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Sierra Balmain będzie zarządzać Alfa Centrum 
Gdańsk 
 
To już kolejny w tym roku obiekt handlowy, który dołączył do portfolio 
Sierra Balmain. W lutym firma przejęła w zarządzanie Nowy Rynek w 
Jeleniej Górze, a od maja zajmie się także administrowaniem Centrum Alfa 
zlokalizowanym w gdańskiej dzielnicy Przymorze.  
 

 Warszawa – 27 kwietnia 2021  
 
Wraz z przejęciem kolejnego obiektu, Sierra Balmain umocniła swoją pozycję na 
polskim rynku nieruchomości komercyjnych i zwiększyła zarządzaną przez siebie 
powierzchnię do ponad 550 000 m².  
 
„Wykorzystamy całą naszą wiedzę i doświadczenie w wzmocnienie osiągniętej przez Alfa 
Centrum pozycji – cenionego przez mieszkańców miejsca zakupów, usług i rozrywki. 
Sierra Balmain podchodzi do każdej zarządzanej nieruchomości w indywidualny i 
kompleksowy sposób, dążąc maksymalnie do wykorzystania jej potencjału i możliwości 
rozwoju. Od ponad roku pracujemy również nad wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami 
wpisującymi się w bieżące realia rynku, jak i nowe oczekiwania konsumentów” – 
powiedziała Dorota Suchodolska, Director, Head of Operations Sierra Balmain. 
 
Sierra Balmain będzie odpowiedzialna za wszystkie aspekty związane z bieżącym 
zarządzaniem centrum, m.in. zarządzanie operacyjne, finanse i księgowość, 
zarządzanie umowami najmu oraz działania marketingowe. Jednym z kluczowych 
filarów współpracy będzie również wynajem powierzchni handlowych. 
 
„Bardzo cieszy mnie zaufanie, jakim obdarzył nas właściciel Alfa Centrum w Gdańsku. 
Z uwagi na lokalizację w bardzo popularnej i tętniącej życiem gdańskiej dzielnicy 
Przymorze – galeria ta jest niezwykle lubiana przez klientów. Stwarza ona również wiele 
możliwości na poszerzenie spektrum najemców, a tym samym uatrakcyjnienie jej oferty 
handlowo-rekreacyjnej” – powiedziała Agata Stańkowska, Director, Head of Leasing 
Sierra Balmain. 
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Alfa Centrum zostało otwarte w 2002 roku i zajmuje ponad 55 000 m². Do grona 
najemców galerii należą m.in. Piotr i Paweł, Sinsay, Rossmann, Douglas, CCC, H&M, 
Orsay, Empik, Smyk. Na terenie obiektu znajdują się również kino Helios, ścianka 
wspinaczkowa oraz Instytut Dobrej Edukacji – pierwsza w kraju szkoła, która ma swoją 
siedzibę w centrum handlowym. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking na 560 
miejsc postojowych.    
 

Sierra Balmain 

Sierra Balmain to niezależna firma doradcza koncentrująca swoje działania na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. 
Firma świadczy kompleksowe usługi na rynku nieruchomości komercyjnych w zakresie: zarządzania inwestycjami, 
aktywami oraz obiektami, wynajmu powierzchni, obsługi kredytowej, marketingu oraz działań PR. W Polsce Sierra 
Balmain zarządza 17 centrami handlowymi o łącznej powierzchni najmu ponad 550 000 m². 

 

 
Kontakt dla mediów: 
Paulina Szymczukiewicz 
paulina.szymczukiewicz@sierrabalmain.com 


