Shopping | Office | Traffic | Industries

ECE

Europejski lider
na rynku śródmiejskich centrów handlowych
Firma ECE z Hamburga opracowuje, projektuje, realizuje, wynajmuje oraz zarządza dużymi nieruchomościami
komercyjnymi w zakresie obiektów handlowych, biurowych, transportu publicznego oraz przemysłowych.

Shopping
199 zarządzanych centrów handlowych oraz działania
realizowane na terenie 12 krajów czynią przedsiębiorstwo
ECE europejskim liderem rynku w zakresie śródmiejskich
centrów handlowych. We wszystkich centrach ECE 21.000
najemców lokali handlowych na powierzchni handlowej wynoszącej łącznie ponad 7,2 milionów metrów kwadratowych
osiąga roczny obrót w wysokości 24 miliardów euro.
Office, Traffic, Industries
Oprócz działalności związanej z obsługą centrów handlowych firma ECE realizuje w branży biurowej, transportu publicznego i przemysłu projekty związane z wykonawstwem
central koncernów, biurowców, nieruchomości pod obiekty
komunikacyjne, obiektów przemysłowych oraz centrów
logistycznych, jak również innych obiektów o szczególnie
wysokim stopniu złożoności jak przykładowo hotele.
Kompleksowy zakres usług
Firma ECE oferuje kompleksowo wszystkie usługi związane z
obsługą nieruchomości, a dzięki połączeniu całego knowhow firmy, tworzy dla swoich klientów, partnerów i zleceniodawców znaczną wartość dodatkową. Przez perspektywiczne założenia swoich projektów firma ECE postrzega siebie
jako partnera miast oraz wspiera gminy w zrównoważonym
rozwoju śródmieścia i lokalnego handlu detalicznego.
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Centra handlowe na arenie międzynarodowej
Galerie handlowe ECE odwiedzane są codziennie przez
ponad 4,3 miliony klientów. Do tych centrów zaliczają się
m.in. „Aquis Plaza” we Akwizgran, „Alstertal-Einkaufszentrum” w Hamburgu, galeria „Schloss-Arkaden” w Brunszwiku,
centrum handlowe „Marmara Park” w Istambule, „Galeria
Krakowska” w Krakowie oraz centrum handlowe „Vremena
Goda” w Moskwie. Kolejnych centra handlowe w Europie
są w trakcie budowy lub fazie planowania, w tym „Cano” w
Singen oraz „Loom” w Bielefeld.

W trakcie budowy:
Galeria handlowa
Loom w Bielefeld
(Niemcy)

Kompleksowe typy budynków „na miarę”
Firma ECE z sukcesem zrealizowała m.in. następujące
obiekty: nowy budynek „ThyssenKrupp Quartier” w Essen,
niemiecką centralę światowego koncernu Philips w Hamburgu, największe w europie Centrum Dystrybucji Towarów
w Haldensleben koło Magdeburga, jak również dworce
kolejowe w Lipsku, Koloni, Hanowerze oraz Wiedniu. Do
aktualnych dużych projektów należą Intelligent Quarters
w Hamburgu oraz MesseCity w Kolonia.

Hermes
Zentral-HUB w
Hessen (Niemcy)

Aktualna wartość projektów i prac budowlanych we wszystkich branżach fi rmy ECE wynosi łącznie ok. 2,7 miliardy
euro. Wolumen rynkowy („assets under management“)
obiektów obecnie nadzorowanych przez ECE opiewa na
łączną sumę 33,4 miliardów euro.
Historia
Firma ECE została założona w 1965 roku przez Wernera
Otto, który już wcześniej tworząc firmę Otto Versand
(obecnie Otto Group) stworzył duże przedsiębiorstwo.
Obecnie tradycję rodzinnego przedsiębiorstwa pielęgnuje
Aleksander Otto, najmłodszy syna Wernera Otto. Od 2000
r. Aleksander Otto jako CEO zarządza firmą ECE i jej 3.600
pracownikami.

Alexander Otto,
Dyrektor
Generalny ECE

Idea zrównoważonego rozwoju
Rozwój zrównoważony w firmie ECE odgrywa znaczącą
rolę i jest systematycznie wdrażany w codzienny tryb pracy.
Implementowane struktury i instrumenty rozwoju zrównoważonego, takie jak Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju
lub certyfikacje Niemieckiego Certyfikatu Budownictwa
Zrównoważonego (DGNB), wspierają realizację i rozwój
naszej obszernej strategii zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony
rozwój odgrywa
ważną rolę w
codziennej pracy
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