Ceetrus Polska

Ceetrus Polska – do 4 czerwca 2018 roku funkcjonująca pod nazwą Immochan Polska – jest
właścicielem, deweloperem, komercjalizatorem i zarządcą obiektów handlowych. Firma rozwija
projekty, które wpisują się w istniejącą tkankę miejską. Chce tworzyć miejsca zrównoważone,
inteligentne, tętniące życiem, z myślą lokalnych społecznościach.
Firma Ceetrus (d. Immochan) chce tworzyć przestrzenie miejskie, gdzie ludzie spotykają się
i nawiązują relacje. Projektowane, budowane, a następnie zarządzane obiekty – nie tylko handlowe –
mają wpisywać się w lokalne otoczenie oraz dostarczać innowacyjne rozwiązania i usługi. To
założenie dotyczy również polskiego rynku, gdzie do Ceetrus Polska należą 22 Centra Handlowe
Auchan oraz Galeria Bronowice i Galeria Łomianki. Inwestor obecnie zarządza w Polsce powierzchną
handlową wielkości blisko 700 tys. mkw. Jest również wyłącznym komercjalizatorem 16 obiektów
handlowych z hipermarketem Auchan (d. Real) o powierzchni ponad 38 tys. mkw. Ceetrus Polska
rozwija także działalność w takich obszarach, jak nieruchomości mieszkaniowe, biura, infrastruktura,
turystyka i rekreacja.
W trosce o lokalne społeczności
Z myślą o lokalnych społecznościach Ceetrus Polska przebudowuje i odnawia istniejące obiekty.
Efektem modernizacji jest lepsze dopasowanie obiektów do potrzeb klienta i otoczenia, poprzez
wprowadzenie licznych udogodnień, takich jak pokoje rodziców z dziećmi, bezpłatne wewnętrzne
i zewnętrzne place zabaw dla dzieci czy bezpłatne WiFi i miejsca do wspólnej pracy, z których mogą
korzystać lokalni przedsiębiorcy.
Rozwiązania ekologiczne w centrach handlowych
Ceetrus Polska kładzie duży nacisk na to, aby codzienne funkcjonowanie centrów handlowych miało
jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. W tym celu wprowadziła do obiektów m.in.
efektywne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej i wody. Firma promuje również ekologiczny
transport, rozwijając na parkingach swoich obiektów sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych,
czy budując wiaty rowerowe, a w większości obiektów samoobsługowe stacje naprawy rowerów.
Potwierdzeniem efektywności działań Ceetrus Polska na rzecz ochrony środowiska naturalnego są
m.in. certyfikat BREEAM uzyskany przez Galerię Bronowice oraz BREEAM-In-Use, który w ubiegłym
roku otrzymała Galeria Łomianki. W tym roku proces certyfikacji przejdą kolejne obiekty zarządzane
przez Ceetrus Polska.

Zrównoważone budownictwo na przykładzie Coresi Shopping Resort
Na całym świecie Ceetrus realizuje liczne projekty wpisujące się w założenia zrównoważonego
budownictwa. Coresi Shopping Resort mieści się w Brasov w Rumunii i jest przykładem udanej
rewitalizacji obszaru przemysłowego w mieście. Jest to inwestycja wielofunkcyjna - obok galerii
handlowej o powierzchni ponad 45 tys. mkw. w rewitalizowanej fabryce powstaje park biznesowy,
a także budynki mieszkalne. W pierwszym etapie inwestycji oddano do użytku 600 mieszkań.
Kompleks otrzymał certyfikat BREEAM Excellent.

