„Nasze idee budują przyszłość”

III Forum Rank Progress
– Nasze idee budują przyszłość
Rank Progress SA już po raz trzeci jest
organizatorem i gospodarzem konferencji dla przedstawicieli sieci handlowych.

22 i 23 maja spółka zaprezentuje realizowane i planowane najnowsze inwestycje. W tym roku formuła spotkania zostanie poszerzona o panele dyskusyjne
dotyczące utylizacji odpadów.

Zgłoś swój udział
Forum jest bezpłatne dla wszystkich naszych gości.
Rank Progress pokrywa koszty pobytu uczestników,
noclegi oraz udział w wieczornym bankiecie.
www.forumrankprogress.pl

Rank Progress , Rank Recycling Energy oraz WTEC International partnerami
największego w Europie Centralnej kongresu poświęconemu gospodarce.

W trakcie trzech kongresowych dni,
wypełnionych niemal setką sesji tematycznych i licznymi wydarzeniami towarzyszącymi, poruszano tematy istotne
dla polskiej, europejskiej i światowej
gospodarki. Rank Progress SA brał ak-

tywny udział w dyskusjach poświęconych gospodarce przestrzennej i nieruchomościom komercyjnym w Europie
Centralnej, natomiast WtEC przedstawił
najlepsze rozwiązania w gospodarce odpadami.

W zakończonym w Katowicach V Europejskim Kongresie Gospodarczym wzięło udział 6 tysięcy gości i 700 panelistów.
Spotkanie było okazją do dialogu świata
biznesu, polityki, kultury i nauki.

Recykling odpadów generuje
stałe i wysokie dochody.
W Polsce działa tylko jedna spalarnia,
tymczasem w całej Europie jest ich 400.
W ciągu najbliższych lat ma zostać zrealizowanych kilka takich obiektów. Nowoczesne termiczne zakłady utylizacje
produkują energię cieplną i elektryczną,
dlatego mogą stać się impulsem do rozwoju polskiej gospodarki. Średni koszt
budowy instalacji wynosi od 450 do 700
mln złotych. Fundusze można pozyskać
z UE, ale także w bankach i prywatnych
firmach. W Europie i w Kanadzie z powodzeniem inwestycje są prowadzone
przy znacznym udziale sektora prywatnego. Za oceanem, podobnie jak teraz
w Polsce, odpady należą do gmin, a ich
utylizacja jest obwarowana wieloma
przepisami. Niezależnie jednak kto jest
właścicielem spalarni – biznes zawsze
musi się opłacać. Rank Progress SA
wspólnie z WtEC przygotowuje się do
realizacji kilku obiektów na terenie Polski.

Chłonność małych i średnich miast na nową
powierzchnię komercyjna jest ciągle bardzo duża.

W

mniejszych miastach problemem
nie jest liczba sieci obecnych w Polsce tylko dostosowanie oferty do potrzeb i
możliwości konkretnego lokalnego rynku.
Rank Progress jedne z najbliższych inwestycji zrealizuje w Pile oraz Oleśnicy.
- W Oleśnicy nie będziemy budować
wielkiego obiektu - widzimy tu potencjał
na 9 tys. mkw. Obiekt jest prawie wynajęty - został nam jeden wolny lokal. To
pokazuje, że chłonność w małych i średnich miastach jest bardzo duża - mówi Jan
Mroczka.

Dobry koncept, na dedykowane mniejszym miastom centrum opiera się na kilku
filarach: operatorze spożywczym , salonie
RTV/AGD, punktach usługowych, aptece,
drogerii oraz sklepach z odzieżą i butami.
Zdaniem uczestników sesji poświęconej
rynkowi nieruchomości komercyjnych
w Polsce, mniejsze miasta mają ogromny
potencjał do budowy kolejnych obiektów handlowych, ale taka inwestycja
musi być bardzo dobrze przemyślana, bo
wyzwania są ogromne, a margines błędu
zdecydowanie mniejszy.

Najemcy są najważniejszym partnerem w procesie realizacji projektu
handlowego, dlatego zawsze wsłuchujemy się w ich potrzeby. Nasze
ostateczne decyzje biznesowe podejmujemy po szerokich konsultacjach z sieciami i to często oni przekonują nas do konkretnej lokalizacji.
Prezes zarządu Rank Progress Jan
Mroczka, jeden z prelegentów Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

To ogromna szansa dla Partnerstwa
Publiczno Prywatnego, przyczynia się do wzrostu wartości gmin w
oczach prywatnych firm. Z zarządzania śmieciami można osiągnąć
wymierne korzyści. Polska zrobiła
już duży postęp, ale by gminy miały
dobre układy partnerskie potrzebny jest racjonalny podział ryzyk
przy inwestycji. Potrzebne są jasne
regulacje, co może być zakopane, co
spalone. Ważne też by stale zmniejszać strumień odpadów kierowanych do spalarni dzięki recyklingowi
Alistair Haughton, chief operating oficer
Weste to Energy Canada.

