
 
 

 

DOSSIER 

PRASOWE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  2 

SPIS TREŚCI 

 
 
1.- NEINVER …………………………………………………………………………….…  3 

1.1 Kim jesteśmy 
1.2 Punkt odniesienia na rynku europejskim 
1.3 Partner strategiczny udanych inwestycji  

 
 

2.- Obszary działania ……………………………………………………………….……  4 
2.1 Budownictwo 
2.2 Zarządzanie nieruchomościami: NEINVER Asset Management 
2.3 Zarządzanie funduszem nieruchomości: IRUS FUND 

 
 

3.- Specjalizacja – centra outlet .……………………………………………………… ..8 
3.1 Centra typu outlet należące do NEINVER 
3.2 Platforma „The Style Outlets” 

 
 

4.- Zaangażowanie społeczne firmy NEINVER ……………………………………...  10 
4.1 Dążenie do równowagi 

 
 
5.- Firma z historią ………………………………………………………………………  11 
 
 
6.- Kontakt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  3 

1. NEINVER  

 

1.1 Kim jesteśmy 

NEINVER jest jedną z wiodących międzynarodowych firm na rynku nieruchomości. Działalność 

spółki obejmuje przede wszystkim budownictwo, zarządzanie nieruchomościami oraz 

funduszami. W swojej ponad 40-letniej historii, NEINVER zdobył silną pozycję na rynku 

europejskim, zarządzając 13 centrami outlet pod marką FACTORY oraz The Style Outlets. Ich 

łączna powierzchnia wynosi 265 000 m2. 

 

NEINVER jest obecnie drugim pod względem wielkości europejskim operatorem centrów outlet 

(wg. rankingu ICSC za rok 2010) oraz liderem w zarządzaniu tego typu obiektami w Hiszpanii 

oraz w Polsce, gdzie firma jako pierwsza wprowadziła koncepcję centrum outlet na rynek.  

 

Grupa zarządza jednym z największych prywatnych paneuropejskich funduszy rynku 

nieruchomości – “IRUS European Retail Property Fund”. Obiekty zarządzane przez NEINVER 

obejmują ok. 400 000 m2 powierzchni handlowej, wraz z 1 500 sklepami oferującymi produkty 

ponad 800 najlepszych marek.   

 

Innowacyjny charakter grupy i jej długoterminowa strategia umożliwiły zrównoważony wzrost 

dzięki elastycznemu różnicowaniu oferty i obszarów aktywności, a także obecności na nowych 

rynkach. Firma działa obecnie w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech, Portugalii oraz 

Polsce.   

 

1.2 Punkt odniesienia na rynku europejskim 

 

W ciągu 40 lat swojej historii, NEINVER stał się jedną z niewielu europejskich firm, które 
skutecznie łączą i zarządzają każdym etapem cyklu życia nieruchomości: 
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1.3 Partner strategiczny udanych inwestycji  

NEINVER specjalizuje się w sektorze handlowym, szczególnie w dziedzinie centrów outlet. 
Doświadczenie zdobyte jako deweloper, podmiot komercjalizujący oraz zarządca centrów, 
stanowi największą wartość Grupy. Firma jest ceniona przez deweloperów i międzynarodowych 
inwestorów, postrzegających NEINVER jako strategicznego partnera przy realizowaniu bądź 
pozyskiwaniu nowych projektów w Europie. 

Wieloletnie doświadczenie pozwala Grupie na szybkie i skuteczne wchodzenie na nowe rynki 
oraz kontynuację strategii międzynarodowego rozwoju.  

W ostatnim roku NEINVER podpisał porozumienia dotyczące strategicznej współpracy z 
kluczowymi partnerami finansowymi, dzięki czemu zamierza umocnić wiodącą pozycję na 
europejskim rynku nieruchomości: 

             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  5 

2.  OBSZARY DZIAŁANIA  

 

2.1 Budownictwo  

Od ponad 40 lat NEINVER realizuje i komercjalizuje zróżnicowane projekty na rynku 

nieruchomości. Zdobył pozycję jednej z najbardziej innowacyjnych firm w Europie, realizując 

projekty logistyczne, parki przemysłowe, budynki biurowe, a także parki handlowo-rozrywkowe i 

– przede wszystkim – centra typu outlet. 

W sektorze przemysłowym godne uwagi są doświadczenia firmy w realizacji projektów „pod 

klucz”, które tworzone są według logistycznych, magazynowych oraz dystrybucyjnych potrzeb 

klienta. Spółka angażuje się również w innowacyjne projekty, takie jak parki biznesowe. 

Zrealizowany w Hiszpanii Parque Empresarial San Fernando, został uznany w swoim czasie za 

jeden z 10 najlepszych projektów na świecie.  

W ostatnich dwóch dekadach NEINVER udowodnił, iż jest jednym z najaktywniejszych 

deweloperów w zakresie budownictwa handlowego w Europie. Łączna powierzchnia 

zrealizowanych w tym okresie inwestycji to ok. 500 000 m2.  

Poprzez swoje lokalne zespoły, NEINVER nadzoruje poprawną integrację projektów z ich 

otoczeniem. NEINVER chce zapewniać swoim klientom komfort zakupów w przyjaznych dla 

środowiska centrach handlowych. Dlatego szczególną wagę przykłada do projektu i fazy  

budowlanej, w której powstaje funkcjonalny, atrakcyjny, a także ekologiczny budynek.  

 

2.2 Zarządzanie nieruchomościami: NEINVER Asset Management  

 

NEINVER zawsze wybierał model zarządzania bezpośredniego dla swoich projektów, 

podkreślając tym samym długoterminowe przywiązanie do kwestii zrównoważonego rozwoju i 

jakości aktywów. 

 

Od prawie 20 lat, firma polega na profesjonalnych zespołach, wyspecjalizowanych w 

zarządzaniu nieruchomościami. Pozwoliło to na wypracowanie unikalnego na skalę europejską 

modelu zarządzania obejmującego obecnie ponad 400 000 m2 powierzchni. 

Zgromadzone doświadczenie i rosnąca specjalizacja w zarządzaniu nieruchomościami 

doprowadziły w roku 2010 do utworzenia spółki NEINVER Asset Management, zajmującej się 

zarządzaniem, czyli  jednym z głównych obszarów działania Grupy.  

 

Wykorzystując swoje autorskie procedury know-how, NEINVER Asset Management tworzy 

globalne strategie, opierając się na analizie indywidualnych potrzeb każdego ze swoich 

aktywów i dostosowując je do danego modelu biznesowego, dzięki czemu można zaoferować 

klientom wszelkiego rodzaju usługi, bez względu na typ nieruchomości lub jej aktualny etap 

rozwoju.  
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NEINVER Asset Management stworzył wyjątkowy na skalę europejską model zarządzania, 

zbudowany dzięki specjalizacji w każdym z obszarów: Active Customer/Property Management, 

Marketing i Facility Management. Realizacja modelu, budowanego w oparciu o zaufanie, 

zapewnia zaangażowanie oraz długoterminowe relacje z klientami i dostawcami 

międzynarodowymi, optymalizację zasobów oraz kosztów, a w konsekwencji prowadzi do 

zwiększenia wartości aktywów.  

 

 

2.3  Zarządzanie funduszem nieruchomości: IRUS Property Fund  

Zarządzanie funduszami jeden z głównych obszarów działalności NEINVER. Grupa działa jako 

zarządca funduszu poprzez “Irus Fund”, będący jednym z największych prywatnych 

paneuropejskich funduszy na rynku nieruchomości. „Irus Fund”, jest zarządzany przez 

hiszpańską firmę i koncentruje się na zarządzaniu centrami outlet, a także obiektami średnio-

powierzchniowymi i rozrywkowymi. Od roku 2007 NEINVER buduje długoterminowe relacje z 

inwestorami, którzy zaufali Grupie, jej umiejętnościom tworzenia wartości aktywów, a także 

perspektyw rozwoju. 

 

 

 

Nazwa funduszu “Irus European Retail Property Fund” 

Rozmiar inwestycji 1 miliard Euro 

 
Działalność 
 

 
Zarządzanie centrami outlet i towarzyszącymi im powierzchniami 
uzupełniającymi średniej wielkości  
 

 
Portfolio 

 
FACTORY Madryt Las Rozas, Hiszpania 
FACTORY Sevilla lotnisko, Hiszpania 
FACTORY Madryt Getafe, Hiszpania 
FACTORY Madryt San Sebastián de los Reyes, Hiszpania 
FACTORY Warszawa Ursus, Polska 
FACTORY Poznań, Polska 
FACTORY Wrocław, Polska 
FUTURA Park Wrocław, Polska 
FUTURA Park Kraków, Polska 
Vila do Conde The Style Outlets, Portugalia 
Bricor Vila do Conde, Portugalia 
Vicolungo The Style Outlets, Włochy 
Castel Guelfo The Style Outlets, Włochy 
Zweibrücken The Style Outlets, Niemcy 
 

 
Powierzchnia najmu 

279 000 metrów kwadratowych powierzchni najmu brutto   
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brutto 
 

Inwestorzy 

 
Achmea Vastgoed BV, AGP Investments, CB Richard Ellis 
Investors, Credit Suisse, Aberdeen, Keva, NEINVER, Schroders, 
Sparinvest Property Fund 
 

Zarządca funduszu 
 
NEINVER 

 

 
Obszar działania 
 

        Hiszpania, Niemcy, Polska, Portugalia, Włochy 
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3. SPECJALIZACJA – CENTRA OUTLET  

NEINVER rozpoczął swoją działalność w obszarze centrów outlet w roku 1996, wprowadzając 

ten koncept w Hiszpanii wraz z otwarciem FACTORY Madryt Las Rozas, będącego pierwszą 

inwestycją tego typu w kraju. Po rozwinięciu formuły outlet w Hiszpanii, firma z sukcesem 

zastosowała ją w Polsce, stając się  pionierem tego rynku.  

 

Stopniowa specjalizacja w dziedzinie centrów outlet, z czasem stała się kluczowym obszarem 

działalności firmy. Centra outlet tworzone przez NEINVER od początku notowały doskonałe 

wyniki, zarówno jeśli chodzi o liczbę odwiedzających, stopy konwersji, zaufania do marki i 

operatora, jak również lojalności klientów. 

Obecnie NEINVER jest drugim czołowym operatorem centrów outlet w Europie, z 13 obiektami 

funkcjonującymi pod marką FACTORY i The Style Outlets. Firma zarządza 265 000 m2 

powierzchni najmu, 1 300 sklepami i 800 najlepszymi międzynarodowymi markami 

funkcjonującymi na 5 dużych rynkach (Polska, Hiszpania, Niemcy, Portugalia i Włochy).  

  

HISZPANIA 

 FACTORY Madryt Las Rozas 

 FACTORY Madryt Getafe 

 FACTORY Madryt S. S. de los 

Reyes 

 FACTORY Sevilla 

 Coruña The Style Outlets 

 

PORTUGALIA 

 Vila do Conde The Style Outlets 

 

NIEMCY 

 Zweibrücken The Style Outlets 

 

POLSKA 

 FACTORY Warszawa Ursus  

 FACTORY Poznań  

 FACTORY Wrocław 

 FACTORY Kraków  

 

WŁOCHY 

 Castel Guelfo The Style Outlets 

 Vicolungo The Style Outlets 
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3.1 Centra outlet należące do NEINVER 

Z biegiem czasu, sektor obiektów outlet rozwijał się, a koncepcja oferowana przez NEINVER 

ulegała stopniowej ewolucji. Zmieniały się potrzeby klientów i operatorów, dlatego NEINVER 

dostosowywał swoje działania do oczekiwań konsumentów, szukających okazji do zrobienia 

przemyślanych zakupów.  

Najnowocześniejsze centra outlet muszą sprostać nowym wymaganiom, zapewniając 

niepowtarzalną przestrzeń zakupową z szerszą niż dotychczas ofertą handlową, przyjemnym 

otoczeniem, w którym można odpocząć, zlokalizowanym w budynkach przyjaznych dla 

środowiska. W ten właśnie sposób, dla zapewnienia unikalnego charakteru należących do 

NEINVER centrów outlet, zrodziła się marka The Style Outlets. 

 

 

3.2 Platforma The Style Outlets 

Stając się liderem europejskiego rynku outlet, NEINVER stworzył unikatową platformę, łączącą 

jego centra pod jedną nazwą – The Style Outlets. Wprowadzenie nowej marki przez NEINVER 

pozwoliło umocnić pozycję firmy w sektorze outlet. Ujednolicenie wyglądu centrów i wdrażanie 

wartości nowej marki, buduje prestiż oparty na niepowtarzalnym doświadczeniu zakupowym.  

Koncepcję The Style Outlets oparta na kilku kluczowych elementach widocznych dla marek i 

klientów: najlepsza gama najemców, szeroka oferta stanowiąca wartość dodaną dla 

odwiedzających, elastyczne projekty architektoniczne, spełniające najostrzejsze kryteria 

ekologiczne, oraz bliskie relacje ze światem sztuki, kultury i mody. 

Pod względem architektonicznym, centra The Style Outlets charakteryzują się elastycznością 

projektów. Każdy z nich jest tworzony w oparciu o indywidualne kryteria, zapewniające 

niepowtarzalność, a  jednocześnie dochowanie rygorystycznych standardów jakościowych. 

Każdej inwestycji The Style Outlets towarzyszy troską o środowisko naturalne, dlatego projekty 

zakładają optymalizację zużycia energii oraz harmonię z otoczeniem.  
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4. ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE FIRMY NEINVER 

Poszanowanie dla ludzi, optymalizacja zużycia energii oraz troska o środowisko stanowi od 

początku jedną z kluczowych wartości dla NEINVER. Firma zawsze prowadzi swoje działania 

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej. 

Zaangażowanie NEINVER w tym zakresie wpływa bowiem na wszystkie powiązane z firmą 

grupy - klientów, dostawców, pracowników, itd.  

NEINVER promuje rozwiązania odpowiadające potrzebom świata biznesu i handlu. Firma 

prowadzi wszystkie swoje projekty analizując możliwości wykorzystania energii odnawialnej, 

stosuje politykę zarządzania i tworzy systemy, 

gwarantujące oszczędne wykorzystywanie energii. 

NEINVER  uważa za swój obowiązek dalszą 

promocję badań nad innowacyjnymi technologiami i 

wdrażanie ich w swoich obiektach. 

 

4.1 Dążenie do równowagi  

Projekty architektoniczne inwestycji NEINVER 

gwarantują, że budynki będą spełniać wyznaczone 

założenia, a więc szacunek wobec środowiska. 

Dowodem tych starań jest certyfikat BREEAM przyznany licznym centrom outlet budowanym 

przez NEINVER. BREEAM to niezależny system oceny wartości ekologicznych projektów 

budowlanych, który monitoruje i sprawdza wpływ budynku na środowisko w odniesieniu do 

określonych kategorii, takich jak zdrowie, energia, woda, transport, cykl życia materiałów, 

zmniejszenie produkcji odpadów, ulepszanie i konserwacja okolicznych obszarów, redukcja 

zanieczyszczeń, itp.  

Od początku swojego istnienia, NEINVER dążył do wdrażania systemów i strategii zarządzania, 

które dają pewność, że projekty firmy będą  przyjazne dla środowiska. Profesjonalne zespoły 

NEINVER starają się, aby nowe budynki powstawały według ścisłych kryteriów dotyczących 

poszanowania dla środowiska oraz oszczędzania energii. To samo dotyczy modernizacji już 

istniejących obiektów NEINVER. Coruña The Style Outlets, FACTORY Warszawa Annopol oraz 

FUTURA Park Kraków stanowią dowód respektowania przez NEINVER wszystkich założeń 

firmy, związanych ze zrównoważoną architekturą, stosowaniem urządzeń umożliwiających 

lepsze wykorzystanie światła naturalnego, redukcją zużycia energii, oszczędności wody, 

promocji  ścieżek rowerowych, punktów ładowania samochodów elektrycznych, recyclingu, itp.  

NEINVER jest obecnie członkiem organizacji BREEAM España i aktywnie działa w Komitecie 

Doradczym, aby doskonalić system prawny i praktyki stosowane na hiszpańskim rynku 

budowlanym. 

 

5. FIRMA Z HISTORIĄ 
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Od czasu powstania firmy w roku 1969, NEINVER zawsze wykraczał poza schematy 

swojego sektora, skutecznie wprowadzając najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie 

nieruchomości, które zdobyły międzynarodowe uznanie.  

Najważniejsze daty w historii NEINVER: 

 1969 – Powstanie  firmy 

 1970 – NEINVER rozwija inwestycje w północnej Hiszpanii.  

 1975 – NEINVER tworzy pierwsze parki handlowe w północnej Hiszpanii: Derio, Basauri, 

Bakiola i Erletxe. 

 1980 – NEINVER staje się specjalistą w realizacji dużych inwestycji “pod klucz”. 

 1992 – NEINVER otwiera pierwszy business park w Hiszpanii: Parque Empresarial de San 

Fernando w Madrycie, który zostaje uznany za „Jeden z 10 najlepszych projektów na 

świecie” (MIPIM, Cannes, Francja).  

 1996 – NEINVER wprowadza do Hiszpanii koncepcję centrum outlet: FACTORY Madrid Las 

Rozas. 

 2000 – Początek rozwoju międzynarodowego: Polska, Włochy i Portugalia.  

 2002 – NEINVER uruchamia całkowicie innowacyjny projekt w Hiszpanii: pierwszy kompleks 

łączący ofertę rozrywkową, handlową i outletową: NASSICA (Getafe, Madryt). W tym 

samym roku zostaje otwarte pierwsze centrum outlet w Polsce: FACTORY Warszawa 

Ursus. 

 2006 – NEINVER zdobywa tytuł “Najlepsze Cetrum Outlet w Europie” dla FACTORY Vila do 

Conde (ICSC, Kopenhaga). 

 2007 – NEINVER tworzy IRUS FUND, jeden z największych prywatnych paneuropejskich 

funduszy na rynku nieruchomości.  

 2007 – NEINVER wprowadza do Polski koncepcję parku handlowego, z centrum outlet 

FACTORY jako podmiotem wiodącym. 

 2009 – NEINVER wchodzi na rynek niemiecki przejmując Zweibrücken Outlet, największe 

centrum outlet w Niemczech. 

 2009 –NEINVER otwiera Galerię Malta. Zostaje ona uznana za wzór nowej generacji 

centrów handlowych. 

 2009 – NEINVER wprowadza nowy produkt z dziedziny outlet: The Style Outlets. 

 2010 –  NEINVER wchodzi na rynek francuski.  

 

6. KONTAKT 
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Dalsze informacje: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

www.neinver.com 

NEINVER 

comunicacion@neinver.com 

Tel. +34 91 490 22 00 

mailto:comunicacion@neinver.com

