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sz nowniPAŃSTWO!
ROK 2020 POD WIELOMA WZGLĘDAMI BYŁ WYJĄTKOWY. 

ZACZĘLIŚMY GO BARDZO PRACOWICIE. JAK CO ROKU 

SPOTKALIŚMY SIĘ Z NASZYMI KLIENTAMI I PARTNERAMI 

BIZNESOWYMI, A W NASZYCH CENTRACH I GALERIACH 

HANDLOWYCH ROZPOCZĘLIŚMY REALIZACJĘ WIELU 

RÓŻNORODNYCH WYDARZEŃ I AKCJI DLA NASZYCH KLIENTÓW. 

W połowie marca, z dnia na dzień, znaleźliśmy się w bezprecedensowej 
sytuacji związanej z rozwojem pandemii Covid-19 i jej wpływem na gospo-
darkę. Najtrudniejszym wyzwaniem dla naszej branży okazały się zaska-
kujące i długie lockdowny centrów i galerii handlowych, które znacząco 
wpłynęły zarówno na działalność naszej firmy, jak i naszych najemców, 
a także na zwyczaje zakupowe naszych klientów. Nowa sytuacja wymaga-
ła od nas zdecydowanych i elastycznych działań oraz aktywnej komunika-
cji z klientami. 

Pandemia Covid-19 to czas, w którym – jak nigdy wcześniej – realizacja 
strategii społecznej odpowiedzialności biznesu stała się jeszcze bardziej 
istotna w codziennych działaniach naszej firmy. 

Od momentu ogłoszenia w Polsce przez władze państwowe stanu za-
grożenia epidemicznego prowadziliśmy stały dialog z naszymi klientami 
i partnerami biznesowymi. Z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu osób 
odwiedzających nasze centra i galerie handlowe prowadziliśmy aktywną 
kampanię informacyjną, która miała na celu dostarczenie rzetelnej i ak-
tualnej informacji na temat zasad funkcjonowania obiektów i najemców, 
budowanie świadomości, że zarządzane przez firmę centra i galerie han-
dlowe są bezpiecznymi miejscami, a także kształtowanie nawyków bez-
piecznych zakupów. 

Uważnie wsłuchiwaliśmy się w aktualne potrzeby lokalnych społeczności. 
W ramach naszego wieloletniego autorskiego programu „Dobry sąsiad” 
wspieraliśmy placówki medyczne i opiekuńcze oraz lokalne inicjatywy 
na terenie całego kraju poprzez ponad 50 akcji, do udziału w których za-
praszaliśmy naszych klientów. 

Po zakończeniu pierwszego lockdownu w maju 2020 roku ponownie za-
częliśmy organizować wydarzenia dla naszych klientów. Wiele z nich mia-
ło charakter hybrydowy – łączyliśmy aktywności odbywające się na tere-
nie galerii handlowych z działaniami w przestrzeni wirtualnej. 

W trudnym czasie epidemii Covid-19 rozwijaliśmy także współpracę 
z otoczeniem biznesowym i dołączyliśmy do ważnych instytucji wspiera-



jących zrównoważony rozwój, takich jak Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su oraz UN Global Compact Network Poland. 

Mimo utrudnień związanych z czasem pandemii pracowaliśmy nad nowy-
mi inwestycjami, które projektujemy z uwzględnieniem zasad zrówno-
ważonego rozwoju. Są to projekty mixed-use łączące handel, biura, re-
stauracje oraz ogólnodostępne zielone przestrzenie. Obecnie pracujemy 
nad trzema wielofunkcyjnymi projektami – na warszawskim Wilanowie, 
w podwarszawskim Piasecznie oraz na terenie dawnego lotniska w Gó-
raszce na Mazowszu.

Realizacja wielofunkcyjnych projektów o potrójnym pozytywnym wpły-
wie na społeczeństwo, środowisko oraz gospodarkę, projektowanie ich 
dla mieszkańców i wspólnie z nimi to misja nowej marki Nhood, któ-
ra od 1 stycznia 2021 roku działa na europejskim rynku nieruchomości 
mixed-use. Firma działa na rzecz właścicieli nieruchomości, m.in. Ceetrus 
Polska, a także na rzecz firm skupionych w Stowarzyszeniu Rodziny Mulliez 
(AFM), wśród których są m.in. Leroy Merlin, Decathlon oraz Auchan.

Nazwa nowej firmy powstała ze skrótu angielskiego słowa neighborhood 
(sąsiedztwo), ale zawiera wiele innych znaczeń, jak działanie zespołowe, 
wspólne dobro, pozytywne nastawienie, przestrzeń, w której czujemy się 
dobrze, a także nowe idee.

Marka Nhood niesie ze sobą takie wartości, jak: proximity, czyli bliskość, 
empowerment, czyli moc działania oraz positive impact, czyli pozytywne 
oddziaływanie na otoczenie biznesowe. Natomiast strategia zrównowa-
żonego rozwoju Nhood opiera się na trzech filarach – People/ludzie, 
Planet/środowisko oraz Profit/gospodarka. To one wyznaczają kierunek 
podejmowanych przez nas działań. 

Ostatnie miesiące 2020 roku wypełniały nam prace związane z wprowa-
dzeniem nowej marki na rynek. Szata graficzna broszury, którą mają Pań-
stwo w rękach, wypływa z innowacyjnej identyfikacji marki Nhood. 

W Polsce powstanie marki Nhood ogłosiliśmy na początku 2021 roku. 
Pod tym szyldem pracuje zespół wcześniej związany z Ceetrus Polska, 
a jego członkowie są odpowiedzialni za prowadzenie, współtworzenie, 
przekształcanie i rewitalizację nieruchomości w nowe miejsca pulsujące 
życiem, rozwijane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpor-
ne na zmiany klimatyczne.

Oddaję w Państwa ręce publikację prezentującą działania z zakresu CSR 
firmy Ceetrus i zespołu Nhood w 2020 roku. Podobnie jak w minionych 
latach obejmowały one inicjatywy adresowane do pracowników, klientów 
oraz otoczenia biznesowego, a także aktywności na rzecz lokalnych spo-
łeczności, realizowane w ramach programu „Dobry sąsiad”. 

Życzę Państwu miłej lektury!

 Ada Walentek
 dyrektor generalna Nhood Polska i Ceetrus Polska

Ada Walentek
dyrektor generalna Nhood Polska  
oraz Ceetrus Polska



DZIAŁANIa FIRMYCZĘŚĆ I
NA RZECZZRÓWNOWAŻ  NEGOROZWOJU



TE DWIE FIRMY DZIAŁAJĄCE NA POLSKIM RYNKU 

NIERUCHOMOŚCI MIXED-USE ŚCIŚLE ZE SOBĄ 

WSPÓŁPRACUJĄ. WARTO POZNAĆ ZAKRES ICH 

KOMPETENCJI ORAZ SPECYFIKĘ DZIAŁANIA. 

W styczniu 2021 roku ogłosiliśmy powstanie firmy i marki Nhood, która 
jest nowym graczem na rynku nieruchomości mixed-use. Nhood świadczy 
usługi na rzecz Ceetrus Polska oraz innych firm zrzeszonych w Stowarzy-
szeniu Rodziny Mulliez. 

Nhood oferuje usługi zarządzania, eksploatacji, komercjalizacji, marke-
tingu i kompleksowego rozwoju nieruchomości. Aktywizuje, zarządza 
i tworzy wielofunkcyjne nieruchomości zmieniające miasto, okolicę i han-
del, aby wywierały potrójny pozytywny wpływ na otoczenie w obszarze 
społecznym, środowiskowym i gospodarczym /People, Planet, Profit/. 

DZIAŁANIa FIRMYNA RZECZ

Ceetrus Polska i Nhood Polska

NHOOD ŚWIADCZY 

USŁUGI NA RZECZ 

CEETRUS POLSKA 

ORAZ INNYCH FIRM 

ZRZESZONYCH 

W STOWARZYSZENIU 

RODZINY MULLIEZ.
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Nhood Polska zajmuje się kompleksową obsługą 24 obiektów, w tym 
22 Centrów Handlowych Auchan, a także Galerii Bronowice w Krakowie 
oraz podwarszawskiej Galerii Łomianki o łącznej powierzchni GLA ponad 
700 tys. mkw., których właścicielem jest Ceetrus Polska. 

Odpowiada za codzienną eksploatację obiektów, komercjalizację, mar-
keting oraz rozwój nieruchomości, a także różnorodną ofertę wydarzeń 
adresowanych do lokalnych społeczności. Nhood jest ponadto wyłącznym 
komercjalizatorem lokali o łącznej powierzchni handlowej ponad 40 tys. 
mkw. w 27 obiektach handlowych z hipermarketami i supermarketami 
Auchan. 

Nhood, bazując na wieloletnim doświadczeniu swojego zespołu, we 
współpracy z lokalnymi społecznościami buduje obiekty mixed-use 
i przestrzenie miejskie łączące handel, budownictwo mieszkaniowe, biura 
oraz obiekty użyteczności publicznej. Te zrównoważone i tętniące życiem 
miejsca mają pozytywnie wpływać na otoczenie w trzech obszarach: spo-
łecznym, środowiskowym i gospodarczym /People, Planet, Profit/. 

24 
centra 
handlowe

23 
miasta

700 tys.  
mkw. GLA

ponad 1300  
lokali

7  
nowych 
projektów

27  
mandatów 
agencyjnych
obiektów

Nhood Polska:

Nasze media:



Ceetrus Polska jest właścicielem 24 obiektów, w tym 22 Centrów Han-
dlowych Auchan oraz Galerii Bronowice w Krakowie i podwarszawskiej 
Galerii Łomianki. Do firmy należy również portfolio blisko 230 ha terenów 
inwestycyjnych dogodnie zlokalizowanych w dużych miastach lub na ich 
obrzeżach.

Firma Ceetrus powstała w 1976 roku we Francji, a dziś jest obecna 
w 10 krajach w Europie. W Polsce działa z sukcesami na rynku nierucho-
mości komercyjnych od 1996 roku.

Nasze media:

www.ceetrus.pl

www.linkedin.com/company/ceetrus-polska
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Obecność w 10 krajach Europy oraz obserwacja trendów, możliwości 
i zagrożeń na poszczególnych rynkach umożliwia Nhood stworzenie wizji 
sektora nieruchomości na rynku europejskim.

Nhood łączy pozycję ogólnoeuropejskiej firmy z doświadczeniem i znajo-
mością poszczególnych rynków. Wykorzystując powyższe kompetencje, 
firma chce współtworzyć tętniące życiem miejsca, które łączą społeczno-
ści i odpowiadają na ich potrzeby. 

C  ERPIEMYZ MIĘDZYNARODOWEGODOŚWIaDCZEnIA
Nhood  
w Europie

1029 
pracowników

1 miliard 
odwiedzających 
rocznie

297 
zarządzanych
centrów 
handlowych,  
galerii i innych 
nieruchomości

łącznie  
2,3 mln mkw. 
zarządzanej 
powierzchni 
GLA

obecność  
w 10 krajach 
Europy

23 
projekty  
w fazie rozwoju

Nhood Europa:



LUKSEMBURG

1 
galeria  

handlowa

FRANCJA

96 
galerii  

handlowych

ROSJA

38 
galerii  

handlowych

WŁOCHY

50 
galerii  

handlowych

UKRAINA

3 
galerie  

handlowe

RUMUNIA

23 
galerie  

handlowe

WĘGRY

18 
galerii  

handlowych

HISZPANIA

30 
galerii  

handlowych

PORTUGALIA

10 
galerii  

handlowych

Polska

24 
galerie  

handlowe
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W trosce o otoczenie,  
lokalne społeczności i gospodarkę 
REWITALIZUJEMY I PRZEKSZTAŁCAMY 

NIERUCHOMOŚCI W NOWE, ZRÓWNOWAŻONE, 

PULSUJĄCE ŻYCIEM, WIELOFUNKCYJNE 

PRZESTRZENIE. MAJĄ ONE ŁĄCZYĆ LOKALNE 

SPOŁECZNOŚCI ORAZ POZYTYWNIE 

WPŁYWAĆ NA OTOCZENIE W TRZECH 

OBSZARACH: SPOŁECZNYM, ŚRODOWISKOWYM 

I GOSPODARCZYM /PEOPLE, PLANET, PROFIT/. 

TO PODSTAWY NASZEJ STRATEGII CSR.

Trzy obszary – People, Planet, Profit, na które chcemy mieć pozytywny 
wpływ, są filarami naszej strategii CSR i wyznaczają kierunki działania 
naszej firmy. 

People
ludzie

Prosperity
dobrobyt

Profit
gospodarka

STRA  EGIA

Planet
środowisko



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

Środowisko/Planet
Wywieramy pozytywny wpływ na 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.

POTRÓjNEGOSTRA  EGIA
POZYTY NYNEGOWPŁYWU
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Proximity/Bliskość: 
myślimy lokalnie. Wieloletnia obecność w miejscach, w których prowadzi-
my działalność, daje nam wiedzę na temat lokalnego rynku i jego uczest-
ników.

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

Positive impact/Pozytywne oddziaływanie: 
mierzymy wpływ naszych działań na środowisko, społeczeństwo i gospo-
darkę, by jeszcze lepiej wykorzystywać nasze zasoby.

Poprzez naszą strategię potrójnego pozytywnego wpływu chcemy reali-
zować najważniejsze cele zrównoważonego rozwoju (SDG’s – Sustaina-
ble Development Goals).

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 bez-
piecznym miejscem do życia. 

CHCEMY TAK ZMIENIAĆ OTOCZENIE, BY JEGO 

MIESZKAŃCY MIELI W ZASIĘGU RĘKI WSZYSTKO, 

CO JEST POTRZEBNE DO WYGODNEGO ŻYCIA, 

ZGODNIE Z KONCEPCJĄ PIĘTNASTOMINUTOWEGO 

MIASTA. ABY TO OSIĄGNĄĆ, KIERUJEMY SIĘ 

KLUCZOWYMI DLA NAS WARTOŚCIAMI.



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
•  pracownicy 

Nhood Polska
•  rodziny 

pracowników

media
•  media 

branżowe
•  media 

ogólnopolskie
•  media lokalne

organizacje
•  organizacje 

społeczne, 
NGO’s

•  organizacje 
branżowe

•  organizacje 
biznesowe

•  fundacje

sektor  
publiczny
•  miasta, 

dzielnice, 
gminy

•  samorządy 
lokalne

•  Ambasada 
Francji

środowisko
•  certyfikaty 

BREEAM
•  zrównoważony 

transport
•  energia 

odnawialna

społeczeństwo
•  klienci 

centrów 
handlowych

•  społeczność 
lokalna

biznes
•  najemcy
•  marki 
•  pracownicy 

sklepów 
w naszych 
obiektach

•  partnerzy 
biznesowi

•  dostawcy
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UWAŻAMY PRACOWNIKÓW ZA NASZ 

NAJWAŻNIEJSZY ZASÓB, DLATEGO OTACZAMY 

ICH TROSKĄ JUŻ OD PIERWSZEGO DNIA 

PRACY. REALIZUJEMY WIELE PROGRAMÓW 

DLA PRACOWNIKÓW, WSPIERAMY PRACĘ 

ZDALNĄ, DZIAŁAMY NA RZECZ ZAPEWNIENIA 

RÓWNOŚCI PŁCI W BIZNESIE. 

Zwłaszcza w czasie pandemii ważne jest, by pracownicy czuli się częścią 
firmy już od pierwszego dnia pracy. Od lat prowadzimy program on-bo-
ardingowy, który pozwala przezwyciężyć naturalny stres towarzyszą-
cy pierwszym dniom pracy. W ramach programu nowy pracownik jest 
wspierany przez kolegę z długim stażem pracy, który służy mu wsparciem 
i radą, a także uczestniczy w praktycznych szkoleniach, które ułatwiają 
mu poznanie firmy. W czasie pandemii Covid-19 część szkoleń i spotkań 
było realizowanych online. 

Nasz system wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych, programy roz-
wojowe, nowoczesne platformy HR wynikają z transparentnej i zakomu-
nikowanej polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Działamy wspólnie, 
w oparciu o analizę potrzeb współpracowników oraz z uwzględnieniem 
obecnych trendów rynkowych. Wachlarz benefitów, z którego mogą ko-
rzystać nasi pracownicy, jest bardzo atrakcyjny.

Dbamy o rozwój zawodowy pracowników, umożliwiając szkolenia z ob-
szaru działania przedsiębiorstwa, liczne szkolenia zawodowe czy ma-
nagerskie. Proponujemy pracownikom również bezpłatną naukę języka 
angielskiego i francuskiego oraz szkolenia z zakresu rozwoju osobistego.

W trosce o rozwój  
pracowników

DBAMY O ROZWÓJ 

ZAWODOWY 

PRACOWNIKÓW, 

UMOŻLIWIAJĄC 

SZKOLENIA 

Z OBSZARU DZIAŁANIA 

PRZEDSIĘBIORSTWA, 

LICZNE SZKOLENIA 

ZAWODOWE CZY 

MANAGERSKIE.



Nasi pracownicy mają również możliwość brania udziału w wielu projek-
tach międzynarodowych. W 2020 roku wśród nich były m.in. praca nad 
nową marką Nhood, wdrażanie cyfrowych narzędzi HR, opracowanie stan-
dardów oceny twardych kompetencji pracowniczych oraz program talent 
review. Nasi pracownicy na co dzień współpracują z kolegami z innych 
europejskich oddziałów firmy, a także uczestniczą w regularnych spotka-
niach działów, by wspólnie wypracowywać bieżące rozwiązania i dysku-
tować nad nowymi pomysłami. Ten sposób działania dobrze sprawdzał 
się podczas kolejnych lockdownów, gdy trzeba było podejmować decyzje 
szybko i elastycznie. 

W naszej firmie działa także zintegrowana platforma międzynarodowa 
Talent Soft, która służy do zarządzania procesami HR, w tym szkoleniami. 
Korzystamy również z rozwiązania MójRandstad, które ułatwia zarządza-
nie obecnościami pracowników, wspiera przetwarzanie danych HR i ogra-
nicza obieg papierowych dokumentów. 

Regularnie badamy poziom satysfakcji naszych pracowników (badanie 
Barometr Zaangażowania Pracowników) i uwzględniamy ich uwagi pod-
czas kształtowania polityki benefitów. 

Czas pandemii sprawił, że zmienił się styl naszej pracy. Od przełomu lu-
tego i marca 2020 roku pracujemy w trybie zdalnym lub hybrydowym 
w zależności od rekomendacji rządu, aktualnych danych dotyczących 
zachorowań czy zakresu funkcjonowania zarządzanych przez nas galerii 
handlowych. Obecnie pracujemy w systemie 5 dni pracy zdalnej na 5 dni 
pracy w biurze. W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników po-
dzieliliśmy zespół na dwie grupy, które przychodzą do biura przemiennie. 
Przestrzenie biurowe są gruntownie czyszczone i ozonowane, by jak naj-
bardziej ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Poprzez podejmowane przez 
nas działania w zakresie 
HR realizujemy cel 8. 
zrównoważonego rozwoju SDG’s
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WŁĄCZAMY SIĘ W INICJATYWY ZWIĄZANE 

Z PROMOCJĄ RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI 

W BIZNESIE I DOKŁADAMY STARAŃ, BY OSOBY 

ZATRUDNIONE W FIRMIE MIAŁY SZANSĘ 

ROZWOJU ZAWODOWEGO NIEZALEŻNIE 

OD PŁCI, WIEKU CZY POCHODZENIA. 

Działania  
na rzecz równości płci



W naszym „Kodeksie postępowania w firmie” ważne miejsce zajmują 
zapisy, które wspierają różnorodność i surowo odnoszą się do wszelkich 
form dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, religię, pochodzenie czy 
przekonania, zarówno w procesie rekrutacji, jak i na każdym etapie rozwo-
ju zawodowego pracownika. Wszelkie naruszenia kodeksu osoba zatrud-
niona może zgłaszać do komisji etyki za pomocą dedykowanej platformy 
internetowej, która zapewnia anonimowość. 

Polityka zarządzania zasobami ludzkimi w naszej firmie zakłada dążenie 
do równych proporcji w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn. Obecnie ko-
biety stanowią 73 proc. wszystkich pracowników firmy i zajmują 65 proc. 
stanowisk menedżerskich związanych z obszarami zarządzania operacyj-
nego, zarządzania obiektami handlowymi, marketingiem i CSR oraz HR 
i księgowości. Firmą od kilku lat kieruje Ada Walentek, dyrektor generalna 
Nhood Polska. Mężczyźni stanowią 27 proc. wszystkich zatrudnionych. 

Bierzemy aktywny udział w projektach, które zwracają uwagę opinii pu-
blicznej na konieczność działań na rzecz równouprawnienia płci w śro-
dowisku biznesowym. Jednym z nich było wydarzenie „Ring the Bell for 
Gender Equality” organizowane przez Global Compact Network Poland. 
6 marca 2020 roku z okazji Dnia Kobiet w Warszawie symbolicznie za-
brzmiał giełdowy dzwon, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej na pro-
blem równości kobiet i mężczyzn zarówno na rynku pracy, jak i w społe-
czeństwie. Ada Walentek, dyrektor generalna Nhood Polska wzięła udział 
w dyskusji panelowej, która odbyła się w ramach tego wydarzenia. Uczest-
nicy rozmawiali o działaniach biznesu na rzecz zapewnienia równoupraw-
nienia płci w przedsiębiorstwach i zwiększania świadomości społecznej 
w tym obszarze.

Kilka miesięcy później, w lipcu, nasza firma dołączyła do programu Glo-
bal Compact Network Poland pt. „Równe Szanse w Biznesie” na rzecz 
znoszenia ograniczeń równości płci, wyznaczającego cele korporacyjne 
w zakresie równej reprezentacji kobiet i przywództwa w biznesie. 

W grudniu w ramach tego programu firma poddała się analizie równości 
płci WEPs Gender Gap Analysis Tool organizowanej przez Global Com-
pact Network Poland. Nhood wyróżniła się tym, że zarówno funkcję dyrek-
tor generalnej, jak i większość stanowisk menedżerskich zajmują kobiety. 
Zarządzając zespołem, firma dąży do zapewnienia równych szans płci na 
każdym etapie procesu rekrutacji.

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

Poprzez podejmowane przez 
nas działania realizujemy 5. cel 
zrównoważonego rozwoju SDG’s

POLITYKA ZARZĄDZANIA 

ZASOBAMI LUDZKIMI 

W NASZEJ FIRMIE 

ZAKŁADA DĄŻENIE DO 

RÓWNYCH PROPORCJI 

W ZATRUDNIANIU 

KOBIET I MĘŻCZYZN.
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Członkostwo w organizacjach
DOCENIAMY ZNACZENIE WSPÓŁPRACY W BIZNESIE, 

A CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH UMOŻLIWIA 

NAM WYMIANĘ WIEDZY, DOŚWIADCZEŃ I DOBRYCH 

PRAKTYK. WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ ROZWOJU 

NASZEJ BRANŻY, CO JEST SZCZEGÓLNIE WAŻNE 

W WYMAGAJĄCYM CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH)
Największa w Polsce organizacja działająca 
na rzecz rozwoju branży centrów handlowych. 
Od 18 lat reprezentuje swoich członków 
w środowisku biznesowym, politycznym 
i społecznym. Rada zrzesza ponad 200 firm 
działających w sektorze miejsc handlu 
i usług, w tym największych właścicieli 
i zarządców centrów handlowych. Misją 
organizacji jest wspieranie rozwoju branży, 
umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń, 
tworzenie standardów rynkowych i kierunków 
rozwoju branży, promowanie najlepszych 
praktyk, a także reprezentowanie branży 
przed organami administracji na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym. 

W ramach PRCH aktywnie działamy 
od 2018 roku. Agnieszka Gutowska, dyrektor 
marketingu, lider komunikacji i CSR zasiada 
w Radzie Etyki PRCH, a także jest członkiem 
jury w PRCH Retail Awards.

Polsko-Francuska Izba Gospodarcza (CCIFP)
Powstała w 1994 roku jako stowarzyszenie 
przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie 
się rozwija. CCIFP zrzesza obecnie ponad 
450 firm francuskich oraz polskich firm — to 
jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych 
w Polsce. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój 
działalności inwestycyjnej i gospodarczej 
w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę 
w kontaktach z organami administracji 
państwowej i organizacjami pracodawców. 
Stanowi również doskonałą platformę 
wymiany doświadczeń oraz najlepszych 
praktyk biznesowych.

Jako członek CCIFP włączamy się 
w organizowane przez instytucję projekty 
specjalne. 

Należymy do: 



Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)
Jest organizacją ekspercką, inicjatorem 
i partnerem przedsięwzięć kluczowych 
dla polskiego CSR. Inspiruje biznes, który 
zmienia świat i łączy ludzi, którzy zmieniają 
biznes. Działa na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. Od 2000 roku kształtuje, 
analizuje i promuje CSR w Polsce. 
Współpracując z czterema grupami 
interesariuszy – biznesem, środowiskiem 
akademickim, administracją państwową, 
organizacjami społecznymi – wyznacza 
trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu 
i zrównoważonego rozwoju w Polsce. 
W programie partnerskim FOB uczestniczy 
obecnie blisko 60 przedsiębiorstw. 

W kwietniu 2020 roku dołączyliśmy 
do programu partnerskiego FOB 
i wspieramy organizację w upowszechnianiu 
koncepcji CSR w Polsce. 

Un Global Compact Network Poland
Polski oddział United Nations Global 
Compact – największej, światowej 
inicjatywy skupiającej zrównoważony 
biznes. Wzywa firmy do tworzenia 
strategii i działań w oparciu o dziesięć 
uniwersalnych zasad, dotyczących praw 
człowieka, standardów pracy, ochrony 
środowiska, przeciwdziałania korupcji 
oraz podejmowania działań pomagających 
osiągnąć cele społeczne stanowiące 
realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ (SDGs). Powołana w 2000 roku 
przez sekretarza generalnego ONZ 
obecnie skupia ponad 13,5 tys. podmiotów 
z ponad 170 krajów.

Aktywnie współpracujemy od początku 
2020 roku i włączamy się w wiele inicjatyw, 
m.in. wspierających równość płci w biznesie. 
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WSPÓŁPRACUJEMY NA PARTNERSKICH 

ZASADACH I BUDUJEMY TRWAŁE RELACJE 

ZE ŚRODOWISKIEM BIZNESOWYM. 

AKTYWNIE DZIAŁAMY W ORGANIZACJACH 

REPREZENTUJĄCYCH NASZĄ BRANŻĘ 

I WSPIERAJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. 

W połowie marca znaleźliśmy się w niezwykle trudnej i wymagającej 
rzeczywistości. Był to czas, gdy współpraca z otoczeniem biznesowym 
i aktywny dialog stały się szczególnie ważne. Włączaliśmy się w liczne ini-
cjatywy i projekty wspierające zasady zrównoważonego rozwoju, a także 
wydarzenia integrujące naszą branżę nieruchomości komercyjnych. Dołą-
czyliśmy do programów partnerskich ważnych instytucji. 

Działamy wspólnie z branżą
Jesteśmy aktywnym partnerem Polskiej Rady Centrów Handlowych. 
Zwłaszcza w czasie dotkliwych dla naszej branży obostrzeń związanych 
z trwającą pandemią koronawirusa, aktywnie uczestniczyliśmy w pracach 
Rady. Braliśmy udział w opracowaniu opinii i postulatów branży przedsta-
wianych potem administracji państwowej oraz uczestniczyliśmy w tworze-
niu dobrych praktyk dla centrów i galerii handlowych. 

Dodatkowo, nasz przedstawiciel Agnieszka Gutowska, dyrektor mar-
ketingu, lider komunikacji i CSR zasiada w Radzie Etyki PRCH oraz jest 
członkiem jury w PRCH Retail Awards. To ekspercki i niezależny program 
konkursowy organizowany raz do roku dla branży retail. Jego celem jest 
nagradzanie oraz promowanie dokonań, najlepszych praktyk i innowacyj-
nych działań, a także docenienie prowadzących je zespołów. 

W 2020 roku nawiązaliśmy również współpracę z Retail Institute, któ-
ry 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. W jego prace wie-
lokrotnie włączała się Ada Walentek, dyrektor generalna Nhood. 

Współpraca  
z otoczeniem biznesowym

ZWŁASZCZA W CZASIE 

DOTKLIWYCH 

DLA NASZEJ 

BRANŻY OBOSTRZEŃ 

ZWIĄZANYCH 

Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ 

KORONAWIRUSA, 

AKTYWNIE 

UCZESTNICZYLIŚMY 

W PRACACH PRCH.



Dialog z najemcami i partnerami biznesowymi
Co roku organizujemy spotkania noworoczne z naszymi najemcami, 
partnerami biznesowymi i władzami lokalnymi, na których rozmawiamy 
o planach firmy i mamy możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń, 
a także przedyskutowania planów na przyszłość. Ubiegłoroczne spotkanie 
odbyło się tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa, która zmusiła 
zarówno nas, jak i naszych najemców do weryfikacji przedstawionych 
planów. 

W 2020 roku większość wydarzeń branżowych odbywała się w formule 
on-line lub w rygorze sanitarnym związanym z ograniczeniem rozwoju 
pandemii Covid-19. Tak było w przypadku dorocznych targów Shopping 
Center Forum, które były pierwszym w roku dużym spotkaniem, groma-
dzącym przedstawicieli branży retail. Aktywnie uczestniczyliśmy w tym 
wydarzeniu i zaprezentowaliśmy dwa nowe projekty mixed-use, nad któ-
rymi obecnie pracujemy – Wilanów Park i Projekt Piaseczno. 
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Dołączamy do instytucji wspierających zrównoważony rozwój
Ze względu na szerokie działania z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu, niezwykle istotna jest dla nas współpraca z Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu (FOB). W kwietniu dołączyliśmy do programu part-
nerskiego FOB, do którego należy obecnie blisko 60 przedsiębiorstw. 
Już jako partner FOB uczestniczyliśmy w corocznych targach CSR, które 
odbyły się w dniach 5–9 października w formule online. Odwiedzający 
targi mogli spotkać przedstawicieli firmy na wirtualnym stoisku i poroz-
mawiać o praktycznym aspekcie działań CSR realizowanych przez firmę. 
Dodatkowo 10 projektów zrealizowanych przez zespół Nhood znalazło się 
w corocznym raporcie FOB pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre 
praktyki”. To dla nas duże wyróżnienie.

Aktywnie współpracujemy także z UNEP/GRID Warszawa – organizacją, 
która od 1991 roku realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjedno-
czonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. 

Jako partner strategiczny projektu Eco-Miasto, promującego ideę zrów-
noważonego rozwoju miast, w lipcu prowadziliśmy warsztaty dla przed-
stawicieli samorządów na temat zielonej i błękitnej infrastruktury, 
a we wrześniu wzięliśmy udział w panelach dyskusyjnych podczas mię-
dzynarodowej konferencji „Eco-Miasto 2020”. Ada Walentek, dyrektor 
generalna Nhood uczestniczyła w dyskusji pt. „Miasta w pandemii”, gdzie 
zaprezentowała nowe, wielofunkcyjne projekty, nad którymi obecnie 
pracujemy. Z kolei Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu, lider komu-
nikacji i CSR brała udział w panelu online „Współpraca z mieszkańcami”, 
gdzie mówiła o tym, jak ważny w działalności firmy jest dialog z lokalnymi 
społecznościami, który wynika z wizji firmy i przyjętych wartości. 

ZE WZGLĘDU 

NA SZEROKIE DZIAŁANIA 

Z ZAKRESU SPOŁECZNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 

BIZNESU, NIEZWYKLE 

ISTOTNA JEST DLA NAS 

WSPÓŁPRACA Z FORUM 

ODPOWIEDZIALNEGO 

BIZNESU (FOB).



W ramach partnerstwa w projekcie ufundowaliśmy nagrodę specjalną 
w konkursie „Eco-Miasto” w kategorii „Zieleń miejska”. Przedstawiciele 
miasta Wrocławia wezmą udział w wyjeździe studyjnym, podczas którego 
zapoznają się z jednym z międzynarodowych projektów mixed-use reali-
zowanych przez Nhood w Europie. 

W czerwcu wspieraliśmy organizowaną przez UNEP/GRID Warszawa 
kampanię „Zielona wstążka dla Planety”. Do akcji włączyło się 20 cen-
trów handlowych, które obsługujemy. Poprzez nasze kanały komunikacji 
online promowaliśmy wśród klientów postawy proekologiczne, a na te-
renie obiektów umieściliśmy plakaty podpowiadające proste sposoby na 
działania na rzecz środowiska. 

W 2020 roku rozpoczęliśmy współpracę z UN Global Compact Network 
Poland – inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu 
i wspierania zrównoważonego rozwoju. W lutym nasi pracownicy spotkali 
się z Kamilem Wyszkowskim, dyrektorem generalnym Global Compact 
Network Poland. Gość opowiadał o zmianach klimatycznych i działalno-
ści ONZ w zakresie ich ograniczenia. Wiele mówił również o konieczno-
ści zmian, jakie muszą podjąć rządy i środowisko biznesowe. W ramach 
współpracy z UN Global Compact Network Poland nasza firma brała 
udział w kilku ważnych inicjatywach na rzecz równości płci w biznesie – 
wydarzeniu „Ring the Bell for Gender Equality” oraz programie pt. „Równe 
szanse w biznesie”, w ramach którego przeszliśmy audyt WEPs Gender 
Gap Analysis Tool. 

Poprzez nasze działania 
realizujemy trzy cele  
wg SDG's: 
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WIERZYMY, ŻE DZIĘKI WSŁUCHIWANIU SIĘ 

W POTRZEBY LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI 

I KONSTRUKTYWNEMU DIALOGOWI MOŻEMY 

WIELE OSIĄGNĄĆ. CHCEMY WSPÓLNIE TWORZYĆ 

PRZESTRZENIE, KTÓRE BĘDĄ NAM BLISKIE. 

Regularnie przeprowadzamy badania konsumenckie, dzięki którym po-
znajemy opinię i potrzeby, a także profile i poziom satysfakcji naszych 
klientów. Następnie na podstawie wniosków płynących z badań opraco-
wujemy nasze plany biznesowe, a także dostosowujemy nasze obiekty 
oraz planujemy aktywacje konsumenckie.

Niezwykle ważnym źródłem informacji są dla nas również konsultacje 
społeczne, szczególnie w zakresie planowania nowych inwestycji. Pod ko-
niec września rozpoczęliśmy cykl spotkań z lokalnymi społecznościami 
pt. „Rozmowy sąsiedzkie”. W trakcie 9 takich wydarzeń mieszkańcy Mia-
steczka Wilanów i okolic, organizacje społeczne i samorządowcy dysku-
towali o oczekiwaniach związanych z nowym parkiem o charakterze miej-
skim, który ma powstać na warszawskim Wilanowie, w ramach planowanej 
przez nas inwestycji Wilanów Park. „Rozmowom sąsiedzkim” towarzyszyła 
ankieta online, w której zebrano kilkaset głosów. Była to wyróżniająca się 
na rynku inicjatywa wpisującą się w ideę projektowania partycypacyjne-
go. 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, a jego rozstrzygnięcie odbyło się na 
początku maja 2021 roku. Wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z Od-
działem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. 

Wydarzenia dla klientów, które organizujemy w Centrach Handlowych 
Auchan, są doskonałą okazją do dialogu z lokalną społecznością. Szcze-
gółowo omówimy je w dalszej części raportu. Z myślą o okolicznych 
mieszkańcach w obiektach handlowych udostępniliśmy 11 bezpłatnych 
przestrzeni coworkingowych. Z kolei w Galerii Łomianki działa „Współ-
dzielnia”, czyli przestrzeń do realizacji lokalnych inicjatyw.

Dialog z klientami naszych centrów  
i lokalnymi społecznościami

22.09.2020

22.10.2020

26.09.2020

27.09.2020

28.09.2020

17:00

17:00

11:00-17:00

10:00-16:00

10:00-16:00

spotkanie
otwierające

finał

punkty 
konsultacyjne

Urząd Dzielnicy Wilanów
ul. F. Klimczaka 2

spotkanie online

skrzyżowanie ul. Oś Królewska
i al. Rzeczypospolitej

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

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

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

konsultacje@a2p2.pl

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

przy wejściu do Urzędu Dzielnicy 
Wilanów

sąsiedzkie 

Wilanów

rozmowy 

Park

ul.U
prawna

ul. K
aruze

la

ul. Przyczółkow
a

al. Rzeczypospolitej

Wilanów
Park

Działanie realizuje 11. cel 
zrównoważonego rozwoju SDG’s 

Cykl „Rozmowy sąsiedzkie” 
został opisany w raporcie „CSR 
w Polsce. Dobre praktyki 2020” 
opracowanym przez Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu.



Chcemy być tam, gdzie są nasi klienci, dlatego rozwinęliśmy kanały ko-
munikacji z nimi. Na 29 stronach internetowych – naszych centrów i galerii 
handlowych, a także Ceetrus Polska, Nhood Polska oraz poświęconych 
nowym projektom – można znaleźć aktualne informacje dotyczące orga-
nizowanych wydarzeń i prowadzonych projektów. 

Stale rozwijamy media społecznościowe (22 profile w serwisie Facebo-
ok oraz strony korporacyjne Nhood Polska i Ceetrus Polska na LinkedIn) 
i ogólnopolski blog www.blog.oshopping.pl z kontem na Instagramie.

W czasie ograniczeń w handlu związanych z pandemią koronawirusa 
klienci mogli znaleźć w naszych mediach aktualne informacje o zasadach 
bezpiecznych zakupów oraz otwartych sklepach i punktach usługowych. 
Poprzez realizowane działania pokazywaliśmy, że centra i galerie handlo-
we są miejscami wygodnych i przede wszystkim bezpiecznych zakupów. 

29 stron 
internetowych

22 profile 
centrów 
handlowych

2 profile 
Nhood Polska, 
Ceetrus Polska 

1 blog1 profil

Jesteśmy  
zawsze  
w kontakcie!
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ANGAŻUJEMY SIĘ W INICJATYWY  

WSPIERAJĄCE OSOBY POTRZEBUJĄCE. 

WSPÓŁPRACUJEMY Z FUNDACJAMI, 

PRZEKAZUJEMY DARY I ZACHĘCAMY NASZYCH 

KLIENTÓW DO WSPÓLNEGO POMAGANIA INNYM. 

Pomogliśmy spełnić już kilkanaście pragnień ciężko chorych dzieci po-
przez współpracę z Fundacją Mam Marzenie! W samym 2020 roku udało 
nam się wnieść radość w życie pięciu podopiecznych fundacji. Dzieci, 
które zmagają się z ciężkimi chorobami, otrzymały wymarzone laptopy 
i telefony, które zwłaszcza w czasie izolacji ułatwiają kontakt z bliskimi 
i pomagają zapomnieć o codziennych troskach oraz wymarzone zabawki. 
Spośród spełnionych w tym roku pragnień wyróżniała się prośba o psa, 
z którą do fundacji zgłosiła się siedmioletnia Justyna. Postanowiliśmy 
spełnić pragnienie dziewczynki. Obecność zwierzęcia w domu sprawia 
dziewczynce wiele radości i ułatwia walkę z chorobą.

Działania charytatywne 



Co roku nasi pracownicy uczestniczą w charytatywnej imprezie Po-
land Business Run . W 2020 roku ze względu na pandemię korona-
wirusa bieg miał zupełnie inną formę. Podczas tej wyjątkowej edy-
cji zamiast rywalizacji na trasach w największych polskich miastach 
każdy zawodnik sam wyznaczył trasę o długości 4 km, które mógł 
przebiec lub przejść, a wyniki zarejestrowały aplikacje w smartfonach.  
W ten sposób nasi pracownicy pomogli zebrać fundusze umożliwiające 
wsparcie ponad 55 osób z niepełnosprawnością ruchową z całej Polski. 

Wspieramy Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolonta-
riuszy WOŚP 2020 roku można było spotkać w wielu miejscach w Polsce! 
Kwestowali również w naszych centrach i galeriach handlowych.

W czasie pandemii koronawirusa działania na rzecz najbardziej potrze-
bujących nabrały szczególnego znaczenia. Od marca centra i galerie 
handlowe zarządzane przez Nhood na terenie całej Polski przekazywały 
szpitalom, instytucjom i placówkom pomagającym osobom najbardziej 
potrzebującym niezbędne w codziennej pracy produkty oraz sprzęt 
medyczny. W sumie w ramach ogólnopolskiego programu „Dobry sąsiad” 
zorganizowaliśmy blisko 50 lokalnych akcji, podczas których wspiera-
liśmy najbardziej potrzebujących. Nasze działania w ramach programu 
„Dobry sąsiad” opisujemy szerzej w dalszej części broszury. 

Pod koniec 2020 roku w osiemnastu zarządzanych przez nas centrach 
i galeriach handlowych rozpoczęliśmy projekt „Skarbonka dobra”, dzię-
ki któremu klienci mogą łatwo i bezpiecznie przekazać datek wybranej 
fundacji pożytku publicznego. „Skarbonka dobra” wykorzystuje przyja-
zną konsumentom platformę Donateo. Rozwiązanie w intuicyjny i prosty 
sposób przeprowadza przez proces płatności na rzecz wybranej fundacji. 
Niewielkie urządzenia działają na podobnej zasadzie, jak szeroko znane bi-
letomaty i umożliwiają przekazanie datku na wybraną organizację pożytku 
publicznego, działającą w kilku obszarach, jak m.in. pomoc dzieciom, ro-
dzina i pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz ekologia. Celem akcji jest 
integracja i angażowanie lokalnych społeczności. Urządzenia są dostępne 
dla klientów w godzinach pracy obiektów, dzięki czemu nasi klienci mogą 
w dowolnej chwili wesprzeć wybraną organizację, nie czekając na spotka-
nie z wolontariuszem. 

Poprzez podejmowane przez nas 
działania realizujemy trzy cele 
zrównoważonego rozwoju SDG’s: 
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TROSKA O ŚRODOWISKO ZAWARTA JEST 

W NASZEJ STRATEGII POTRÓJNEGO 

POZYTYWNEGO WPŁYWU. DZIAŁAJĄC 

ODPOWIEDZIALNIE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA 

ENERGII, MOBILNOŚCI I BIORÓŻNORODNOŚCI, 

OGRANICZAMY NASZ ŚLAD WĘGLOWY. 

Od wielu lat monitorujemy poziom energii zużywanej w centrach 
i galeriach handlowych. Zanotowane dane są raportowane i wnikliwie 
analizowane. Na podstawie sformułowanych wniosków firma podejmuje 
odpowiednie działania w celu zapewnienia efektywności energetycznej 
obiektów. 

Dzięki prowadzonym działaniom w 2020 roku w centrach i galeriach han-
dlowych odnotowano znaczne oszczędności zużycia energii w stosunku 
do 2019 roku – obniżenie zużycia energii elektrycznej o 21 proc., obniżenie 
zużycia gazu o 5 proc., a zużycie wody ograniczono o 18 proc.

Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych w Centrum Handlowym Auchan 
Płock pozyskujemy energię elektryczną do oświetlenia korytarza łączące-
go dwie części budynku. W 2020 roku w dzięki panelom wyprodukowano 
4 666 kWh energii elektrycznej. 

Działania na rzecz klimatu

o 21 procent 
obniżenie zużycia 
energii elektrycznej  

o 5 procent 
obniżenie  
zużycia gazu

o 18 procent 
ograniczono  
zużycie wody

4 666 kWh
energii elektrycznej 
wyprodukowanej  
dzięki panelom w Płocku



Dbamy również o bioróżnorodność terenów wokół obiektów handlo-
wych i dostosowujemy je do lokalnych ekosystemów. We współpracy 
z ekologami przeprowadziliśmy już audyt bioróżnorodności w 7 obiek-
tach i zostały w nich wdrożone zalecenia płynące z raportu ekologa. 
Bioróżnorodnością potwierdzoną przez specjalistę mogą się pochwalić 
Centrum Handlowe Auchan Gdańsk, Centrum Handlowe Auchan Het-
mańska, Centrum Handlowe Auchan Bielany, Galeria Bronowice i Galeria 
Łomianki. Zaawansowane prace toczą się w Centrum Handlowym Auchan 
Bydgoszcz oraz w Porcie Rumia na Pomorzu. 

Na terenach otaczających obiekty handlowe dosadzamy różnorodne 
gatunki krzewów i traw, a także drzew, z których mogą korzystać pta-
ki 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 Brono-
wice zbudowaliśmy ogród deszczowy, który pomaga w wykorzystaniu 
wód opadowych. Z kolei na elewacji Centrum Handlowego Auchan Bielany 
koło Wrocławia zainstalowaliśmy budki dla jerzyków. 

Potwierdzeniem skuteczności prowadzonych przez nas działań są certyfi-
katy BREEAM In-Use, które posiada pięć obsługiwanych przez nas obiek-
tów: Galeria Bronowice w Krakowie, Galeria Łomianki, Centrum Handlowe 
Auchan Gdańsk, Centrum Handlowe Auchan Hetmańska oraz Centrum 
Handlowe Auchan Bielany. 

Wspieramy także rozwój zielonego transportu. Przy naszych centrach 
handlowych znajduje się 35 wiat rowerowych i 21 stacji naprawy rowe-
rów, a klienci odwiedzający Galerię Bronowice, Centrum Handlowe Au-
chan Bielany oraz Centrum Handlowe Auchan Legnica mogą skorzystać 
ze stacji rowerów miejskich. Dzięki współpracy z firmą GreenWay klienci 
Centrów Handlowych Auchan mogli w 2020 roku korzystać z 17 ładowa-
rek samochodów elektrycznych.

Dla centrali naszej firmy prowadzimy szczegółowe raportowanie CSR 
obejmujące dwa obszary. Pierwszy dotyczy poziomu zużycia energii 
i wody oraz zarządzania odpadami, drugie zestawienie opisuje aktywności 
przedsiębiorstwa i centrów handlowych w otoczeniu środowiskowym. 

W raporcie podajemy konsumpcję różnych źródeł energii, zużycie wody, 
gazu oraz informacje na temat posiadanych certyfikatów, a także działań 
z zakresu bioróżnorodności i wnioski ze współpracy z ekologiem. Badamy 
w nim także zrównoważoną mobilność, nasz wpływ na otoczenie społecz-
ne (landlord tenant actions), przedstawiamy grupy interesariuszy oraz 
wpływ firmy na lokalne społeczności (local living actions). W raporcie tym 
znajdują się także informacje na temat wydarzeń w centrach handlowych 
i współpracy z fundacjami.

Poprzez podejmowane przez 
nas działania realizujemy 4 cele 
zrównoważonego rozwoju SDG’s: 
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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.

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

Nasze centra i galerie handlowe mieszczą się przy głównych ciągach ko-
munikacyjnych 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 znaj-
dą miejsce na bezpłatnych parkingach. Przy naszych obiektach znajduje 
się w sumie ponad 43 tysiące miejsc, w tym blisko 700 dla osób niepełno-
sprawnych, blisko 200 dla rodzin z dziećmi i ponad 100 dla kobiet w ciąży. 

Udogodnienia  
w obiektach handlowych 

ponad 43 210
miejsc  
parkingowych  
dla klientów

695 miejsc
dla osób  
niepełnosprawnych

192 miejsca
dla rodzin

101 miejsc
dla kobiet  
w ciąży



Zachęcamy naszych klientów do korzystania z ekologicznego transportu. 
Rowerzystom udostępniamy nie tylko wiaty na rowery i samoobsługowe 
stacje naprawy, ale dodatkowo w Galerii Bronowice, Centrum Handlowym 
Auchan Bielany i Centrum Handlowym Auchan Legnica także stacje rowe-
rów miejskich. 

Dzięki umowie podpisanej w 2019 roku z firmą GreenWay klienci łącznie 
17 obiektów: 15 Centrów Handlowych Auchan oraz Galerii Bronowice 
i Galerii Łomianki mogą korzystać z szybkich ładowarek samochodów 
elektrycznych. Ładowanie pojazdu za pomocą takiego urządzenia zajmuje 
zaledwie 40 minut. Ten czas można poświęcić na zakupy w centrum han-
dlowym. W najbliższych miesiącach planujemy instalacje kolejnych urzą-
dzeń na parkingach naszych centrów handlowych.

W naszych centrach handlowych zawsze mile widziane są rodziny 
z dziećmi. Zapewniamy im liczne udogodnienia i pomysły na wspólne 
spędzenie czasu. W przeważającej większości centrów i galerii handlo-
wych należących do Ceetrus Polska znajdują się pokoje rodzica i dziecka, 
w których można nakarmić i przewinąć malucha czy odpocząć. W trak-
cie modernizacji wybranych centrów handlowych całkowicie zmieniamy 
funkcjonalność i wystrój tych miejsc. Wyposażamy je w wygodne meble 
i umywalki, a w niektórych obiektach, również w kuchenki mikrofalowe 
umożliwiające podgrzanie jedzenia. Aby umilić dzieciom czas spędzony 
z rodzicami na zakupach, udostępniamy bezpłatnie wewnętrzne place 
zabaw i wyspy zabaw. Są one wyposażone w różnorodne, bezpieczne 
zabawki, a niektóre z nich także w urządzenia multimedialne. Dodatkowo 
przy Centrum Handlowym Auchan Gdańsk, Centrum Handlowym Auchan 
Hetmańska w Białymstoku, Galerii Bronowice i Galerii Łomianki dzieci 
pod okiem rodziców mogą spędzać czas na bezpłatnych zewnętrznych 
placach zabaw. W 2020 roku udostępnialiśmy te miejsca zgodnie z aktu-
alnymi regulacjami związanymi z ograniczaniem pandemii koronawirusa. 

Poprzez nasze działania 
realizujemy trzy cele  
wg SDG's: 
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Dostrzegamy, jak zmienia się styl życia naszych klientów i jak ważny dla 
nich jest dostęp do informacji. Dlatego we wszystkich naszych obiek-
tach zapewniamy bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu, 
a w 10 centrach i galeriach handlowych można korzystać ze stref pracy 
wspólnej. To wygodne miejsca w pasażach galerii handlowych wyposa-
żone w stoły, fotele oraz gniazdka elektryczne, gdzie można skorzystać 
z własnego sprzętu elektronicznego. Dodatkowo w Centrum Handlowym 
Auchan Bydgoszcz oraz Galerii Łomianki i Galerii Bronowice można sko-
rzystać z biur coworkingowych, gdzie znajdują się niezbędne do pracy 
meble oraz sprzęt elektroniczny. 

Chcemy, żeby w naszych obiektach handlowych klienci oprócz zakupów 
mogli załatwić najważniejsze codzienne sprawy, na przykład bezpiecznie 
odebrać paczkę. Dlatego na terenie centrów można znaleźć 17 Paczko-
matów® InPost, które zwłaszcza w czasie pandemii, gdy jeszcze częściej 
robimy e-zakupy, cieszą się dużą popularnością. 

W naszych obiektach można znaleźć liczne miejsca do odpoczynku. 
Są wśród nich strefy restauracyjne, w których można zjeść posiłek i spę-
dzić czas z bliskimi. W 11 obiektach znajdują się specjalnie zaprojektowane 
strefy wypoczynkowe, a w 5 można spędzić czas przy lekturze w kącikach 
czytelniczych. 

Dla tych, którzy odwiedzają nas ze zwierzętami, w Galerii Bronowice 
i w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska przygotowaliśmy miejsca, 
gdzie można bezpiecznie zostawić psa na czas zakupów.

Dokładamy starań, aby nasze centra i galerie handlowe charakteryzowała 
dostępność dla wszystkich klientów. W większości są to obiekty jedno-
poziomowe, co ułatwia poruszanie się po nich osobom niepełnospraw-
nym. W Galerii Bronowice dostępne jest dodatkowe wejście wyposażo-
ne w windę, dzięki której można się łatwo dostać do galerii handlowej 
i na pierwszy poziom parkingu.

W 2020 roku kontynuowaliśmy program modernizacji zarządzanych 
przez nas centrów handlowych. Prace odzwierciedlały przyjętą przez nas 
strategię potrójnego pozytywnego wpływu /People, Planet, Profit/. Od-
nowiliśmy wnętrze Centrum Handlowego Auchan Wałbrzych, by stało się 
przestrzenią bardziej przyjazną klientom i najemcom. Odnowiliśmy pasaż 
handlowy oraz toalety, zaaranżowaliśmy nowe, wygodne strefy relaksu, 
zainstalowaliśmy energooszczędne oświetlenie LED. W przestrzeni poja-
wiły się nowe dekoracje. 

Z myślą o lokalnej społeczności w sąsiedztwie Centrum Handlowego Au-
chan Bydgoszcz stworzyliśmy atrakcyjną zewnętrzną strefę rekreacyjną. 
Prace objęły szlak pieszo-rowerowy od przystanków komunikacji miej-
skiej do centrum handlowego, który w ciągu istnienia obiektu wytyczyli 
mieszkańcy. Podczas prac stworzyliśmy wygodne strefy relaksu, plene-
rową siłownię z elementami parkurowymi, bieżnię, a także odnowiliśmy 

DOSTRZEGAMY, JAK 

ZMIENIA SIĘ STYL 

ŻYCIA NASZYCH 

KLIENTÓW I JAK 

WAŻNY DLA NASZYCH 

KLIENTÓW JEST DOSTĘP 

DO INFORMACJI.



chodnik i ścieżkę rowerową. Przestrzeń jest otoczona zielenią, a różne 
gatunki drzew, krzewów i traw pozytywnie wpływają na bioróżnorodność 
i sprawiają, że jest to atrakcyjne miejsce wypoczynku dla mieszkańców 
bydgoskiej dzielnicy Fordon. 

W 2020 roku we wszystkich centrach i galeriach handlowych obowią-
zywały „Godziny ciszy”. W wybranym dniu tygodnia w godzinach po-
południowych klienci mogli zrobić zakupy w ciszy, przy przygaszonym 
oświetleniu i wyłączonych telewizorach. „Godziny ciszy” obowiązywały 
zarówno w pasażach galerii handlowych, jak i w hipermarkecie Auchan. 
Akcja „Godziny ciszy” została wprowadzona z troski o osoby ze spektrum 
autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi, dla których zakupy w przestrzeni 
z silnymi bodźcami, jakimi są głośna muzyka czy częste komunikaty dla 
klientów, mogą być uciążliwe.

W wymagającym czasie pandemii koronawirusa szczególnie troszczymy 
się o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów. Od momentu ogło-
szenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, co nastąpiło 13 marca 
2020 roku, poprzez następujące po sobie lockdowny naszej branży szcze-
gółowo informowaliśmy naszych klientów o zasadach bezpiecznych zaku-
pów i prezentowaliśmy listę sklepów, które mogły zgodnie z aktualnymi 
przepisami prowadzić działalność. 

Dbamy o to, by nasze centra i galerie handlowe były miejscami bezpiecz-
nych zakupów. Dlatego w każdym naszym obiekcie znajdują się dozowniki 
z płynem dezynfekującym. Dodatkowo w Centrach Handlowych Auchan 
w Bielanach Wrocławskich, Komornikach i Swadzimiu zainstalowaliśmy 
automatyczne dozowniki z płynem do dezynfekcji wyposażone w czujnik 
ruchu automatycznie uwalniający odpowiednią dawkę aerozolu. 
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POTWIERDZENIEM NASZYCH DZIAŁAŃ NA 

RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

I SKUTECZNEJ REALIZACJI STRATEGII 

POTRÓJNEGO POZYTYWNEGO WPŁYWU SĄ 

WYRÓŻNIENIA, KTÓRE OTRZYMUJEMY. 

W sierpniu podwrocławskie Centrum Handlowe Auchan Bielany otrzy-
mało certyfikat BREEAM In-Use z oceną „doskonały” w kategorii Building 
Management i ocenę bardzo dobrą w kategorii Asset Performance. Do-
kument potwierdza, że w centrum handlowym są stosowane ekologiczne 
rozwiązania, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju zarówno w za-
kresie funkcjonowania budynku, jak i sposobu zarządzania nim.

Centrum Handlowe Auchan Bielany jest piątym obiektem w naszym port-
folio, wyróżnionym certyfikatem BREEAM In-Use. W 2018 roku te presti-
żowe certyfikaty branżowe w kategorii Asset Performance oraz Building 
Management otrzymały Centrum Handlowe Auchan Gdańsk, Centrum 
Handlowe Auchan Hetmańska oraz Galeria Bronowice. W 2019 roku wy-
mienione obiekty oraz Galeria Łomianki otrzymały decyzję o przedłużeniu 
certyfikatów.

PRCH Retail Awards to ekspercki i niezależny program konkursowy or-
ganizowany co roku przez Polską Radę Centrów Handlowych dla branży 
retail – sieci handlowych, deweloperów, inwestorów oraz zarządców 
obiektów. Celem konkursu jest nagradzanie oraz promowanie dokonań, 
najlepszych praktyk i innowacyjności działań, a także docenienie prowa-
dzących je zespołów.

W 2020 roku Galeria Łomianki otrzymała dwie srebrne statuetki 
PRCH Retail Awards w kategorii „Działania i strategia CSR Obiektu Han-
dlowego Roku”. Jury nagrodziło srebrnymi statuetkami dwa projekty ga-
lerii „Punkt adopcji roślin”, który z sukcesami działa w tym obiekcie oraz 
„Zbiórkę rowerów, sprzętu rowerowego oraz części i akcesoriów” na rzecz 
Stowarzyszenia Mierz Wysoko, którą galeria organizowała kilkakrotnie 
w ciągu roku. 

Jury PRCH Retail Awards doceniło założenia akcji, które przyczyniają się 
do integracji lokalnych społeczności, promują ideę zero waste i cieszą się 
dużym zainteresowaniem uczestników.
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W 2020 roku rozpoczęliśmy certyfikację bezpieczeństwa „SafeGuard” 
dla naszych obiektów handlowych. Chcemy w ten sposób potwierdzić, że 
nasze obiekty spełniają wymagania sanitarne związane z zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19 i tym samym zakupy w naszych 
centrach i galeriach handlowych są bezpieczne. Obecnie certyfikatem 
„SafeGuard” może pochwalić się siedem obiektów zarządzanych przez 
Nhood Polska – Galeria Bronowice, Galeria Łomianki oraz Centra Han-
dlowe Auchan w Bielanach Wrocławskich, Gdańsku, Gliwicach, Krasnem 
i Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej. Oznaczenie poprzedził szczegóło-
wy audyt przeprowadzony przez firmę Bureau Veritas od lat świadczącą 
globalne usługi certyfikacji. Wnikliwa weryfikacja obejmowała ocenę pro-
cedur postępowania oraz niezależny audyt w obiekcie w formie inspekcji. 
Ocena koncentrowała się na 6 głównych obszarach oraz 15 ważnych pod-
kategoriach i łącznie objęła 41 punktów kontrolnych. 

Ponad to Galeria Bronowice w 2020 roku po raz kolejny została laureatem 
plebiscytu „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”, organizowanego 
przez Urząd Miasta Krakowa. Podczas przyznania certyfikatu krakowskie-
mu centrum handlowemu brano pod uwagę jego codzienną działalność, 
prorodzinne rozwiązania oraz zaspokajanie potrzeb tak wymagających 
klientów, jakimi niewątpliwie są rodziny z dziećmi. W 2020 roku, ze wzglę-
du na pandemię COVID-19, kapituła konkursowa brała również pod uwagę 
kwestię bezpieczeństwa i dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązują-
cych norm i przepisów sanitarnych. 

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.



DZIAŁANIA FIRMY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU38

W 2020 ROKU OGŁOSILIŚMY KOLEJNE ETAPY 

PRAC NAD TRZEMA WIELOFUNKCYJNYMI 

PROJEKTAMI – NA WARSZAWSKIM WILANOWIE, 

W PODWARSZAWSKIM PIASECZNIE ORAZ 

NA TERENIE DAWNEGO LOTNISKA W GÓRASZCE 

NA MAZOWSZU. SĄ TO NOWE PRZESTRZENIE 

MIEJSKIE, TWORZONE ZGODNIE Z NASZĄ 

STRATEGIĄ POTRÓJNEGO POZYTYWNEGO 

WPŁYWU /PEOPLE, PLANET, PROFIT/. 

Ideą projektu Wilanów Park jest stworzenie miejsca wpisującego się w lo-
kalne potrzeby mieszkańców Wilanowa i okolic. Teren inwestycji zajmuje 
przestrzeń ponad 7 hektarów, z czego na dwóch znajdzie się park miejski 
oraz ogólnodostępne przestrzenie dla mieszkańców. Projekt terenu zielo-
nego powstanie w ramach otwartego konkursu dla architektów. Wytyczne 
konkursowe powstały na podstawie opinii mieszkańców dzielnicy, zebra-
nych podczas tzw. Rozmów sąsiedzkich, czyli cyklu konsultacji z lokalną 
społecznością. Zaplanowany na tym terenie budynek całorocznej oranże-
rii ma wraz z parkiem tworzyć spójny zielony kompleks. Funkcje handlowe 
obejmą mniej niż 50 proc. zabudowy. Pozostałą powierzchnię przewidzia-
no dla gastronomii, rozrywki, przestrzeni biurowych i coworkingowych 
oraz hotelu. 

Nowe projekty

Ludzie/People
•  Ogólnodostępny park miejski 

zaprojektowany we współpracy 
z lokalną społecznością

•  Konsultacje społeczne 
dotyczące zagospodarowania 
terenów zielonych

Planeta/Planet
•  Dwuhektarowy park miejski, który 

zapewni bioróżnorodność okolicy
•  Rozwiązania zapewniające lokalną 

retencję wód opadowych
•  Wykorzystanie energii słonecznej 
•  Stacje rowerów miejskich i cargo

Gospodarka/Profit
•  Biura i przestrzenie 

coworkingowe
•  Rozwój lokalnego biznesu 

– miejscowy najemcy będą 
współtworzyć ofertę



Projekt Piaseczno jest kolejną inwestycją mixed-use, nad którą obecnie 
pracujemy. Na terenie dawnej zajezdni trolejbusowej powstanie nowa wie-
lofunkcyjna inwestycja otoczona zielenią i terenami rekreacyjnymi. Nowe 
miejsce razem z obiektami obecnymi już w okolicy, będzie służyło miesz-
kańcom i zapewniało im wszelkie funkcje niezbędne w codziennym życiu 
zgodnie z koncepcją piętnastominutowego miasta. Realizacja pierwszego 
etapu inwestycji zaplanowana jest na koniec 2023 roku. 

W połowie grudnia rozpoczął się pierwszy etap budowy wielofunkcyj-
nej inwestycji w Góraszce koło Warszawy. To innowacyjny obiekt typu 
retailtainment, który zapewni mieszkańcom południowo-wschodniej 
aglomeracji warszawskiej możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego 
czasu, rodzinnej rozrywki oraz wygodnych zakupów. Na terenie powstanie 
rodzinny park rozrywki Majaland, oferujący atrakcje inspirowane popular-
nymi postaciami z bajek dla dzieci – Pszczółką Mają, Wikingiem Wickie 
i Heidi oraz Super Wings. Otwarcie tego etapu inwestycji przewidziano na 
drugi kwartał 2022 roku. 

Ludzie/People
•  Nowe miejsce spotkań 

lokalnej społeczności – 
przestrzeń o funkcjach 
rozrywkowo- 
-gastronomicznych, 
z przestronną strefą 
restauracyjną oraz 
przyjazną częścią handlową

•  Pierwsze w mieście kino
•  Liczne przestrzenie 

rekreacyjne, jak miejsca 
do odpoczynku i spotkań 
oraz ścieżki edukacyjne

•  Kameralna zabudowa 
mieszkaniowa, gdzie 
docelowo powstanie 
około 300 mieszkań 
o zróżnicowanym metrażu

Planeta/Planet
•  Wiele zieleni, parki i ogrody, 

w tym również na dachach
•  Nowoczesne rozwiązania 

energetyczne z zakresu 
zrównoważonego rozwoju 

•  Ograniczenie ruchu kołowego 

Gospodarka/Profit
•  Budynki biurowe oraz hotel 
•  Optymalna lokalizacja 

dla punktów administracji 
publicznej, siedzib 
instytucji i firm 

•  Nowe miejsca pracy



PROgR  MCZĘŚĆ II
„DOBRY SĄSIAD”



OD 2012 ROKU W ZARZĄDZANYCH CENTRACH 

I GALERIACH HANDLOWYCH REALIZUJEMY 

PROGRAM „DOBRY SĄSIAD”, KTÓRY JEST 

NIEZMIENNYM ELEMENTEM NASZEJ STRATEGII CSR. 

Poprzez różnorodne działania pielęgnujemy relacje z najbliższym otocze-
niem i wspieramy lokalne społeczności. Działamy zgodnie z naszymi naj-
ważniejszymi wartościami, którymi są bliskość (proximity), moc działania 
(empowerment) oraz pozytywne oddziaływanie (positive impact).

Program „Dobry sąsiad” powstaje poprzez dialog z lokalną społecznością. 
Dzięki temu odpowiada na jej najważniejsze potrzeby, wspiera działają-
ce w otoczeniu naszych centrów handlowych organizacje pozarządowe 
i fundacje, a także lokalnych twórców i rzemieślników oraz odzwierciedla 
różnorodność regionów. Poprzez te działania realizujemy naszą strategię 
potrójnego pozytywnego wpływu społecznego, środowiskowego i go-
spodarczego /People, Planet, Profit/. 

Ta różnorodność wydarzeń i aktywności sprawia, że „Dobry sąsiad” to 
wszechstronny program, z którego jesteśmy niezwykle dumni. 

Kontynuowaliśmy nasz program nawet w czasie najbardziej surowych 
obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. Organizowane przez nas 
w tym okresie wydarzenia skupiały się na wsparciu lokalnych społeczności 
i instytucji pomagających potrzebującym. Włączaliśmy się również w róż-
norodne inicjatywy lokalne. 

PROgR  M
Program „Dobry Sąsiad”

492 wydarzenia  
dla klientów

2 853 dni 
eventowych

235 akcji  
CSR

30 działań 
ogólno-
krajowych

121 wydarzeń  
online

PROGRAM 

„DOBRY SĄSIAD” 

POWSTAJE POPRZEZ 

DIALOG Z LOKALNĄ 

SPOŁECZNOŚCIĄ.

W 2020 roku w 22 Centrach Handlowych Auchan  
oraz Galerii Bronowice i Galerii Łomianki zrealizowaliśmy: 
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Działania w czasie  
najsurowszych obostrzeń  
Covid-19

W czasie najbardziej dotkliwych obostrzeń w życiu społecznym, zwią-
zanych z pandemią koronawirusa, znakiem #dobrysąsiad oznaczaliśmy 
akcje podejmowane na rzecz pracowników ochrony zdrowia, osób po-
trzebujących oraz lokalnych społeczności. Wspieraliśmy naszych klien-
tów w trudnym czasie domowej izolacji i informowaliśmy o zasadach 
bezpiecznych zakupów. 

Kalendarz organizowanych przez nas wydarzeń dostosowywaliśmy do 
obowiązujących w całej Polsce obostrzeń, mających na celu zapobie-
ganie rozprzestrzenieniu się pandemii koronawirusa. 

14 marca  
do 3 maja
ograniczenie 
działalności galerii 
handlowych

1 kwietnia 
ogłoszenie 
godzin dla 
seniorów, limity 
osób w sklepach

16 kwietnia 
ogłoszenie obowiązku 
zasłaniania nosa i ust 
w przestrzeniach 
galerii handlowych

4 maja 
otwarcie  
galerii handlowych 
w rygorze 
sanitarnym

7–27 listopada 
ograniczenie 
działalności 
galerii 
handlowych

30 maja 
zniesienie 
limitów osób 
w galeriach 
handlowych

28 grudnia 2020
do 17 stycznia 2021 
ograniczenie 
działalności galerii 
handlowych

Pandemia 
Covid-19

2020 2021
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WRAZ Z ROZWOJEM PANDEMII COVID-19 Z UWAGĄ ŚLEDZILIŚMY 

ZMIENIAJĄCE SIĘ PRZEPISY DOTYCZĄCE BRANŻY



Wraz z rozwojem pandemii Covid-19 z uwagą śledziliśmy zmieniające się 
przepisy dotyczące branży retail i prowadziliśmy aktywną kampanię in-
formacyjną „Bezpieczne zakupy” kierowaną do klientów zarządzanych 
przez nas centrów i galerii handlowych. W naszych mediach – na stronach 
internetowych, profilach centrów i galerii handlowych na Facebooku oraz 
lifestyle’owym blogu Oshopping pojawiały się dokładne i aktualne infor-
macje na temat obostrzeń obowiązujących w centrach handlowych i za-
sadach bezpiecznych zakupów. Dla wzmocnienia przekazu stosowaliśmy 
również komunikację wizualną – liczne plakaty na terenie obiektów oraz 
informacje na nośnikach cyfrowych w pasażach. 

Nasza kampania została opisana w raporcie „CSR w Polsce. Dobre prak-
tyki 2020” opracowywanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Dostarczenie 
rzetelnej 
i aktualnej 
informacji na 
temat zasad 
funkcjonowania 
sklepów, 
restauracji 
i kawiarni 
oraz punktów 
usługowych 
w obiektach 
handlowych

Cele kampanii:

Kampania „Bezpieczne 
zakupy” realizuje 2 cele SDG’s: 
#11 Zrównoważone miasta 
i społeczności oraz  
#3 Dobre zdrowie i jakość życia 

Kształtowanie 
nawyków 
bezpiecznych 
zakupów – 
konieczność 
zasłaniania nosa 
i ust, utrzymywanie 
dystansu od 
innych kupujących, 
dezynfekowanie 
rąk przed 
rozpoczęciem 
zakupów. 

Budowanie 
świadomości, 
że centra 
i galerie 
handlowe są 
miejscami 
wygodnych 
i bezpiecznych 
zakupów
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Działania na rzecz najbardziej potrzebujących w czasie pandemii Co-
vid-19 nabrały szczególnego znaczenia, dlatego w ramach programu „Do-
bry sąsiad” w zarządzanych przez nas centrach i galeriach handlowych 
przeprowadziliśmy wiele lokalnych akcji. By akcje były łatwiej rozpozna-
wane przez naszych klientów, w komunikacji wizualnej i online stosowali-
śmy oznaczenie #DobrySąsiad.

W ramach programu #dobrysąsiad wspieraliśmy placówki medyczne 
i opiekuńcze oraz lokalne inicjatywy na terenie całego kraju. W sumie 
podjęliśmy ponad 20 akcji o takim charakterze. Wśród placówek, które 
otrzymały pomoc, były m.in. miejskie i gminne ośrodki pomocy społecz-
nej, ośrodki rehabilitacyjne i pomagające osobom niepełnosprawnym, 
domy pomocy społecznej, a także lokalne inicjatywy „Widzialna ręka”. 

Centra Handlowe Auchan włączyły się również w akcję podziękowań za 
codzienny trud, jaki ponoszą szpitale i pracujący w nich personel me-
dyczny. Dlatego w ramach akcji #dobrysąsiad menedżerowie centrów 
handlowych przekazali szpitalom na Śląsku, w Białymstoku, Rzeszowie 
i Poznaniu sprzęt medyczny, AGD oraz produkty spożywcze.

Z kolei Centra Handlowe Auchan w Katowicach, Mikołowie, Poczesnej 
oraz Bielsku-Białej zaprosiły klientów i najemców do udziału w akcji 
#kremdlamedyka. To zbiórka kremów do pielęgnacji dłoni, które zostały 
przekazane pracownikom Szpitala Jednoimiennego MEGREZ w Tychach. 
Chętni mogli wziąć również udział w konkursie „Kartka dla medyka” na 
profilach centrów handlowych na Facebooku. 

6 obiektów 
Honorowe 
Krwiodawstwo

4 obiekty 
Akcja „Krem 
dla medyka”

13 obiektów 
Wsparcie 
placówek 
służby zdrowia 
i medyków

24 obiekty  
Akcje na rzecz 
zwierząt

2 obiekty  
Zbiórki używa-
nych sprzętów 
na rzecz po-
trzebujących

24 obiekty  
Treningi spor-
towe online 
i porady fizjo-
terapeutów

Rzeczywistość, w której znaleźliśmy się z dnia na dzień wymagała 
od nas uważności na potrzeby innych, troski o potrzebujących 
pomocy i solidarności. Dlatego zdecydowaliśmy się podjąć wiele 
różnorodnych inicjatyw, które wesprą naszych sąsiadów, czyli 
lokalne społeczności i pomagające im na co dzień instytucje – 
mówi Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu, lider komunikacji 
i CSR Nhood Polska. 



Pod koniec kwietnia Galeria Łomianki i OSP Łomianki połączyły siły 
w ramach akcji #StrażacyMedykom. Na terenie Galerii Łomianki zbierane 
były wszystkie najbardziej potrzebne rzeczy, które są niezbędne do pra-
widłowego funkcjonowania szpitali i niesienia pomocy potrzebującym. Ze-
brany sprzęt i produkty zostały przekazane na rzecz szpitali w Warszawie 
i okolicach.

We współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa centra i galerie handlowe apelowały o oddawanie krwi. Przed Galerią 
Łomianki, a także Centrami Handlowymi Auchan w Bielsku-Białej, Kato-
wicach, Mikołowie, Sosnowcu, Gliwicach oraz w Białymstoku przy ulicy 
Hetmańskiej pojawiły się ambulansy, gdzie można było bezpiecznie oddać 
krew, która uzupełniła zapasy ratujące zdrowie i życie chorym. W trakcie 
akcji zebrano blisko 50 litrów krwi, która pomogła osobom chorym i po 
wypadkach. 

Lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, ratownicy medyczni, sanitariu-
sze każdego dnia z narażeniem swojego życia ratują nasze. Podzię-
kowaliśmy im w symboliczny sposób, przekazując kremy do rąk 
zebrane dzięki współpracy z naszymi najemcami i klientami – mówi 
Aleksandra Kolarz, marketing manager w Centrach Handlowych 
Auchan na Śląsku. 

CENTRA HANDLOWE 

AUCHAN WŁĄCZYŁY 

SIĘ RÓWNIEŻ W AKCJĘ 

PODZIĘKOWAŃ 

ZA CODZIENNY TRUD, 

JAKI PONOSZĄ SZPITALE 

I PRACUJĄCY W NICH 

PERSONEL MEDYCZNY.



PROGRAM „DOBRY SĄSIAD”48

NA POMORZU 

ODWIEDZAJĄCY 

CENTRA HANDLOWE 

MOGLI PRZEKAZAĆ 

DARY RZECZOWE DLA 

PUCKIEGO HOSPICJUM 

PW. ŚW. OJCA PIO.

Centra Handlowe Auchan w Gdańsku, Rumi, Bielanach Wrocławskich 
i Piasecznie zachęcały również swoich klientów do udziału w zbiórkach 
odbywających się w ramach programu #dobrysąsiad. Na Pomorzu od-
wiedzający centra handlowe mogli przekazać dary rzeczowe dla Puckiego 
Hospicjum pw. św. Ojca Pio, natomiast w Centrum Handlowym Auchan 
Bielany odbyła się zbiórka darów na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kobierzycach. Z kolei Galeria Bronowice, włączając się 
w akcję dobrosąsiedzkiej pomocy, wsparła nowohuckie DPS-y oraz Hospi-
cjum św. Łazarza. Za 10 tys. zł kupiono sprzęt i produkty AGD potrzebne 
do terapii zajęciowej oraz środki ochrony osobistej: fartuchy oraz maski. 

Dodatkowo Centrum Handlowe Auchan Piaseczno we współpracy z Urzę-
dem Miasta Piaseczno zorganizowało akcję „Podaruj laptop potrzebu-
jącym dzieciom”, w ramach której zbierano laptopy dla piaseczyńskich 
uczniów z wielodzietnych rodzin bądź tych o najniższych dochodach.

Zarządzane przez Nhood centra i galerie handlowe prowadziły również 
wiele akcji na rzecz zwierząt. 

W maju Centrum Handlowe Auchan Hetmańska poza wsparciem placówek 
szpitalnych zorganizowało zbiórkę na rzecz fundacji dla zwierząt „Jedno 
serce nie da rady”. W pasażu galerii handlowej została udostępniona spe-
cjalna skrzynia, w której można było umieszczać karmę dla psów i kotów 
oraz akcesoria – smycze, obroże, szelki. Skrzynia szybko się zapełniła, 
a dary cieszą już podopiecznych fundacji. 



Z kolei w listopadzie, w czasie, gdy po raz kolejny galerie handlowe mogły 
działać w bardzo ograniczonym zakresie, w mediach społecznościowych 
centrów i galerii handlowych można znaleźć informacje, jak dołączyć 
do grupy „Pies w koronie” oraz jak uzyskać pomoc. Również na blogu 
#Oshopping znajduje się poradnikowy wpis na temat spacerów z psami 
i działalności grupy „Pies w koronie”. W ten sposób chcieliśmy się przy-
czynić do popularyzacji akcji i wsparcia osób, które przebywają na kwa-
rantannie lub w izolacji.

W grudniu Galeria Łomianki już po raz kolejny wsparła Fundację Ochrony 
Zwierząt w Łomiankach, przekazując na jej rzecz karmę o wartości 5 tys. 
złotych. By zaangażować w akcję jak największą liczbę swoich klientów 
i rozpowszechniać świadomość o problemach bezdomnych zwierząt, ga-
leria zaprosiła do pomocy swoich facebookowych fanów. Jedno polubie-
nie lub reakcja na specjalny dedykowany post to jedna złotówka na rzecz 
zwierząt w potrzebie. Tym sposobem można było dołożyć swoją „cegieł-
kę” dla bezdomniaków i podzielić się inicjatywą z bliskimi i znajomymi.

Działania podejmowane  
przez nas w trakcie pandemii 
realizują 3. cel SDG’s: 
Dobre zdrowie i jakość życia 
i zostały opisane w raporcie 
„CSR w Polsce 2020. 
Dobre praktyki” opracowanym 
przez Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu.
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wydarzenia 
kulturalne, 
spektakle 
teatralne, 
warsztaty 
artystyczne, 
akcje czytelnicze 
oraz spotkania 
edukacyjne

Str. 53 Str. 63 Str. 69 Str. 73 Str. 79

inicjatywy 
promujące 
ekologiczne 
postawy 
i zrównoważone 
podejście 
do środowiska

wydarzenia 
zwiększające 
wiedzę na temat 
bezpieczeństwa 
i zdrowa naszych 
klientów

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

wydarzenia 
zachęcające 
do aktywnego 
spędzania czasu 
wolnego oraz 
dostarczające 
rozrywki

Od lat w ramach  
programu „Dobry sąsiad”  
realizujemy 5 różnych  
obszarów tematycznych
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W BOGATYM KALENDARZU WYDARZEŃ 

ORGANIZOWANYCH W NASZYCH CENTRACH 

I GALERIACH HANDLOWYCH WAŻNE 

MIEJSCE ZAJMUJĄ AKTYWNOŚCI ZWIĄZANE 

Z OBSZAREM KULTURY I SZTUKI. POPRZEZ 

PROWADZONE DZIAŁANIA CHCEMY 

ZAPEWNIĆ NASZYM GOŚCIOM DOSTĘP 

DO INTERESUJĄCYCH I BEZPŁATNYCH FORM 

SPĘDZANIA CZASU RAZEM Z RODZINĄ.

Szeroki program wydarzeń kulturalnych i przybliżających naukę to propo-
zycja różnorodnych, zawsze bezpłatnych spotkań i zajęć. Organizowane 
przez nas zajęcia kreatywne, spektakle teatralne i akcje promujące czytel-
nictwo cieszą się od lat dużym zainteresowaniem rodzin. 

W 2020 roku zorganizowaliśmy liczne zajęcia związane z edukacją. Za-
interesowaniem wśród uczestników cieszyły się zajęcia przybliżające 
dzieciom nauki ścisłe, a także targi prezentujące lokalną ofertę zajęć po-
zaszkolnych. 

Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu centrów handlowych 
związanych z epidemią koronawirusa, część aktywności odbywało się 
w formule hybrydowej – łączyły wydarzenia na terenie centrów i galerii 
handlowej z aktywnościami w przestrzeni wirtualnej. W 2020 roku zreali-
zowaliśmy 3 cykle tego typu wydarzeń. 

Wydarzenia, niezależnie od ich formy, łączy przemyślany program i ak-
tywna forma zajęć. Dzięki czemu trafiają w gusta dzieci w różnym wieku 
i o różnych upodobaniach, wypełniając ich czas, aktywizują i zachęcają 
do poszerzania zainteresowań. 

kuLTURI NAUKA

Poprzez podejmowane  
przez nas działania realizujemy  
cele SDG's:
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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 rówie-
śników. To jedna z ulubionych form rozrywki dzieci odwiedzających nasze 
centra i galerie handlowe. Przed wybuchem pandemii Covid-19 w centrach 
i galeriach handlowych odbyło się 17 różnorodnych warsztatów kreatyw-
nych. Najmłodsi goście Centrów Handlowych Auchan w Bielsko-Białej, 
Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Mikołowie i Żorach, Komornikach, 
Krasnem oraz Bydgoszczy doskonale bawili się, przygotowując kolorowe 
dekoracje, karnawałowe maski, prezenty dla babci i dziadka czy walentyn-
kowe upominki. 

Kultura

17 warsztatów  
kreatywnych

9 centrów  
handlowych



W Centrum Handlowym Auchan Gdańsk dzieci mogły wziąć udział w cy-
klu „Mali Podróżnicy”. W trakcie zajęć plastycznych poznawały kultury 
innych krajów. Z kolei Port Rumia oraz Centrum Handlowe Auchan Miko-
łów zaprosiły dzieci do udziału w cyklu „Przygody małego czytelnika”, 
podczas którego uczestnicy poznawali bogactwo orientalnych baśni oraz 
popularnej serii książek o przygodach Lassego i Mai, a następnie mogli 
wziąć udział w warsztatach i zabawach, podczas których mogli poznać 
bliżej kulturę i zwyczaje Japonii, Chin oraz krajów arabskich, a także uczyli 
się obserwować otaczający świat. 

Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych była również celem akcji 
„Cyrkuluj książeczko”, którą jak co roku organizowały Centra Handlowe 
Auchan w Bielanach Wrocławskich, Komornikach i Swadzimiu. Podczas 
akcji współtworzonej z fundacją „Już pomagam” centra handlowe zapra-
szały gości do udziału w zbiórce książek dla potrzebujących dzieci. Ze-
brane egzemplarze trafiły do wybranych oddziałów szpitali dziecięcych, 
domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, a także szkół podstawowych, 
w tym szkół specjalnych. Część z nich trafi także do publicznych bibliotek, 
dzięki czemu dzieci będą miały łatwiejszy dostęp do świata literatury. 
Podczas edycji 2020/2021 zebrano 4 176 egzemplarzy książek.

4176  
zebranych 
egzemplarzy

3 centra  
handlowe

PRZED WYBUCHEM 

PANDEMII COVID-19 

W CENTRACH 

I GALERIACH 

HANDLOWYCH 

ODBYŁO SIĘ 

17 RÓŻNORODNYCH 

WARSZTATÓW 

KREATYWNYCH.
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Promocja czytelnictwa oraz wspólnego rodzinnego spędzania czasu przy 
grach planszowych była celem dorocznej akcji wymiany książek i gier 
planszowych, która w październiku odbyła się w krakowskiej Galerii Bro-
nowice. Uczestnicy przynosili książki oraz gry planszowe, które z różnych 
powodów chcieli wymienić na inne i pozostawiali je na specjalnym regale, 
z którego mogli zabrać tyle samo egzemplarzy, ile przynieśli. Akcja miała 
na celu promocję czytelnictwa i wspólnego, rodzinnego spędzania czasu 
przy grach planszowych.

Podczas organizowanych przez centra i galerie handlowe wydarzeń chce-
my pomóc dzieciom rozwijać się w różnych dziedzinach. W 2020 roku 
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: „Ulubiona zabawa z przyja-
cielem”, „Rodzinna wyprawa moich marzeń” lub „Mój sportowy idol”. Na 
zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody – tablety, gdy planszowe oraz 
zestawy kultowych klocków.

W bogatej ofercie aktywności dla dzieci były również bezpłatne spektakle 
teatralne. Uczestnicząc w tych spotkaniach, najmłodsi poznawali barwny 
świat teatru, a prezentowane podczas nich historie pomagały kształtować 
w młodych widzach pozytywne postawy i uczyły, jak ważne są takie uni-
wersalne wartości, jak przyjaźń, prawdomówność czy wrażliwość. Przez 
pierwsze dwa miesiące roku w Centrach Handlowych Auchan odbyło się 
11 spektakli teatralnych. Przedstawienia były wystawiane w ramach dwóch 
cykli. W Centrach Handlowych Auchan w Bielsku-Białej, Piasecznie i Rumi 
mali widzowie oglądali teatrzyki w ramach cyklu „Smyki Teatrzyki”, z kolei 
w Bydgoszczy i Gdańsku realizowany był cykl „Rodzinne spotkania z te-
atrzykiem”. 

Historie, które dzieci mogły śledzić na teatralnej scenie, bazowały na fa-
bułach znanych baśni. Uwagę młodych widzów dodatkowo przyciągała 
forma przedstawień, która zachęcała dzieci do interakcji poprzez piosenki, 
żarty sceniczne i elementy improwizacji z udziałem publiczności. 

W BOGATEJ OFERCIE 

AKTYWNOŚCI 

DLA DZIECI BYŁY 

RÓWNIEŻ BEZPŁATNE 

SPEKTAKLE TEATRALNE.



Program cyklicznych spotkań teatralnych w 5 centrach handlowych prze-
rwała pandemia Covid-19. Stosując się do wytycznych rządu RP, od mo-
mentu wybuchu epidemii w naszych centrach i galeriach handlowych 
nie odbywały się wydarzenia kulturalne z udziałem wielu osób na małej 
powierzchni. 

Od momentu zmniejszania obostrzeń dotyczących działalności centrów 
handlowych w naszych obiektach zorganizowaliśmy 14 wystaw o różno-
rodnej tematyce. Wydarzenia te były bezpłatne i dostępne dla wszystkich 
odwiedzających. Chcieliśmy w ten sposób zapewnić klientom radość, 
a czasami przywołać wspomnienia sprzed lat. 

W wakacje w Porcie Rumia odbyły się dwie wystawy. Podczas pierwszej 
z nich pt. „Gwiezdna flota” można było obejrzeć wystawę niezwykłych 
modeli statków kosmicznych inspirowanych światem gwiezdnej sagi. 
Zaprezentowane 24 modele, zostały wykonane w skali przez polskich 
miłośników filmowego uniwersum. Z kolei w sierpniu fani polskich moto-
cykli mogli podziwiać wyjątkowe egzemplarze kultowych motocykli PRL, 
a także inne eksponaty, m.in. przyczepy turystyczne z lat 70. i 80. XX wie-
ku. Natomiast goście Centrum Handlowego Auchan Gdańsk mogli obej-
rzeć wyjątkową wystawę zabytkowych rowerów. W pasażu naszej galerii 
handlowej można było podziwiać takie unikatowe egzemplarze, jak m.in. 
oryginalny trójkołowiec z 1890 roku czy bicykl dziecięcy z 1860 r. Z kolei 
pasaż Centrum handlowego Auchan Bydgoszcz wypełniły zabytkowe za-
bawki. Wystawy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a zdjęcia 
przy wyjątkowych eksponatach z pewnością były miłą wakacyjną pamiąt-
ką dla wielu gości. 
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Od czerwca do października w siedmiu Centrach Handlowych Auchan 
odbywała się wyjątkowa wystawa pt. „Sztuka dobra”. Znalazły się na 
niej obrazy, przedmioty użytkowe oraz dekoracje wykonane podczas 
warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez różne, lokalne i ogól-
nopolskie organizacje – Fundację Zdrowia ESCO, Fundację Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko” oraz Centrum Pomocowe im. Św. S. Faustyny. Wystawy 
odbywały się w Centrach Handlowych Auchan w Bielsku-Białej, Bydgosz-
czy, Gdańsku, Kołbaskowie, Mikołowie, Sosnowcu i Rumi. Po zakończeniu 
wystawiania ekspozycji odwiedzający mogli kupić wybrane prace i w ten 
sposób wesprzeć osoby niepełnosprawne. 

Pandemia Covid-19 zmieniła sposób, w jaki żyjemy i spędzamy czas oraz 
wywołała wiele emocji. Zmierzyli się z nimi lokalni artyści, a ich prace 
można było oglądać w grudniu podczas wystawy „Sztuka w czasach za-
razy” w Centrach Handlowych Auchan Gdańsk i Kołbaskowo. Odwiedza-
jący mogli obejrzeć blisko 20 prac lokalnych artystów. Poprzez wystawy 
chcieliśmy wesprzeć lokalnych twórców i pomóc im w dotarciu do szerszej 
publiczności. 

14 wystaw  
o różnej  
tematyce

7 centrów  
handlowych

2 cykle  
wspierające  
lokalnych  
artystów

Od wielu lat zapewniamy naszym gościom dostęp do ciekawych 
wydarzeń kulturalnych i zajęć, podczas których mogą ciekawie spę-
dzić czas oraz rozwijać swoje zainteresowania. W ubiegłym roku 
kalendarz aktywności w naszych centrach handlowych musieliśmy 
dostosować do obowiązujących obostrzeń w handlu. W momencie, 
gdy goście mogli już nas odwiedzać zaprosiliśmy ich na szereg róż-
norodnych wystaw. Poprzez niektóre z nich, chcieliśmy wesprzeć 
lokalnych artystów oraz instytucje pomagające osobom niepeł-
nosprawnym – mówi Adam Kozioł, menedżer marketingu Portu 
Rumia oraz Centrów Handlowych Auchan w Bydgoszczy, Gdańsku 
i Kołbaskowie. 



Oprócz wydarzeń kulturalnych, warsztatów rozwijających kreatywność 
najmłodszych w programie animacji dla dzieci znalazły się zajęcia eduka-
cyjne. 

Podczas pokazów, naukowych eksperymentów i zabaw, mali uczestnicy 
poznawali otaczający ich świat i zagadnienia z zakresu chemii, fizyki czy 
biologii. W 2020 roku zorganizowaliśmy 16 wydarzeń w 11 Centrach Han-
dlowych Auchan oraz w Galerii Bronowice. Niektóre z nich miały charak-
ter hybrydowy. 

Nauka

16 wydarzeń 11 Centrów  
Handlowych 
Auchan 
oraz Galeria 
Bronowice



KULTURA I NAUKA60

Część wydarzeń zorganizowaliśmy jeszcze przed lockdownem związa-
nym z pandemią koronawirusa. W Centrum Handlowym Auchan Swadzim 
w styczniu i lutym odbyły się spotkania z cyklu „Akademia Małych Od-
krywców”. Podczas naukowych eksperymentów i pokazów mali uczest-
nicy poznawali wybrane prawa fizyki i chemii. W trakcie pierwszego spo-
tkania mali odkrywcy poznawali właściwości suchego lodu i dowiadywali 
się, jak powstaje śnieg. Z kolei podczas drugiego ze spotkań uczestnicy 
przekonali się, że dzięki nauce można dobrze się bawić i wykonali popu-
larną zabawkę Slime. Z kolei Centrum Handlowe Auchan Bielany zaprosiło 
najmłodszych do udziału w warsztatach naukowych inspirowanych litera-
turą pt. „Bajkowe soboty”. Dzieci poznawały metody pracy z mikrosko-
pem i uczyły się analizować zdobyte informacje, a także przeprowadzić 
eksperymenty fizyczne i chemiczne. Ich różnorodna tematyka i stopień 
trudności trafiły do najmłodszych i nieco starszych uczestników.

W czasie pandemii Covid-19 zorganizowaliśmy kilka cykli wydarzeń hy-
brydowych, czyli łączących aktywności odbywające się online w naszych 
mediach społecznościowych z tymi w przestrzeni centrów i galerii handlo-
wych. W takiej formule odbył się cykl naukowych spotkań pt. „Kosmicz-
ne podróże” organizowany jesienią przez sześć obiektów. W pasażach 
Centrów Handlowych Auchan w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, 
Mikołowie, Poczesnej i Rumi można było obejrzeć wystawy i dowiedzieć 
się, m.in. jak zbudowany jest układ słoneczny, z jakich elementów składa 
się skafander kosmiczny, co to jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. 
W obrazowy sposób wytłumaczono zjawiska zaćmienia słońca i księżyca, 
a także pojęcia dnia i nocy oraz faz księżyca. Z kolei na profilach centrów 
handlowych na Facebooku odbyły się wyjątkowe projekcje. Wraz z astro-
nautami statku ARHADION 5 widzowie w każdym wieku mogli wyruszyć 
w wirtualną podróż kosmiczną. Szczegółowe i realistyczne filmy i grafiki, 
połączone z wnikliwym komentarzem prowadzących, przybliżyły tajemni-
ce kosmosu oraz sprawiły, że 30-minutowa wirtualna podróż po galaktyce 
budziła zainteresowanie osób w każdym wieku.

W CZASIE 

PANDEMII COVID-19 

ZORGANIZOWALIŚMY 

KILKA CYKLI WYDARZEŃ 

HYBRYDOWYCH, 

CZYLI ŁĄCZĄCYCH 

AKTYWNOŚCI 

ODBYWAJĄCE SIĘ 

W ONLINE 

W NASZYCH MEDIACH 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Z TYMI W PRZESTRZENI 

CENTRÓW I GALERII 

HANDLOWYCH.



We wrześniu, z okazji rozpoczęcia roku szkolnego Centra Handlowe Au-
chan w Bydgoszczy, Komornikach, Swadzimiu oraz Poczesnej, a także 
krakowska Galeria Bronowice zaprosiły rodziców i dzieci na targi zajęć 
pozaszkolnych. Wydarzenia umożliwiły szybkie i wygodne poznanie ofer-
ty lokalnych placówek, a także odpowiednie dobranie zajęć do zaintereso-
wań maluchów. Dzieci mogły wziąć udział w pokazowych zajęciach, które 
pozwoliły im spróbować swoich sił w różnych dziedzinach. 

16 wydarzeń

Poprzez wydarzenia 
realizowaliśmy 4. cel 
zrównoważonego 
rozwoju wg SGD's:  
„Dobra jakość edukacji”.

11 Centrów 
Handlowych 
Auchan

6 wydarzeń 
online

Poprzez organizowane przez nas wydarzenia chcemy w formie 
warsztatów i zabaw przybliżać najmłodszym otaczający ich świat 
oraz przekonywać, że nauka może być fascynująca, a zdobytą wie-
dzę można wykorzystać na co dzień. W trakcie największych obo-
strzeń związanych z pandemią koronawirusa wykorzystywaliśmy 
możliwości, jakie daje nam internet i zaprosiliśmy naszych gości do 
udziału w ciekawych wydarzeniach online – mówi Sylwia Betlej, 
menedżer Centrów Handlowych Auchan w Bielanach, Komornikach 
i Swadzimiu. 
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DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO WPISUJĄ SIĘ W JEDEN 

Z FILARÓW NASZEJ STRATEGII POTRÓJNEGO 

POZYTYWNEGO WPŁYWU – PEOPLE, PLANET, 

PROFIT. DLATEGO WDRAŻAMY EKOLOGICZNE 

ROZWIĄZANIA W NASZYCH OBIEKTACH 

I ZAPRASZAMY NASZYCH GOŚCI DO UDZIAŁU 

W WIELU AKCJACH POPULARYZUJĄCYCH 

TROSKĘ O ŚRODOWISKO NATURALNE. 

W 2020 roku zorganizowaliśmy selektywne zbiórki odpadów, zachęcali-
śmy do wsparcia potrzebujących poprzez zbiórki starych rowerów, zapro-
siliśmy najmłodszych do udziału w ekologicznych warsztatach, a w czasie 
ograniczeń w handlu związanych z pandemią koronawirusa organizowa-
liśmy wydarzenia hybrydowe. W sumie w ubiegłym roku w naszych cen-
trach handlowych odbyło się 37 akcji propagujących troskę o środowisko 
naturalne. 

EKOLOGIA

37 akcji  
realizujących 3 cele zrównoważonego  
rozwoju wg SGD’s:
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Z kolei w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan odbyły się dwa spo-
tkania w ramach cyklu pt. „Ekoakademia”. Mali adepci w trakcie zabawy 
i warsztatów poznawali zjawiska przyrodnicze występujące na Ziemi oraz 
dowiadywali się, jak dbać o środowisko naturalne. Naukowe zagadnienia 
były przedstawiane w ciekawy sposób, na przykładach z codziennego 
życia, tak aby zainteresować dzieci tematem i zachęcić do własnych po-
szukiwań. Podczas styczniowego spotkania dzieci poznały bliżej zjawisko 
grawitacji, a także dowiedziały się, jak obserwować przyrodę oraz jak zło-
żone są ludzkie zmysły. Natomiast tematem lutowych zajęć była energia 
odnawialna. 

ZAGADNIENIA BYŁY 

PRZEDSTAWIANE 

W CIEKAWY SPOSÓB, 

NA PRZYKŁADACH 

Z CODZIENNEGO 

ŻYCIA, TAK ABY 

ZAINTERESOWAĆ DZIECI 

TEMATEM I ZACHĘCIĆ 

DO WŁASNYCH 

POSZUKIWAŃ.

W styczniu zaprosiliśmy klientów dwóch Centrów Handlowych Auchan 
w Białymstoku do udziału w akcji „Ekoniedziela”. W ramach akcji odwie-
dzający galerie handlowe mogli przynosić do specjalnego punktu zużyte 
plastikowe butelki. By otrzymać poręczną, markową wielorazową butelkę 
z wymiennym filtrem, wystarczyło przynieść 5 sztuk plastikowych butelek 
po napojach. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych klien-
tów, którzy odebrali w sumie tysiąc przygotowanych nagród. Z kolei we 
wrześniu swoich sąsiadów do udziału w zbiórce elektroodpadów zapro-
siło również Centrum Handlowe Auchan Poczesna. W zamian za przynie-
siony stary sprzęt elektroniczny i AGD, zepsute urządzenia oraz baterie 
można było otrzymać atrakcyjne nagrody. 

Na początku 2020 roku zaprosiliśmy rodziny do udziału w szeregu warsz-
tatów o tematyce ekologicznej. W Centrum Handlowym Auchan Biela-
ny odbyły się dwa spotkania z cyklu pt. „Akademia Małego Ekologa”. 
Podczas zabawy, pokazów chemicznych i warsztatów najmłodsi pozna-
wali właściwości różnych materiałów i substancji oraz otrzymywali wska-
zówki, jak co dzień zadbać o przyrodę. Podczas pierwszego spotkania 
mali uczestnicy poznali negatywny wpływ folii i plastiku na środowisko. 
W trakcie kolejnego spotkania dzieci znalazły odpowiedź na pytanie, dla-
czego woda jest tak ważna dla środowiska i człowieka oraz jak ograniczyć 
jej zużycie na co dzień. 



W marcu Centrum Handlowe Auchan Mikołów zaprosiło najmłodszych 
i ich rodziców do udziału w spotkaniu pt. „Kreatywny ogród tajemnic”. 
W pasażu galerii handlowej pojawiła się pracownia ogrodnicza, a w niej 
pod okiem instruktorów dzieci poznawały różne gatunki kwiatów, do-
wiadywały się, jak je uprawiać oraz jak o nie dbać. Następnie w trakcie 
zajęć praktycznych uczyły się przesadzać rośliny, a także jak sprawdzić 
wilgotność i pH podłoża oraz jak zapewnić roślinom najlepsze warunki do 
wzrostu.

W styczniu, lutym i marcu Port Rumia Centrum Handlowe Auchan za-
prosił na trzy spotkania w ramach rodzinnego cyklu ekologicznych 
warsztatów kreatywnych. Ich uczestnicy dowiadywali się, jak wprowadzić 
w życie proste, ekologiczne nawyki. Podczas zajęć uczestnicy ozdabiali 
praktyczne ekotorby na zakupy, przekonywali się, jak można nadać starym 
ubraniom nowe życie i znoszone dżinsy przerobić w upominek w kształcie 
serca oraz poznawali rośliny miododajne i przygotowali sadzonki do zasa-
dzenia na balkonie lub przydomowym ogródku. 

Z kolei goście Galerii Bronowice dowiadywali się, jakie środki i działa-
nia należy przedsięwziąć, aby ocalić naszą planetę. W styczniu eksperci 
z Fundacji Greenpeace opowiedzieli, m.in. o tym, jak na co dzień można 
chronić pszczoły, a także w jaki sposób ocalić Puszczę Białowieską czy 
Arktykę. 

Ponadto na wszystkich chętnych czekała projekcja filmu o codziennym 
życiu pszczół w technologii VR. Dzięki rozwiązaniom wirtualnej rzeczywi-
stości klienci Galerii Bronowice odbyli również niezapomnianą wyprawę 
na Arktykę i Antarktykę oraz podróż w głąb oceanów. Uczestnicy dowie-
dzieli się także, jak własnoręcznie wykonać hotel dla dzikich zapylaczy. 
Nie zabrakło quizu z atrakcyjnymi nagrodami. 
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Ważny temat ochrony pszczół i owadów zapylających kontynuowaliśmy 
w połowie roku, kiedy w centrach i galeriach handlowych można już było 
swobodniej robić zakupy. W 13 Centrach Handlowych Auchan w całej 
Polsce zorganizowaliśmy kampanię pt. „Świat pszczół”. Poprzez dwu-
tygodniową akcję chcieliśmy zwrócić uwagę naszych gości na potrzebę 
troski o owady zapylające oraz zachęcenie do podejmowania działań na 
rzecz ochrony środowiska i zapewnienia bioróżnorodności. Projekt łączył 
działania w przestrzeni centrów handlowych z komunikacją w mediach 
społecznościowych. W pasażach galerii handlowych można było obejrzeć 
wystawę tematyczną, gdzie dzięki planszom edukacyjnym odwiedzający 
mogli nauczyć się rozpoznawać owady i poznać je bliżej, a także dowie-
dzieli się, jak stworzyć miejsce przyjazne pszczołom w przydomowym 
ogródku lub na balkonie. Na profilach galerii handlowych na Facebooku 
opublikowano cztery filmy poruszające tematykę ochrony pszczół i owa-
dów zapylających. Widzowie dowiedzieli się z nich, jak wygląda życie 
pszczół, jak zaprojektować przyjazny owadom balkon i ogród, poznali 
pracę pszczelarza i nauczyli się samodzielnie wykonać domki dla pszczół 
oraz poidełka. 

Kolejnym wydarzeniem hybrydowym, podczas którego dostarczaliśmy 
dzieciom informacji na temat otaczającego środowiska i zachęcaliśmy do 
działań na rzecz jego ochrony był cykl „Zakończenie wakacji z Rodziną 
Treflików”, który odbył się w dziewięciu Centrach Handlowych Auchan 
w drugiej połowie sierpnia. W każdym obiekcie można było obejrzeć 
dwie ekspozycje. Pierwsza z nich podpowiadała dzieciom i ich rodzicom, 
jak troszczyć się o środowisko naturalne, a także pokazywała, jak boha-
terowie Rodziny Treflików dbają o naszą planetę. Na drugiej wystawie 
można było obejrzeć prace plastyczne inspirowane przygodami Rodziny 
Treflików, które wykonały dzieci z przedszkoli położonych w sąsiedztwie 
galerii handlowych. Z kolei na profilach centrów handlowych na Facebo-
oku udostępniono filmy, dzięki którym widzowie wraz z bohaterem serialu 
Treflikiem odwiedzali ciekawe miejsca i poznawali różne zawody. 

13 centrów 
handlowych

4 filmy 
w mediach 
społecznoś-
ciowych

Działanie znalazło się  
w raporcie „CSR w Polsce. 
Dobre praktyki 2020” 
opracowywanym przez Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu.



KAŻDY MOŻE PRZYJŚĆ 

I ADOPTOWAĆ 

WYBRANEGO 

DONICZKOWCA. DZIĘKI 

INICJATYWIE NOWYCH 

WŁAŚCICIELI ZYSKAŁO 

KILKASET ROŚLIN.

W naszej firmie zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze codzienne 
wybory mają ogromny wpływ na stan klimatu, a jednym z kierunków 
działań, który może ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, jest 
wprowadzenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Do tych zasad 
nawiązywały zbiórki rowerów i części rowerowych na rzecz stowarzy-
szenia Mierz Wysoko, które odbyły się Centrum Handlowym Auchan 
Piaseczno oraz w podwarszawskiej Galerii Łomianki. Zasady circu-
lar economy w ciekawy sposób realizuje również inicjatywa „Punkt 
adopcji roślin”, który zorganizowały krakowska Galeria Bronowice 
i podwarszawska Galeria Łomianki. Trafiające tam kwiaty otrzymują 
imiona, są podlewane i oczekują na nowych właścicieli. Każdy może 
przyjść i adoptować wybranego doniczkowca. Dzięki inicjatywie no-
wych właścicieli zyskało kilkaset roślin. 

Galeria Łomianki otrzymała dwie srebrne statuetki XI edycji PRCH 
Retail Awards w kategorii „Działania i strategia CSR Obiektu Han-
dlowego Roku” za dwa projekty – „Punkt adopcji roślin”, który 
z sukcesami działa w tym obiekcie oraz „Zbiórkę rowerów, sprzętu 
rowerowego oraz części i akcesoriów” na rzecz Stowarzyszenia 
Mierz Wysoko. Jury doceniło założenia akcji, które przyczyniają się 
do integracji lokalnych społeczności, promują idee zero waste i cie-
szą się dużym zainteresowaniem uczestników. 
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POPRZEZ NASZ 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. 

Nasz program różnorodnych wydarzeń dostosowujemy do potrzeb osób 
w różnym wieku. Na początku roku Centrum Handlowe Auchan Byd-
goszcz zaprosiło swoich gości do udziału w zajęciach z cyklu „Aktywny 
senior”. Były to spotkania przygotowane z myślą o potrzebach osób star-
szych mieszkających w okolicy centrum handlowego. Podczas stycznio-
wych zajęć seniorzy mogli dowiedzieć się, jak zadbać o dobrą kondycję, 
a także zdrowe serce. Mogli porozmawiać z dietetykiem i dowiedzieć się, 
jak komponować zdrową dietę dostosowaną do wieku. Z kolei w lutym 
eksperci podpowiadali seniorom, jak sprawnie i bezpiecznie korzystać 
z komputera i internetu. W kolejnych miesiącach zdobyte umiejętności 
okazały się bardzo przydatne. Mamy nadzieję, że w przyszłości, kiedy 
sytuacja epidemiczna na to pozwoli, wrócimy do cyklu spotkań edukacyj-
nych kierowanych do seniorów.

Z kolei Port Rumia w styczniu zaprosił cale rodziny do udziału w warsz-
tatach, podczas których można było spotkać się z dietetykiem i poznać 
sposoby na odzyskanie formy po Świętach i utrzymanie jej na dłużej. Pod-
czas warsztatów kreatywnych uczestnicy dekorowali drewniane przed-
mioty, z których na co dzień korzystamy w kuchni.

BE  PIECZEŃSTWOI ZDROWIE

PODCZAS 

STYCZNIOWYCH ZAJĘĆ 

SENIORZY MOGLI 

DOWIEDZIEĆ SIĘ, 

JAK ZADBAĆ O DOBRĄ 

KONDYCJĘ, A TAKŻE 

ZDROWE SERCE.

Poprzez podejmowane przez 
nas działania realizujemy 
cele zrównoważonego rozwoju, 
wg SDG's: 
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Ciekawą propozycję dla wszystkich, którzy szukają sposobów na utrzyma-
nie zdrowia i dobrej kondycji przygotowało Centrum Handlowe Auchan 
Mikołów, które dwukrotnie zaprosiło odwiedzających do udziału w tar-
gach zdrowia. Pierwsze spotkanie odbyło się w styczniu i zgromadziło 
specjalistów z różnych dziedzin. Na pytania uczestników odpowiadali 
dietetyk, kosmetolog, stylista, wizażysta, trycholog, specjaliści z zakresu 
zdrowia, a pamiątkę w postaci zdjęcia wykonał profesjonalny fotograf. 
Kolejna edycja targów odbyła się w październiku, kiedy to na stoiskach 
w pasażu galerii handlowej można było zaopatrzyć się w zioła, suple-
menty diety, zdrową i ekologiczną żywność oraz naturalne kosmetyki. 
Na odwiedzających czekali również specjaliści – dietetyk, dyplomowany 
zielarz oraz trener personalny. Chętni mogli wykonać analizę składu ciała 
i przekonać się o relaksacyjnym wpływie masażu twarzy czy wziąć udział 
w zabiegu refleksoterapii.

Dobrą okazją do mówienia o wszelkich aspektach związanych ze zdrowiem 
są popularne święta, jak np. Dzień kobiet. Z tej okazji Centra Handlowe 
Auchan w Katowicach i Gliwicach zorganizowały wydarzenia adresowane 
szczególnie do pań. W Katowicach podczas spotkania „Kobiety dla ko-
biet” panie mogły skorzystać z bezpłatnych porad dietetyków, trenerów 
i fizjoterapeutów. W Gliwicach uczestniczki spotkania z okazji Dnia kobiet 
dodatkowo tworzyły mapę marzeń i brały udział w warsztatach z coachem. 

Z kolei Galeria Bronowice w lutym zaprosiła do udziału w dwudniowym 
spotkaniu pt. „Mukowiscydoza – a co Ty wiesz o chorobie?”. Na zaintere-
sowanych czekały specjalne stanowiska, przy których każdy chętny mógł 
wykonać m.in.: pomiar ciśnienia krwi, pomiar BMI i tkanki tłuszczowej, pro-
wadzona była także edukacja w zakresie samobadania piersi i samobada-
nia jąder. Dodatkowo zorganizowano dwa stanowiska Marrow Hero, przy 
których uczestnicy akcji uzyskali informację na temat nowotworów krwi, 
transplantologii, a także mogli zapisać się do bazy potencjalnych dawców 
szpiku kostnego. W centrum handlowym stanęło również stanowisko in-
formacyjne Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, stoisko informacyjne SOW-System Obsługi 
Wsparcia finansowego ze środków PFRON.



W trakcie pandemii koronawirusa zaproponowaliśmy naszym klientom 
wydarzenia online, które miały na celu promocję aktywności fizycznej. 
Kierowaliśmy się zasadą, że nawet niewielki ruch jest niezwykle istotny, 
zwłaszcza w czasie, gdy wysiłek fizyczny został ograniczony do minimum.

Centra Handlowe Auchan w Mikołowie, Gliwicach i Częstochowie na 
swoich profilach w serwisie społecznościowym Facebook udostępniły 
kilkuminutowe filmy z propozycjami prostych treningów. Specjaliści Cen-
trum Rehabilitacji Funkcjonalnej Fascia z Bielska-Białej zaproponowali 
zestawy ćwiczeń, które każdy może wykonać w domu, wykorzystując ota-
cząjące go przedmioty. Cykl „Zdrowo na sportowo” obejmował ćwiczenia 
adresowane szczególnie do osób, które spędzają wiele godzin przed ekra-
nem komputera. Wykonanie prezentowanych przez rehabilitanta propo-
zycji wzmocniło mięśnie i pozwoliło pozbyć się dyskomfortu wywołanego 
wielogodzinną pracą przy komputerze. 

Do wspólnych ćwiczeń w przestrzeni wirtualnej zaprosił również Port Ru-
mia. Na profilu galerii handlowej na Facebooku Rumska Akademia Ruchu 
podpowiadała, jak się rozruszać i wzmocnić mięśnie. 

W maju i w grudniu na profilach wszystkich Centrów Handlowych Auchan 
można było znaleźć cykl treningów jogi. Regularnie publikowane filmiki 
przygotowane we współpracy z Dianą Sochacką, instruktorką w Centrum 
Jogi Gdańsk, pomogły uczestnikom treningów wrócić do formy fizycznej 
i zrelaksować się. W sumie w mediach społecznościowych ukazało się 10 
filmów z 15-minutowymi bezpłatnymi treningami jogi. 

Program #dobrysąsiad w trosce o zdrowie 
i kondycję w czasie pandemii  
został wyróżniony wpisem do corocznego raportu 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu „CSR w Polsce. 
Dobre praktyki 2020”

Wszelkie działania podejmowane 
przez nas w ramach ścieżki 
„Bezpieczeństwo i zdrowie” 
realizują 3. cel zrównoważonego 
rozwoju wg SDG’s: „Dobre 
zdrowie i jakość życia”. 

Od lat zapraszamy naszych gości do udziału w akcjach promujących 
profilaktykę zdrowotną i aktywny tryb życia. W czasie największych 
obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa zapraszaliśmy do 
udziału w programie treningów online, w czasie których fizjotera-
peuci i trenerzy podpowiadali, jak zadbać o dobrą formę i kondycję. 
To szczególnie ważne, gdy większość czasu spędzamy w domu 
przed ekranem komputera – mówi Aleksandra Kolarz, menedżer 
marketingu Centrów Handlowych Auchan na Śląsku. 
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CHCEMY TWORZYĆ SĄSIEDZKĄ 

PRZESTRZEŃ, KTÓRA SPRZYJA BUDOWANIU 

RELACJI MIĘDZYLUDZKICH. WSPIERAMY 

RÓŻNORODNOŚĆ I DIALOG. POPRZEZ 

WYDARZENIA ODBYWAJĄCE SIĘ W NASZYCH 

CENTRACH I GALERIACH HANDLOWYCH CHCEMY 

WSPIERAĆ PROMOCJĘ REGIONÓW I DZIAŁAJĄCE 

W NICH ORGANIZACJE I PRZEDSIĘBIORCÓW. 

Wśród różnorodnych wydarzeń, jakie organizowaliśmy w naszych ga-
leriach handlowych były targi i jarmarki, spotkania z przedstawicielami 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, świąteczne zbiórki żywności, akcje 
nawiązujące do lokalnych tradycji, konkurs fotograficzny, a także akcja 
wydarzeń hybrydowych pt. „Święta pachnące piernikiem”. 

Jarmarki produktów regionalnych od wielu lat zajmują stałe miejsce w ka-
lendarzu wydarzeń odbywających się w centrach i galeriach handlowych 
zarządzanych przez Nhood Polska. W ten sposób wspieramy lokalnych 
producentów i przedsiębiorców, którzy dzięki obecności w przestrzeni 
galerii handlowych, mogą zaprezentować szerokiej grupie odbiorców 
swoje produkty i usługi. Te wydarzenia cieszą się dużym zainteresowa-
niem wśród odwiedzających galerie handlowe. W 2020 roku w ramach 
cyklu Jarmarki „Cuda wianki” w Centrach Handlowych Auchan odbyło 
się 12 wydarzeń, z czego 5 przypadło na czas przed Świętami Bożego Na-
rodzenia. Na stoiskach regionalnych przedsiębiorców można było znaleźć 
bogaty wybór tradycyjnej żywności, smakołyki z różnych stron świata, 
a także oryginalne rękodzieło. 

ReGION

9 animacji 
o tematyce 
regionalnej

38 wydarzeń 2 wystawy prac studentów 
krakowskiej ASP 
w Galerii Bronowice

11 wydarzeń 
hybrydowych 

16 jarmarków 
i targów

Poprzez podejmowane przez 
nas działania realizujemy cele 
zrównoważonego rozwoju, 
wg SDG's: 
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Z kolei Centrum Handlowe Auchan Bielany zaprosiło swoich klientów na 
cykliczne targi rękodzieła, płyt winylowych i staroci. W 2020 roku odby-
ły się tam cztery wydarzenia łączące miłośników przedmiotów „z duszą” 
i historią. 

Na początku roku zorganizowaliśmy dwa cykle rodzinnych spotkań, po-
przez które chcieliśmy przybliżyć zwłaszcza najmłodszym lokalne tradycje 
i walory przyrodnicze najbliższego otoczenia. Centrum Handlowe Auchan 
Komorniki w Poznaniu zaprosiło dzieci i ich rodziców oraz opiekunów na 
dwa wydarzenia z cyklu „Leśne spotkania” współorganizowane z Wiel-
kopolskim Parkiem Narodowym. Podczas spotkań maluchy poznały wiele 
ciekawostek związanych z lasem i jego mieszkańcami, dowiedziały się, jak 
lepiej troszczyć się o przyrodę. Dzieci brały również udział w przedstawie-
niach teatralnych w wykonaniu Teatru Lalek Marka Żyły oraz w warszta-
tach kreatywnych, które utrwalały zdobytą wiedzę. 

Chcemy przybliżać odwiedzającym lokalne tradycje, w tym rękodzieło. 
Na początku roku goście Centrum Handlowego Auchan Katowice mogli 
trzykrotnie wziąć udział w warsztatach z cyklu „Manufaktura kreatywno-
ści”, podczas których wykonali prezenty dla babci i dziadka czy kolorowe 
dekoracje, wykorzystując ludowe techniki zdobienia przedmiotów. Anima-
torzy opowiadali, skąd pochodzą tradycje i w jakich miejscach są wciąż 
kultywowane. 

Do lokalnych tradycji nawiązywały również inne akcje kierowane do ma-
łych uczestników i ich rodzin. Od ponad 100 lat na Śląsku pierwszy dzień 
w szkole kojarzy się dzieciom rozpoczynającym naukę z tytą wypełnioną 
po brzegi maszketami, czyli przeróżnymi słodyczami. Ten tradycyjny upo-
minek można było otrzymać w Centrum Handlowym Auchan Mikołów. Miłą 
niespodziankę z okazji rozpoczęcia roku szkolnego przygotowało dla dzieci 
również Centrum Handlowe Auchan Komorniki. W zamian za zakupy moż-
na było otrzymać szkolną wyprawkę. W każdym zestawie znalazły się m.in. 
worek – plecak szkolny, kredki, pastele olejne, plastelina, piórnik na zamek, 
przybory do pisania, gumka, klej kolorowy, blok rysunkowy oraz zeszyty.

PODCZAS SPOTKAŃ 

Z WIELKOPOLSKIMI 

LEŚNIKAMI MALUCHY 

POZNAŁY WIELE 

CIEKAWOSTEK 

ZWIĄZANYCH Z LASEM 

I JEGO MIESZKAŃCAMI, 

DOWIEDZIAŁY SIĘ, JAK 

LEPIEJ TROSZCZYĆ SIĘ 

O PRZYRODĘ.



Wiele centrów handlowych zajmuje stałe miejsce na mapie chętnie odwie-
dzanych przez lokalne społeczności miejsc. Nie inaczej jest w przypadku 
Centrum Handlowego Auchan Produkcyjna w Białymstoku, które w ubie-
głym roku świętowało 20. urodziny. Z tej okazji zaprosiło swoich klientów 
do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Razem od lat”. Na zwycięz-
ców czekały atrakcyjne nagrody, w tym profesjonalny aparat fotograficz-
ny Canon EOS M6 wraz z obiektywem. By otrzymać jedną z tych nagród, 
należało przesłać zdjęcie przedstawiające dawne ulice, parki, place oraz 
życie mieszkańców Białegostoku. Jury brało pod uwagę jak najciekawsze 
ujęcie tematu „Białystok sprzed lat”, a także walory artystyczne zdjęcia 
i jego oryginalność. 

Nasze centra handlowe z biegiem czasu stały się rozpoznawalnymi 
miejscami zakupów oraz przestrzeniami, w których często odby-
wają się przyciągające lokalną społeczność wydarzenia. Dbamy 
o to, żeby w naszym kalendarzu spotkań i wydarzeń znajdowały się 
wydarzenia przybliżające historię miasta oraz tradycje i zwyczaje 
regionu – Aleksandra Kolarz, menedżer marketingu w Centrach 
Handlowych Auchan na Śląsku i w Bielsku-Białej. 
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Z kolei Galeria Bronowice w Krakowie od lat współpracuje z miejscową 
Akademią Sztuk Pięknych. W specjalnie zaadaptowanym dla krakowskiej 
ASP lokalu regularnie odbywają się wystawy prac studentów, absolwen-
tów i pracowników najstarszej polskiej uczelni artystycznej. Jest to wspól-
ny projekt – pomysł na „wyprowadzenie” sztuki z klasycznych instytucji, 
powołanych do jej promowania, do przestrzeni często odwiedzanej przez 
odbiorców, czyli do galerii handlowej. W 2020 roku w Galerii Bronowice 
można było obejrzeć dwie wystawy. 

Okazją do budowania relacji z lokalną społecznością oraz pielęgnowania 
regionalnych tradycji są Święta Bożego Narodzenia. W grudniu w 11 Cen-
trach Handlowych Auchan odbyła się akcja pt. „Święta pachnące pierni-
kiem”. W trakcie wystaw w pasażach galerii uczestnicy akcji mogli poznać 
historię wypieku pierników i pierniczków oraz zaznajomić się z innymi, 
dawnymi świątecznymi zwyczajami. Dodatkowo na profilach centrów han-
dlowych na Facebooku mistrzowie piernikarstwa z Toruńskiego Żywego 
Muzeum Piernika dzielili się wskazówkami na udane, świąteczne wypieki. 
Odwiedzający profile będą mogli również wziąć udział w świątecznym 
konkursie. Wśród osób, które przesłały zdjęcia własnoręcznie upieczo-
nych i udekorowanych pierników, jury wybrało najciekawsze kulinarne 
dzieła. Nagrodą były atrakcyjne, świąteczne zestawy toruńskich pierników 
wypiekanych tradycyjną metodą. 



W trosce o osoby ubogie Centrum Handlowe Auchan Mikołów dołączyło 
do 24. Świątecznej Zbiórki Żywności organizowanej przez Śląski Bank 
Żywności pod hasłem „Święta godne, a nie głodne”. W specjalnej skrzyni 
na terenie pasażu galerii handlowej można było umieszczać produkty 
o długim terminie przydatności, jak: mąka, makaron, kasza, cukier, olej, 
konserwy, przetwory owocowe i warzywne, bakalie czy słodycze. Śląski 
Bank Żywności przekazał zebrane dary osobom najbardziej potrzebują-
cym w regionie. W ten sposób można było podzielić się nie tylko jedze-
niem, ale też dobrem.

Z kolei Galeria Łomianki, w myśl hasła „naturalnie, wszystko, blisko” 
postanowiła wesprzeć swoich sąsiadów, którzy najbardziej potrzebują 
troski w tym wyjątkowym, zimowym okresie. Dlatego włączyła się w akcję 
„Posiłek dla Seniora”. Akcję przeprowadzono we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomiankach. W jej ramach, przez cały 
grudzień, 15 potrzebujących seniorów otrzymywało nieodpłatnie ciepłe, 
dwudaniowe posiłki z restauracji „Między Wałkami”. „Posiłek dla Seniora” 
był akcją dwuwymiarową. Miał na celu nie tylko pomoc potrzebującym 
sąsiadom, ale także wsparcie najemców gastronomicznych w trudnym dla 
nich czasie lockdownu. 

ŚWIĘTA BOŻEGO 

NARODZENIA  

TO CZAS, KIEDY WARTO 

ZATROSZCZYĆ SIĘ 

RÓWNIEŻ O OSOBY 

UBOGIE.
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W KALENDARZU WYDARZEŃ 2020 ROKU 

W NASZYCH CENTRACH HANDLOWYCH 

NIE ZABRAKŁO AKTYWNOŚCI SPORTOWYCH 

I OKAZJI DO WSPÓLNEJ ZABAWY. POPRZEZ 

WSZYSTKIE Z NICH ZACHĘCALIŚMY NASZYCH 

GOŚCI DO AKTYWNEGO SPĘDZENIA CZASU 

I SPORTOWEJ RYWALIZACJI ORAZ DO RELAKSU. 

W CZASIE LOCKDOWNU PRZYGOTOWALIŚMY 

DLA NASZYCH KLIENTÓW CYKLE TRENINGÓW 

ONLINE, KTÓRE UŁATWIAŁY ZADBANIE O DOBRĄ 

FORMĘ PODCZAS DOMOWEJ IZOLACJI. 

W ubiegłych latach w przestrzeni naszych centrów i galerii handlowych 
organizowaliśmy szereg wydarzeń o tematyce sportowej adresowanych 
do lokalnych społeczności. Również na rok 2020 zaplanowaliśmy liczne 
wydarzenia o charakterze sportowym i dostarczające rozrywki. W mo-
mencie ogłoszenia przez WHO pandemii zawiesiliśmy wiele wydarzeń, 
a część z nich przenieśliśmy do internetu. 

Na początku 2020 roku Centrum Handlowe Auchan Poczesna zaprosiło 
do udziału w wydarzeniu pt. „Rodzinne spotkania ze sportem. Kultowe gry 
podwórkowe”. Zajęcia były wypełnione sportowymi zabawami, o których 
obecnie pamiętają już tylko dorośli, a które pozwoliły dzieciom spojrzeć 
na aktywności sportowe rodziców z zupełnie innej perspektywy. Mali 
goście centrum handlowego mieli okazję spróbować swoich sił w grze 
w klasy, w gumę, w kapsle czy skakaniu na skakance. Rodzinna zabawa 
była okazją, by poćwiczyć cierpliwość, a także dowiedzieć się, jak niewiele 
potrzeba, by dobrze się bawić. 

SPORT I ZAbAWA

W MOMENCIE 

OGŁOSZENIA PRZEZ 

WHO PANDEMII 

ZAWIESILIŚMY WIELE 

WYDARZEŃ, A CZĘŚĆ 

Z NICH PRZENIEŚLIŚMY 

DO INTERNETU.

Poprzez podejmowane przez 
nas działania realizujemy cele 
zrównoważonego rozwoju, 
wg SDG's:



SPORT I ZABAWA80

ORGANIZOWALIŚMY 

WYDARZENIA, 

KTORE DOSTARCZAŁY 

ROZRYWKI 

I POZWALAŁY 

INTERESUJĄCO SPĘDZIĆ 

CZAS Z NAJBLIŻSZYMI.

Z kolei w lutym centrum handlowe zaprosiło swoich gości do zabawy 
z okazji walentynek. Na zakochanych czekała fotobudka, w której mogli 
wykonać romantyczne zdjęcia. Ci, którzy chcieli wręczyć ukochanej oso-
bie piękny bukiet, mogli go własnoręcznie wykonać podczas warsztatów 
układania kompozycji kwiatów z florystką. Na zakochanych czekały rów-
nież zabawne quizy, a dla odważnych karaoke. Natomiast z okazji Dnia 
Kobiet każda z pań, przyjmując tulipana, mogła usłyszeć jeden z popular-
nych przebojów muzyki rozrywkowej wykonany specjalnie dla niej. Piosen-
ki były wykonywane na żywo przy akompaniamencie gitary.

W styczniu Centrum Handlowe Auchan Gdańsk zaprosiło rodziny do 
udziału w konkursie, w którym do wygrania były zaproszenia do rodzin-
nego parku LEGOLAND® Billund Resort, zestawy klocków LEGO® oraz 
rodzinny pobyt w LEGOLAND® w Danii. Aby je zdobyć, wystarczyło w cią-
gu jednej minuty zbudować jak najwyższą konstrukcję z pojedynczych, 
niezłączonych wcześniej klocków. Wieża musiała utrzymać się w całości 
przez 10 sekund. Dorośli mogli wziąć udział także w zabawie, w której na-
leżało oszacować liczbę klocków w naczyniu i w ten sposób wygrać jeden 
z voucherów na pobyt w parku rozrywki LEGOLAND® Billund Resort oraz 
2 noclegi dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci. Podczas spotkania nie zabrakło 
zaciętej rywalizacji i radości. 

Ciekawy program aktywności dla całych rodzin przygotowały również 
Centra Handlowe Auchan w Białymstoku. W styczniu i lutym zaprosiły 
rodziny odwiedzające nasze centra handlowe na cykle warsztatów dla 
dzieci pt. „Rodzinne piątki” i „Rodzinne Soboty”. Podczas pierwszego 
spotkania w ramach cyklu dzieci pod okiem animatorów i rodziców mogły 
wykonać laurki i kolorowe kwiaty z okazji Dnia Babci i Dziadka. 



Maluchy poznały także japońską sztukę kamishibai, czyli dosłownie pa-
pierowy teatr, w którym miejsce lalek zajmują obrazy oraz mogły poznać 
liczne gry i zabawy z czasów swoich dziadków, jak na przykład kapsle, grę 
w gumę czy „Piotrusia”. Natomiast podczas lutowego spotkania dzieci 
wykonywały karnawałowe maski. 

Z kolei Galeria Bronowice przygotowała wyjątkowe spotkanie dla miło-
śników piłki nożnej. W styczniu w pasażu pojawiła się wiślacka strefa, 
którą odwiedzili piłkarze Białej Gwiazdy. Z popularnymi zawodnikami 
można było porozmawiać o przygotowaniach do rundy wiosennej, wziąć 
autograf, a także zrobić pamiątkowe zdjęcie. Ponadto każdy chętny mógł 
spróbować swoich sił w wirtualnym pojedynku w FIFĘ, zagrać w interak-
tywne gry, a także zrobić zdjęcie w wiślackiej fotobudce z gadżetami. 
Dodatkowo przy stanowisku klubowego sklepu Wiślacki Świat można 
było nabyć oficjalne koszulki i inne drobiazgi z logiem Białej Gwiazdy. Nie 
zabrakło ciekawych konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. 

W bogatym programie wydarzeń w naszych centrach i galeriach 
handlowych znajdują się także różnorodne propozycje populary-
zujące sport oraz dostarczające ciekawej rozrywki. Na początku 
roku organizowaliśmy dla naszych gości spotkania z popularnymi 
klubami sportowymi oraz liczne konkursy i rodzinne zabawy. Wraz 
z wybuchem pandemii Covid-19 zmodyfikowaliśmy nasz program 
i przenieśliśmy część wydarzeń do przestrzeni wirtualnej – mówi 
Agnieszka Parchimowicz, menedżer marketingu Galerii Łomianki, 
Centrum Handlowe Auchan Piaseczno i Centrum Handlowe Au-
chan Płock. 
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W czasie pandemii Covid-19 centra handlowe przekonywały, że nawet 
niewielki ruch jest niezwykle istotny, zwłaszcza w czasie, gdy wysiłek 
fizyczny został ograniczony do minimum. Dlatego w trakcie pandemii 
koronawirusa zaproponowaliśmy klientom naszych centrów handlowych 
wydarzenia online, które promowały codzienną aktywności fizyczną.

Centra Handlowe Auchan w Mikołowie, Gliwicach i Częstochowie na swo-
ich profilach w serwisie społecznościowym Facebook udostępniły kilku-
minutowe filmy z propozycjami prostych treningów. Specjaliści lokalnego 
Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Fascia z Bielska-Białej zaproponowali 
zestawy ćwiczeń, które każdy mógł wykonać w domu, wykorzystując ota-
cząjące go przedmioty. Cykl „Zdrowo na sportowo” obejmował ćwicze-
nia adresowane szczególnie do osób, które spędzają wiele godzin przed 
ekranem komputera. Wykonanie prezentowanych przez rehabilitanta 
propozycji wzmocniło mięśnie i pozwoliło pozbyć się dyskomfortu wywo-
łanego wielogodzinną pracą przy komputerze. 

Do wspólnych ćwiczeń w przestrzeni wirtualnej zaprosił również Port Ru-
mia Centrum Handlowe Auchan. Na profilu galerii handlowej na Facebo-
oku Rumska Akademia Ruchu podpowiadała, jak rozruszać się i wzmocnić 
mięśnie. 

W maju na profilach wszystkich Centrów Handlowych Auchan można 
było znaleźć cykl treningów jogi. Regularnie publikowane filmiki, przy-
gotowane we współpracy z Dianą Sochacką, instruktorką w Centrum 
Jogi Gdańsk, pomogło uczestnikom treningów wrócić do formy fizycznej 
i zrelaksować się. W sumie w mediach społecznościowych ukazało się 
10 filmów z 15-minutowymi treningami jogi. 

WYKONANIE 

PREZENTOWANYCH 

PRZEZ REHABILITANTA 

ĆWICZEŃ WZMOCNIŁO 

MIĘŚNIE I POZWOLIŁO 

POZBYĆ SIĘ 

DYSKOMFORTU 

WYWOŁANEGO 

WIELOGODZINNĄ PRACĄ 

PRZY KOMPUTERZE. 





NHOOD POLSKA 
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
nr tel.: +48 22 209 86 00 
faks: +48 22 209 86 01
mail: recepcja@nhood.com

Szanujemy środowisko naturalne. Papier, na którym została wydrukowana broszura, pochodzi z recyklingu.


