,
znaną jako RADZKA, a także zabawach i licznych promocjach. Ale zanim
to nastąpiło, Galeria poszukiwała oryginalnych, lubiących się bawić modą
mieszkańców. Wybrany przez jury główny zwycięzca, bogatszy o voucher
na 2 tys. zł, udał się na zakupy w towarzystwie blogerki.

W październiku wielkopolskie Centrum Handlowe Auchan Komorniki zaprosiło dzieci do udziału w animacjach pt. „Bajkowy świat pszczółki Mai”.
Zorganizowaliśmy to wydarzenie z myślą o małych wielbicielach przygód
zabawnej i pomysłowej pszczółki, którzy niecierpliwie czekali na premierę
filmu pt. „Pszczółka Maja. Mały, wielki skarb”. W strefie zabaw i gier mali
uczestnicy korzystali z wielu atrakcji. Wśród nich były wielkoformatowe
gry planszowe oraz zabawa sprawnościowa, a w strefie warsztatów kreatywnych z dostępnych na miejscu materiałów dzieci mogły wykonać prosty domek dla pszczół lub owadów zapylających albo stworzyć zabawkę
– wesołą pszczółkę.

W bogatym programie wydarzeń w centrach i galeriach handlowych nie
zabrakło świątecznych spotkań ze świętym Mikołajem. Takie eventy odbywały się w dziesięciu centrach i galeriach handlowych. W świątecznej
scenerii, wypełnionej dźwiękami najpiękniejszych kolęd i świątecznych
piosenek Mikołaj spotkał się z dziećmi, czytał im bożonarodzeniowe
opowieści oraz wręczył słodkie upominki. Najmłodsi mogli zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem, a podczas warsztatów kreatywnych własnoręcznie wykonać świąteczne dekoracje.

Różnorodne propozycje popularyzujące sport oraz dostarczające ciekawej rozrywki zajmują znaczące miejsce w programie wydarzeń w naszych
centrach i galeriach handlowych. Tak dobieramy ich tematykę, by zainteresowała uczestników w różnym wieku. Cieszymy się, że doceniają to
nasi klienci i chętnie biorą udział w organizowanych przez nas animacjach
– mówi Iwona Kozińska, menedżer marketingu Centrów Handlowych Auchan w Białymstoku oraz przy ulicy Modlińskiej w Warszawie.
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Szanujemy środowisko naturalne. Papier, na którym została wydrukowana broszura, pochodzi z recyklingu.

