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Polacy kochają zakupy.
W galeriach handlowych bywają nawet kilka razy w miesiącu.
Kupują? Nie tylko. Również szukają, doświadczają i przeżywają.
Jak wygląda rynek galerii handlowych na początku 2019 r.? Jak w ciągu
ostatnich lat zmienili się konsumenci? Jedno jest pewne: doświadczenia i emocje klientów powinny znaleźć się w centrum uwagi. Działając
na rynku od 10 lat, badamy trendy i analizujemy zachowania konsumentów. Opowiadamy historie i budujemy komunikację marek.
Dlaczego galerie handlowe? Bo tutaj, naszym zdaniem, będzie działo
się wiele. Sytuacja zmienia się na naszych oczach, ale prawdziwa
rewolucja wciąż przed nami.

Żyjemy w ciekawej rzeczywistości.
Chcąc iść z duchem czasu, też trzeba być ciekawym.
A to wcale nie jest łatwe.
Raport, który przygotowaliśmy, jest swego rodzaju podsumowaniem zmian, które wszyscy mamy
okazję obserwować, ale również — zestawieniem
najciekawszych trendów i rozwiązań, które
z pewnością wpłyną na sposób dotarcia i komunikację z klientem. Część badawcza dotycząca
galerii handlowych w internecie została opracowana we współpracy z Sotrender i SentiOne.
Zespół SKIVAK
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ANALIZA RYNKU

Z analizy raportu CBRE, badającego
branżę nieruchomości komercyjnych
w Polsce, wynika, że rynek centrów
handlowych w naszym kraju powoli
się nasyca. W 2018 r. do użytku
oddano 430 tys. m kw. powierzchni
centrów handlowych przy spadającej
dynamice wzrostu. Z jednej strony,
perspektywy dla branży są całkiem
obiecujące. Z drugiej — sektor
ten będzie musiał zmierzyć się
z kilkoma wyzwaniami.

+4%

Rynek centrów handlowych
w Polsce powoli się nasyca
– w latach 2014–2018 podaż
rosła o 4% rocznie w porównaniu do 8% w skali roku
w latach 2009–2013.
 iastami o największym nasyceniu
M
przestrzeni powierzchnią handlową
są Poznań, Gdańsk i Lublin.
Dzięki nowym inwestycjom podaż
w 2018 r. wyniosła 430 tys. m kw.

DOMINUJĄ
NAJWIĘKSZE MIASTA —
AŻ 66% NOWEJ
PODAŻY POWSTAŁO
W 8 NAJWIĘKSZYCH
AGLOMERACJACH.
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W Polsce nowoczesna powierzchnia handlowa powstaje głównie
w 8 największych aglomeracjach.
Dominuje wśród nich Warszawa,
w której funkcjonuje obecnie
47 obiektów o łącznej powierzchni
1,5 mln m kw. (na 1000 mieszkańców
przypada 598 m kw.). Najwyższe są
tu również czynsze — wynajem lokalu
o powierzchni 100–150 m kw. w najlepszych lokalizacjach to koszt nawet
115–120 EUR/m kw./miesiąc.

ANALIZA RYNKU

W PORÓWNANIU DO EUROPY ZACHODNIEJ
POLSKA PLASUJE SIĘ NA 7. POZYCJI POD WZGLĘDEM
LICZBY NOWOCZESNYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH.

Na pierwszych miejscach pozostają
Wielka Brytania z ponad 1500 obiektami tego typu i Francja, która ma
ich ponad 1200. Kolejno — najwięcej
centrów handlowych funkcjonuje we
Włoszech, w Niemczech, Hiszpanii
i Holandii.

W 2018 R.
W POLSCE POWSTAŁO
21 NOWYCH OBIEKTÓW
O CHARAKTERZE
CENTRÓW HANDLOWYCH,
A 15 ZOSTAŁO
ROZBUDOWANYCH.

+21

Oddane do użytku w 2018 r. Forum
Gdańsk (62 tys. m kw.) doskonale
wpisuje się w nowe trendy i oczekiwania konsumentów. Obiekt łączy
w sobie nowoczesną przestrzeń
miejską z miejscem zakupów, rozrywki i rekreacji.

W związku z rosnącą konkurencją
– otwierającymi się nowymi centrami
handlowymi, dostosowanymi do oczekiwań konsumentów – wiele placówek
obecnych już dłuższy czas na rynku staje
przed koniecznością przeprowadzenia
znacznej modernizacji.

S
 pośród 15 największych centrów handlowych aż 5 znajduje
się w Wielkiej Brytanii, w tym
m.in. Trafford Centre (Manchester)
i Liverpool ONE.

Obecnie sytuacja centrów handlowych jest stabilna, co wynika chociażby z ich zdolności do zabezpieczenia
umów na powierzchnię handlową.
Na 420 obiektów wskaźnik pustostaEksperci uważają, że w przypadku eu- nów w galeriach handlowych wynosi
ropejskich centrów handlowych popyt obecnie jedynie 5%, przy czym najpozostanie niezmieniony. Istotny jest niższy jest w Warszawie, Wrocławiu
jednak zwrot konsumentów w stronę i Szczecinie (ok. 3%), a najwyższy
tzw. fast fashion, centra handlowe na Górnym Śląsku (ok. 6%).
będą więc szukały balansu między
markami luksusowymi i premium Pomimo spadającej liczby nowych
obiektów i rozbudowy już funkcjoa bardziej przystępną ofertą.
nujących planowane są wciąż nowe
inwestycje, jednak dynamika wzrostu
spadła o połowę — 4% rocznie w latach
2014–2018 w porównaniu do 8% rocznie w latach 2009–2013.
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Sektor musi zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami, które mogą wpłynąć na jego obroty:
 osnąca popularność ulic handlowych:
R
nie tylko gastronomia, lecz również
niektóre marki będą chciały być bliżej
konsumentów.
 osnące znaczenie kanałów e-commerce
R
i mobile commerce: użytkownicy coraz
chętniej kupują przez internet.
P
 owstawanie projektów o funkcjach mieszanych, biurowo-usługowo-handlowych.
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ANALIZA RYNKU
Reduta, Atrium Targówek i Centrum
Janki w Warszawie czy Centrum
Handlowe Platan w Zabrzu. Tam, gdzie
rynek jest mniej nasycony, konkurencja niewielka, a potencjał zakupowy
bardzo wysoki, powstają mniejsze
obiekty — umożliwiające szybkie, wygodne zakupy lokalnym klientom.
W 2018 r. oddano do użytku 8 takich
centrów handlowych o powierzchni
od 5000 do 11 000 m kw. Łącznie, wraz
z rozbudowami, ok. 20% nowej podaży
centrów handlowych w roku 2018 oddano w mniejszych miastach.

ASSOCIATE DIRECTOR W DZIALE DORADZTWA I BADAŃ
RYNKOWYCH, CUSHMAN & WAKEFIELD

INWESTYCJE I ROZBUDOWY
Centra handlowe z blisko 75-procentowym udziałem pozostają dominującym formatem rynku powierzchni
handlowych w Polsce. Zgodnie z danymi uzyskanymi pod koniec 2018 r.
w Polsce działa 460 centrów handlowych o łącznej powierzchni prawie
11 mln m kw. Zasoby tego formatu
powiększyły się w minionym roku
o ponad 270 000 m kw., z czego 85%
to otwarcia nowych centrów handlowych (łącznie 12 obiektów). Reszta
to rozbudowy działających już galerii,
co wraz z modernizacjami i przebudowami stanowi jeden z ważniejszych
trendów na polskim rynku, wynikający ze starzenia się obiektów oraz
zmieniających się oczekiwań klientów
i coraz silniejszej konkurencji.
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Aktywność deweloperów skupiała
się w roku 2018 zarówno na największych miastach, jak i na mniejszych
miejscowościach z populacją wynoszącą poniżej 100 000 mieszkańców.
W dużych aglomeracjach powstały
głównie średnie i duże centra handlowo-rozrywkowe, np. Forum Gdańsk
(62 000 m kw.) w aglomeracji trójmiejskiej, Galeria Libero (45 000 m kw.)
i Gemini Park Tychy (36 600 m kw.)
w aglomeracji katowickiej oraz Nowa
Stacja Pruszków (27 000 m kw.) w aglomeracji warszawskiej. Coraz bardziej
popularne są również koncepty wielofunkcyjne, np. Centrum Praskie
Koneser w Warszawie otwierane
etapami. Dodatkowo rozbudowano
kilka istniejących centrów handlowych, np. Atrium Promenada, Atrium

RYNEK
CENTRÓW
HANDLOWYCH
JEST DOJRZAŁY.
JEDNAK ROK
2018 BYŁ BARDZO CIEKAWY,
JEŻELI CHODZI
O PODSUMOWANIA.

Polski rynek centrów handlowych
jest dojrzały. Średnie nasycenie
powierzchnią centrów handlowych
dla całego kraju wynosi obecnie
około 280 m kw. na 1000 mieszkańców i wciąż jest niższe niż w krajach
Europy Zachodniej, gdzie wynosi ono
ok. 330 m kw. na 1000 mieszkańców.
Należy jednak pamiętać, że w Polsce
handel skupia się właściwie w centrach handlowych, ulice handlowe niemal nie istnieją. Natomiast w dużych
miastach Europy Zachodniej zakupy
w sklepach przy ulicach handlowych
osiągają wysoki poziom, a galerie
handlowe stanowią bardzo częste
dopełnienie ich oferty.

PUSTOSTANY
WPŁYWAJĄ
NA WIZERUNEK
CENTRÓW
HANDLOWYCH.
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4%
3,2%

Pod koniec pierwszej połowy 2018 r. wskaźnik
pustostanów obniżył się na siedmiu z ośmiu głównych rynków, a średnia dla osiemnastu największych
miast Polski spadła z 4 do 3,2%. Wartość ta znacznie różni się jednak w poszczególnych obiektach.
Wciąż daje się zauważyć ogromne uzależnienie liczby pustostanów od atrakcyjności oferty centrum
handlowego. Popularne wśród klientów obiekty,
z bogatą ofertą handlowo-usługową, rozrywkową
i gastronomiczną, bardzo często w ogóle nie mają
wolnych powierzchni, a w przypadku wyjścia jednego najemcy lokal po nim jest w krótkim czasie
zajmowany przez nową markę. Natomiast w galeriach charakteryzujących się wysokim poziomem
pustostanów, gdzie w ostatnim półroczu nie dokonano żadnych zmian na korzyść zwiększenia
atrakcyjności lub dostosowania oferty do profilu
klienta, nadal dostępna jest powierzchnia niewynajęta.
Ma to niekorzystny wpływ na wizerunek centrum
w oczach klientów i może pociągnąć za sobą zmniejszenie odwiedzalności i obrotów całego obiektu oraz
dalsze powiększanie liczby pustostanów.

ANALIZA RYNKU

Tempo rozwoju nowych centrów
handlowych powoli wyhamowuje,
czego dowodem jest niższa o 20%
podaż powierzchni handlowej w tym
formacie w roku 2018 w stosunku
do roku poprzedniego.

WPROWADZENIE
OGRANICZEŃ
HANDLU
W NIEDZIELE
TO JEDNO
Z WAŻNIEJSZYCH
WYDARZEŃ
MINIONEGO
ROKU.

BRANŻA ZWALNIA
W trakcie budowy lub z wydanym
pozwoleniem na budowę jest obecnie ponad 360 000 m kw. powierzchni centrów handlowych, z czego
ok. 270 000 m kw. z planowanym
terminem otwarcia do końca bieżącego roku. Największym budowanym
obecnie obiektem jest Galeria Młociny
w Warszawie (ponad 70 000 m kw.)
z terminem realizacji przewidzianym
na kwiecień 2019 r.
Zarządcy i właściciele wielu centrów
handlowych starają się dopasować
ofertę do rosnących i zmieniających
się wymagań polskiego konsumenta, co wpisuje się w ogólny trend obserwowany również w innych krajach.
Obecnie znaczna część życia toczy się
w świecie wirtualnym, a kontakty międzyludzkie coraz częściej ograniczają
się do e-maili, SMS-ów, chatów i rozmów wideo. W związku z tym, że klienci
funkcjonują jednocześnie w świecie
„online” i „offline”, tworzenie strategii
zarówno produktu, jak i miejsca powinno się odbywać równolegle w świecie
realnym i wirtualnym. Centra handlowe są miejscem umożliwiającym budowanie relacji między klientem a marką,
ale również stanowią doskonałą przestrzeń do spotkań.
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ROSNĄCA ROLA FOOD COURTÓW
Jedzenie „na mieście“ nie jest już
tylko alternatywą dla stołowania
się w domu, lecz staje się formą
spędzania wolnego czasu w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Oferta
restauracji znanych sieci fast food
staje się niewystarczająca, dlatego
w centrach handlowych pojawiają się
dobre restauracje z obsługą kelnerską i nowe koncepty gastronomiczne, znacznie bardziej wyszukane
niż tradycyjne food courty. W tym
roku oddano do użytku nową strefę
restauracyjną w Atrium Promenada,
Lublin Plaza i kilku innych centrach
handlowych. Nowy koncept restauracyjny powstaje również w realizowanej Galerii Młociny.
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6%
2-3%

Nie da się nie zauważyć, że rośnie
znaczenie oferty gastronomicznej i rozrywkowej w nowoczesnych centrach handlowych.
Ten trend będzie się rozwijał.
Udział najemców z sektora „entertainment” i F&B w całkowitej
powierzchni handlowej najlepszych obiektów sięga nawet 20%.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Wprowadzenie ograniczeń handlu w niedziele to jedno z ważniejszych wydarzeń
minionego roku. W ciągu 10 miesięcy
funkcjonowania ustawy odwiedzalność
centrów handlowych spadła średnio
o 6%, a obroty o 2–3% w porównaniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego. Wysoka konsumpcja gospodarstw
domowych w znacznym stopniu zmniejszyła negatywne skutki ograniczeń
w niedzielnym handlu, będąc jednocześnie głównym czynnikiem wzrostu
polskiej gospodarki.
Warto dodać, że bardzo dobra sytuacja
ekonomiczna kraju wpływa na zainteresowanie międzynarodowych marek
polskim rynkiem. W 2018 r. ok. 30 nowych
marek zdecydowało o ekspansji na obszarze Polski. Wejście na nasz rynek zapowiedziała też irlandzka sieć odzieżowa
Primark z pierwszą lokalizacją w Galerii
Młociny, która ma rozpocząć działalność
w Warszawie wiosną przyszłego roku.

PAWEŁ
PARTYKA
ASSOCIATE, DZIAŁ RYNKÓW
KAPITAŁOWYCH,
CUSHMAN & WAKEFIELD

ANALIZA RYNKU

SKORO TEMPO
ROZWOJU
NOWYCH CENTRÓW
HANDLOWYCH POWOLI
ZWALNIA, CZY LATA
2019‒2020 TO DOBRY
CZAS NA INWESTYCJE?
OKAZUJE SIĘ,
ŻE PROGNOZY SĄ
CAŁKIEM OBIECUJĄCE.
W 2018 r. wielu graczy zadawało sobie
pytanie dotyczące przyszłości tradycyjnego handlu w obliczu rosnącego
znaczenia e-commerce.
Informacje docierające z rynku amerykańskiego, w tym zakup firmy
GGP, drugiego największego właściciela centrów handlowych w USA,
za ok. 15 miliardów dolarów przez
Brookfield — największy fundusz zarządzający nieruchomościami na świecie — pozwalają wierzyć, że rosnące
zaufanie inwestorów do segmentu
centrów handlowych przeniesie się
również na inne rynki.

Spis treści / ANALIZA RYNKU. PERSPEKTYWY DLA BRANŻY

12

Paradoksalnie – pomimo powszechnego przeświadczenia, że sektor handlowy nie jest obecnie najbardziej
popularny w oczach inwestorów,
2018 r. w Polsce był drugim w historii najlepszym okresem pod względem
wolumenu inwestycyjnego w nieruchomości handlowe.
Można zatem przypuszczać, że lata
2019–2020 będą bardzo dobrym czasem
na inwestowanie w handel. Spadek stóp
zwrotu z nieruchomości handlowych
wyhamował, natomiast stopy kapitalizacji dla nieruchomości biurowych i logistycznych znacznie się obniżyły. Będzie
więc można nabyć dobrej jakości nieruchomości handlowe po niższych cenach
niż byłoby to możliwe 12 miesięcy temu,
przy czym należy zauważyć, że rynek
powierzchni handlowych w Polsce ma
jeszcze potencjał do spadku stóp kapitalizacji i ich powrotu do długoterminowej relacji ze stopami z innych sektorów.
Powyższe stwierdzenie jest oczywiście
dużym uproszczeniem, ponieważ należy
pamiętać, że dla niektórych nieruchomości w większych aglomeracjach czy z długimi umowami najmu ceny biją rekordy.
Dodatkowo, rynek zaabsorbował zakaz
handlu w niedziele wprowadzony w 2018 r.
Znamy już jego wpływ na obroty najemców i odwiedzalność centrów handlowych,
więc niepewność, która towarzyszyła
nam w ubiegłym roku, dziś jest kwantyfikowalna. Powinno to pozytywnie wpłynąć
na decyzje inwestycyjne.

ROK 2018 W POLSCE
BYŁ DRUGIM W HISTORII
NAJLEPSZYM OKRESEM
POD WZGLĘDEM WOLUMENU
INWESTYCYJNEGO
W NIERUCHOMOŚCI
HANDLOWE.

TRENDY

Rozszerzanie funkcji handlowych o rozrywkę oraz miejsca
do spędzania czasu dla rodziny
i znajomych będzie coraz bardziej zauważalne. Chociaż już
dzisiaj w wielu centrach istnieją
takie udogodnienia, ten kierunek stanie się jeszcze silniejszy.

Paweł Hałabuda, ekspert SKIVAK

RYNEK
GALERII
HANDLO
WYCH

WIĘKSZOŚĆ NOWYCH
INWESTYCJI BĘDZIE OPARTA
O ROZSZERZANIE JUŻ
ISTNIEJĄCYCH CENTRÓW
O NOWE FUNKCJE.
Centra handlowe przestają stanowić jedynie punkty kupna-sprzedaży,
zmieniając się w miejsca służące spotkaniom, angażowaniu konsumentów,
wpływając na nich bodźcami, których
nie da się zreplikować online. Patrząc
w ten sposób na cyfrową transformację handlu i wzrost znaczenia kanałów e-commerce, centra handlowe nie
tracą na znaczeniu, ale muszą zredefiniować usługi świadczone odbiorcom, przykładając większą uwagę
do budowania ich zaangażowania.

Według badań Neurohom z 2017 r. dla 88%
respondentów idealna galeria handlowa to taka, która poprawia ich samopoczucie. Większość zarządców
centrów handlowych doskonale zdaje sobie z tego
sprawę. Jakie inne aspekty będą ważne w kontekście
zmieniających się oczekiwań klientów?
Spis treści / TRENDY. RYNEK GALERII HANDLOWYCH
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Eksperci z A.T. Kearney podkreślają, że centra handlowe
przyszłości to przede wszystkim
miejsca spotkań mające angażować otaczające je społeczności. Nastawione będą więc one
na stwarzanie odpowiedniej
atmosfery sprzyjającej tworzeniu i utrzymywaniu relacji, która
zamiast skupiać się bezpośrednio
na sprzedaży wzmocni więź marki
z konsumentem.

W
 centrach handlowych wzrośnie
znaczenie oferty: gastronomicznej, fitness, kinowej i rozrywkowej. Będziemy obserwować wzrost
procentowego udziału najemców
z tego sektora.

Można to zauważyć już dzisiaj w nagradzanych inwestycjach europejskich. Chociaż centra wciąż skupiają
się na swojej ofercie handlowej, istotne jest również otoczenie sprzedaży.
Mieszczące się w Bordeaux małe centrum Promenade Sainte-Catherine to
otwarta przestrzeń komponująca się
z historyczną częścią miasta. Łączy
nowoczesne technologie, dostęp do
aplikacji mobilnej i ledowy ekran z materiałami dobrze harmonizującymi
z otoczeniem i nawiązującymi do regionu. Tarasy, zieleń i fontanny sprzyjają
spotkaniom, przede wszystkim przyciągając konsumentów, którzy chętnie
spędzają tutaj swój wolny czas.

Austriackie centrum Weberzeile również oferuje coś więcej niż sprzedaż.
Imponujący szklany dach zapewnia
dostęp światła słonecznego, galeria
sztuki prezentuje dzieła lokalnych
i regionalnych artystów, a najmłodsi
mogą spędzić czas na największym
w regionie wewnętrznym placu zabaw.

ZACIERA SIĘ GRANICA
MIĘDZY CENTRAMI
HANDLOWYMI I PODMIEJSKIMI
PARKAMI HANDLOWYMI.

CASE STUDIES
GALERIE SZTUKI

DESTINATION 2028

Centra handlowe już dzisiaj stawiają
także na ofertę kulturalną. Poznański
Stary Browar czy wspomniany austriacki Weberzeile prowadzą wyodrębnione
powierzchnie wystawiennicze, w których można obejrzeć zarówno światowe, jak i lokalne dzieła sztuki.

W swojej wizji na nadchodzące lata wiodąca grupa centrów handlowych Westfield kreśli obraz galerii handlowych przyszłości. Będą one bardziej mikromiastami niż
przestrzenią zakupową, jaką znamy, oferując miejsce do
wypoczynku, ogrody czy spersonalizowane dzięki AI komunikaty. Pierwsze takie rozwiązania grupa wprowadzi
w londyńskim Westfield Square.

Spis treści / TRENDY. RYNEK GALERII HANDLOWYCH

Podmiejskie parki handlowe
również będą się skupiać na
tworzeniu oferty zachęcającej
odwiedzających po prostu do
spędzania czasu, uwzględniając
w rozbudowie parki rozrywki,
multipleksy, place zabaw, parki
oraz przestrzenie gastronomiczne. Centra handlowe będą z kolei
zapraszać marki wcześniej kojarzone z podmiejskim handlem,
np. dealerów samochodowych.
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Równie ciekawym trendem rozwijającym się w europejskich miastach jest
łączenie galerii i podmiejskich parków
handlowych. Chociaż historycznie centra handlowe w Europie Zachodniej
powstawały w miastach, stawiając na
dostępność dla mieszkańców, obecnie
powstają też pod miastami, rozszerzając swoją ofertę. Wrocławska Galeria
Bielany wpisuje się w ten kierunek,
łącząc sklepy, kino i restauracje.

TRENDY

WZROST
ZNACZENIA
PRZESTRZENI
MIXED-USE

Dostępność jest niezwykle ważna dla europejskich centrów
handlowych. Zapewnienie odpowiedniego dojazdu własnym
samochodem, komunikacją miejską czy rowerem jest w planach
każdej inwestycji.
Widać to zarówno w poznańskiej
galerii Posnania, do której doprowadzono nowe ścieżki rowerowe i przy
której powstały zadaszone miejsca
parkingowe dla rowerów, jak i w ukraińskiej galerii Forum Lviv.

Europa Zachodnia jest już rynkiem
nasyconym, jeśli chodzi o powierzchnię handlową, i chociaż wciąż wykazuje tendencję wzrostową, to jest
ona niższa niż w przypadku Europy
Wschodniej. Na Zachodzie Europy
znajduje się dzisiaj 68% całkowitej
powierzchni centrów handlowych.

Duże centra handlowe powstają
pod miastami, łącząc swoje funkcje
z parkami handlowymi. Centra będą
powoli przechodzić od dominującego
modelu sprzedaży opartego o sklepy w kierunku usług sprzyjających
spędzaniu czasu i budowaniu relacji:
coraz ważniejsze będą multipleksy,
gastronomia, centra fitness, baseny,
place zabaw itp.

Coraz więcej centrów będzie zamieniać się w miejsca nie tylko zakupowe, uwzględniając też przestrzeń
biurową, hotele, restauracje w miejsce sieci fast food, a nawet apartamenty oraz dostęp do sztuki.
Ze względu na nasycenie powierzchniami handlowymi i duże
zagęszczenie aglomeracji miejskich coraz rzadziej nowe
inwestycje obejmują duże centra handlowe. Inwestorzy
częściej decydują się na budynki typu mixed-use, które łączą funkcje handlowe, biznesowe, restauracyjne, hotelowe,
a nawet mieszkalne.

Również w Polsce powstawać będzie coraz więcej inwestycji o charakterze mieszanym, w których przestrzeń hanRozwój centrów handlowych na dlowa będzie stanowiła jedynie część. Należą do nich m.in.
Zachodzie związany jest głównie ze ArtN, EC Powiśle, Browary Warszawskie, Bohema, Centrum
zwiększaniem się populacji najwięk- Praskie Koneser. To ostatnie powstało na terenie dawnej
szych aglomeracji. Dobrym przykła- Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”. Oprócz przestrzedem jest rynek norweski. Pomimo ni rozrywkowych, biurowych i mieszkalnych znajdziemy tam
największego nasycenia galeriami salony mody, butiki i liczne kawiarnie. Zarówno Centrum
handlowymi w Europie (wynoszącego Praskie „Koneser”, jak i wspominane Browary Warszawskie
921 m kw. na 1000 mieszkańców), wciąż czy Elektrownię Powiśle wyróżnia na tle innych obiektów
mixed-use aspekt prospołeczny. Obiektom tym łatwiej jest
mają tam miejsce nowe inwestycje.
wpisać się w klimat i tkankę miasta, m.in. poprzez organizację
wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych na swoim terenie.

CASE STUDIES

CASE STUDIES

POLYGONE RIVIERA

MAR SHOPPING ALGARVE

GELDERLANDPLEIN

CITY LIFE

Powstałe w Cagnes-sur-Mer Riviera,
mieszczące multipleks, kasyno, teatr, ogromny plac zabaw, minizoo
i kolejkę, to ogromne centrum ulokowane na obrzeżach miasta. Tutaj
zaciera się granica między parkiem
a centrum handlowym.

MAR Shopping Algarve — w portugalskim Algarve powstaje inwestycja prowadzona przez Inter IKEA. Planowane
centrum połączy sklep szwedzkiej marki ze strefą wypoczynkową i zakupową. Stworzy to charakterystyczną
dla podmiejskich parków handlowych przestrzeń zakupową zorientowaną wokół jednej marki, obejmując jednak
dodatkowo ofertę typową dla centrów handlowych.

Przykładem inwestycji mixed-use jest nagrodzone ICSC European Shopping Centre Awards,
mieszczące się w Amsterdamie średniej wielkości centrum Gelderlandplein. Mieści ono
biura, hotel i rezydencje, konsumentom oferując hipermarket i sklepy łączące zarówno
znane marki, jak i lokalnych przedsiębiorców.

Mediolańska inwestycja, której zakończenie planowane jest na 2019 r., to połączenie przestrzeni
handlowej, gastronomiczno-usługowej i rezydencji. Na powierzchni ponad 314 000 m kw. znajdą się
również muzeum sztuki współczesnej oraz park.
Za projekt odpowiadają światowej sławy projektanci:
Zaha Hadid, Arata Isozaki i Daniel Libeskind.

Spis treści / TRENDY. RYNEK GALERII HANDLOWYCH
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TRENDY
Połączenie nowości technologicznych
ze światem fizycznym daje też możliwość prezentacji produktów w sposób
niedostępny online, przy zachowaniu
spersonalizowanego przekazu, który
oferuje e-commerce. Pozwalają na to
m.in. beacony, czyli nadajniki radiowe
umieszczane w różnych częściach sklepu. W zależności od tego, co fizycznie
przegląda klient w danym momencie,
może on otrzymywać powiadomienia na temat produktu lub zobaczyć
jego prezentację na umieszczonych
w sklepie ekranach.

Konsumenci wciąż poszukują doznań, których nie znajdą online.
Centra handlowe będą się rozwijać,
oferując przestrzeń showroomową
lub skupiając się na doświadczeniach
związanych z VR czy AR, grywalizacją na platformach mobilnych,
eventami, a także stając się miejscem spotkań integrującym lokalne
społeczności.

Istotną funkcją kanałów e-commerce, poza ich dostępnością online, jest samoobsługa. Dla wielu
współczesnych konsumentów coraz większe znaczenie ma możliwość
samodzielnego wyboru produktów
i sfinalizowania transakcji w sposób
dla nich najbardziej wygodny. Czy
można to doświadczenie przenieść
do sieci tradycyjnych? W pewnym
stopniu odpowiedzią są sklepy bezobsługowe. Można w nich obejrzeć
rzeczy przed zakupem w ich realnym kształcie, zachowując dużą
swobodę zakupów.

E-COMMERCE
NIE POWSTRZYMUJE
WZROSTU CENTRÓW
HANDLOWYCH.

Sieci handlowe uczą się wykorzystywać nowe technologie. Handel online
nie tylko nie odciąga konsumentów
od centrów handlowych, ale daje nowe
narzędzia analityczne, co pozwala lepiej dopasować kampanie reklamowe.
Dobrym przykładem wykorzystania
technologii jest intu Victoria Centre
w Nottingham, które za pomocą systemu rozpoznawania twarzy ocenia
wiek i płeć odwiedzających, aby lepiej
targetować reklamy na ekranach.
Spis treści / TRENDY. RYNEK GALERII HANDLOWYCH

Dodatkowymi formami wzmocnienia
sprzedaży w sklepach fizycznych
za pomocą nowych technologii jest
wykorzystanie wirtualnej (VR) lub
rozszerzonej (AR) rzeczywistości.
Przykładem są sklepy, w których wybrane produkty możemy też przenieść
w dowolną przestrzeń wirtualną.
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CASE STUDIES
PRZYMIERZALNIE AR
Marki odzieżowe z sukcesem zaadaptowały AR w celu stworzenia wirtualnych przymierzalni. Przykładami są
Timberland oraz Topshop, wykorzystujące technologię Kinect i specjalne lustra, które na odbicie przeglądających
się w nich klientów nakładają wybrane
przez nich ubrania.

NOWATORSKI SALON OBUWNICZY
Marka eobuwie.pl otworzyła w poznańskiej Posnanii salon, który zmienia
sposób, w jaki kupujemy buty. Zamiast
standardowej ekspozycji dostępnych
jest kilkadziesiąt tabletów, na których
klienci wybierają swój produkt, a po zaakceptowaniu otrzymują z magazynu
parę do przymierzenia.

SKLEPY BEZOBSŁUGOWE
Poznański Bio Family Supermarket
to przykład sklepu, który całkowicie
zrezygnował z zatrudniania personelu, dzięki czemu może działać bez
przerw, również w niedziele i święta. Klienci nie tylko sami wybierają
produkty, ale też finalizują zakupy
przy kasach bezobsługowych.

TRENDY

Po raz pierwszy w historii współczesnego handlu w zakupach aktywnie
uczestniczy tak duża grupa pokoleń:
boomersi, millenialsi i generacja Z,
z perspektywą dołączenia generacji Alpha w ciągu kolejnych 20 lat.
Wpływa to na konieczność zdywersyfikowania oferty. Przykładem działań podejmowanych w tym celu są
liczne place zabaw dla najmłodszych,
rozwój zastosowań nowych technologii i udogodnienia dla seniorów.

Ze względu na starzenie się społeczeństw przy rosnącej aktywizacji
seniorów ważne będzie też dostosowanie przestrzeni do ich potrzeb.
Wiąże się to nie tylko z obecnymi
już udogodnieniami komunikacyjnymi, takimi jak windy czy podjazdy,
ale również z uwzględnieniem przestrzeni do odpoczynku oraz sklepów, oferujących produkty i usługi
dla tej grupy konsumentów.

WIĘKSZA
DYWERSYFIKACJA
ODBIORCÓW
Innym przykładem jest nagradzany austriacki
Europark Salzburg — duże podmiejskie centrum
Zwrot ku lokalności to jeden z zauwa- handlowe, pomimo swoich rozmiarów stanowiące
żalnych kierunków, na który szcze- miejsce, w którym można nabyć produkty organiczgólny wpływ ma obecnie pokolenie ne od lokalnych farmerów.
millenialsów. Coraz częściej będzie
można w centrach handlowych każdego formatu znaleźć nie tylko
multinarodowe korporacje, ale też
lokalne marki i małych sprzedawców,
prezentujących się zarówno w tradycyjnych sklepach, jak i w formie
tzw. pop-up stores.
Spis treści / TRENDY. RYNEK GALERII HANDLOWYCH
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W podobny sposób zmieniać się będzie podejście galerii do obsługi
najmłodszych. Już dziś w centrach
w Europie powstają parki rozrywki oraz
place zabaw, które aktywizują dzieci
i zachęcają całe rodziny do spędzania
na ich terenie czasu wolnego.

CASE STUDIES
FITNESS PO ZAKUPACH

MIEJSCA ODPOCZYNKU I SPOTKAŃ

Dla klientów dbających o formę galerie handlowe otwierają nowe przestrzenie sprzyjające
różnym formom aktywności. W fińskim centrum
handlowym REDI powstała ścianka wspinaczkowa, a odwiedzający Iso Omena mogą skorzystać
z tzw. Activity Parku.

Ze względu na zagęszczanie się miast i starzenie się społeczeństw centra handlowe będą
też sprzyjać wypoczynkowi. Najlepszym przykładem jest mieszczące się w japońskiej Osace
centrum handlowe i przestrzeń biurowa, na dachu której urządzono olbrzymi ogród.

ZMIANY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW
Emilia Seweryn, Project Manager, SKIVAK
e.seweryn@skivak.pl

Nadal intensywnie będzie rozwijać się cyfryzacja sklepów
stacjonarnych związana z wprowadzaniem rozwiązań technologicznych wspierających sprzedaż:
co prawda sklepy stacjonarne rozwijają się wolniej niż e-commerce,
ale pełnią istotną rolę w codziennych wyborach konsumentów
i kształtują doświadczenie marki.

DOŚ
WIAD
CZENIE
KLIE
NTA
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JAKIE ROZWIĄZANIA
STOSUJĄ SKLEPY JUTRA?

Jednym z już wdrażanych rozwiązań są kasy samoobsługowe. Spotkać je można najczęściej w dużych
sieciach sklepów spożywczych lub w drogeriach, czyli
tam, gdzie najczęściej ustawiają się kolejki. W przyszłości, dzięki internetowi rzeczy, etap płacenia będzie jeszcze bardziej uproszczony. W naszpikowanym
technologiami sklepie — jak np. Amazon Go — klient
wychodzi bez płacenia… przy kasie! Kupujący skanuje kod QR wygenerowany we wcześniej ściągniętej aplikacji, do której podpięta jest karta, wkłada
do koszyka zakupy i wychodzi ze sklepu, a zapłata
pobierana jest z konta automatycznie.
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ZAKUPY STAJĄ SIĘ
DLA KONSUMENTA
ZUPEŁNIE NOWYM
DOŚWIADCZENIEM,
PONIEWAŻ ZOSTAŁY
ZNACZNIE UPROSZCZONE
I ZINFORMATYZOWANE.

ZMIANY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW

ŻABKA JUŻ
TERAZ STAWIA
NA SKLEPY BEZ KAS
Z WYKORZYSTANIEM
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI.
PODPISAŁA UMOWĘ
DOTYCZĄCĄ WSPÓŁPRACY
Z AMERYKAŃSKIM
START-UPEM AIFI. NOWY
KONCEPT SPRZEDAŻY
MA POZWOLIĆ
NA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI PRZEZ
24 GODZINY NA DOBĘ
I 7 DNI W TYGODNIU.

Inwestycje przyszłości —
w jakie technologie
sprzedający zainwestują
do 2021 r., by poprawić
Aplikacje oparte na mikronadajni- doświadczenia zakupowe?
kach — beaconach — pomagają w informowaniu wchodzących klientów
87% w mobilne punkty
o promocjach, oraz — niczym latarsprzedaży — miejsca do
nia morska — ułatwiają lokalizację,
skanowania i akceptowaw tym przypadku konkretnego pronia płatności w dowolnym
duktu na regale. Z tych możliwomiejscu w sklepie;
ści skorzystała Galeria Katowicka,
wdrażając wielozadaniową aplikację
8
 6% w podręczne kompumobilną, która łączy program lojaltery ze skanerami kodów
nościowy, kupony cyfrowe do sklekreskowych do odczypów i restauracji oraz precyzyjną
tu ceny i dostępności
nawigację personalną na smartfonie.
produktu;

Podobnym ułatwieniem mogą
być inteligentne przymierzalnie — system rozpoznaje
za pomocą RFID etykietę dowolnego przedmiotu w przymierzalni, a interaktywny
wyświetlacz na ściennym
ekranie dotykowym, np. na
inteligentnym lustrze, pozwala od razu sfinalizować
zakup, bez tracenia czasu i nerwów w kolejkach.

W kontrze do technologii są globalne trendy konsumenckie wskazujące, że chętnie wybierane będą marki
etyczne. Coraz więcej przedsiębiorstw
buduje swój wizerunek jako firm dbających o środowisko oraz społecznie
odpowiedzialnych. Sklepy, które zrobią to odpowiednio skutecznie, odnotują wzrost sprzedaży, dlatego
w 2019 r. jeszcze więcej marek zainwestuje w „marketing moralny”.

Klienci cenią szybką i precyzyjną informację o produktach — dzięki technologii RFID
— wdrożonej m.in. w brytyjskiej
sieci sklepów River Island,
pracownicy za pomocą przenośnych skanerów etykiet
mogą rzetelnie odpowiadać
na zapytania klientów w sklepie. Z RFID korzysta też sieć
sklepów odzieżowych Zara,
dlatego informacja o dostępności produktów jest
aktualna, a sklep unika braków, które mogłyby zawieść
klientów i zniechęcić ich do
ponownej wizyty.

(Źródło: Brandwatch, The Complete Marketer’s Guide
to 2019)

Ta postawa związana jest także z jednym z głównych trendów
konsumenckich — Rethink Plastic:
zmianie nawyków, mających na celu
unikanie tworzyw sztucznych.

(Źródło: IoT for the Consumer Goods and
Retail Businesses: What are the benefits
and where should one start?)
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(Źródło: raport Mintel — Global Consumer Trends 2019)
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 5% w tablety dla bar8
dziej precyzyjnej informacji o produkcie;
7 8% w samoobsługowe
infokioski, dostarczające
kupującym informacje o cenach i dostępności.
(Źródło: Zebra — 2017 Retail Vision Study)

86%

ZMIANY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW

DECYZJE ZAKUPOWE

E-commerce rośnie w siłę.
Czy oznacza to, że klienci rezygnują z zakupów
w sklepach stacjonarnych
na rzecz zakupów internetowych? Jak teraz wygląda
ścieżka customer journey?

Paweł Hałabuda, ekspert SKIVAK

JAK
KU
PUJĄ
POLA
CY?
Spis treści / ZMIANY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW. JAK KUPUJĄ POLACY?

Stale rosnący trend zakupowy związany z tabletami i smartfonami to z kolei poszukiwanie przez konsumentów
wygody, która wyraża się nie tylko
w możliwości szybkiego (i bez wychodzenia z domu) zrobienia zakupów.
Komfort ten znajduje odzwierciedlenie także w ułatwionym dostępie do
inspiracji, trendów, porównywarek cenowych, katalogów online czy recenzji.

Co nam to mówi o współczesnym
Jak wynika z raportu firmy PwC konsumencie? Nie widzi on dziś po„Consumer insights about habits and trzeby rozróżniania świata fizycznego
behaviour 2018“, w którym zestawiono i online. Robiąc zakupy, chętnie wydane z sześciu poprzednich edycji z naj- szukuje produkty w sieci, korzystając
nowszymi wynikami, zakupy w sklepach z pomocy wyszukiwarek, influencerów,
stacjonarnych wciąż robi 44% badanych blogów czy oficjalnych sklepów ma(to więcej niż w 2013 r.) i po niewielkim rek, jednocześnie wciąż odwiedzając
spadku wynik ten utrzymuje się na sklepy tradycyjne. Świadomie porówstabilnym poziomie. W tym samym nuje oferty, a kupuje tam, gdzie jest to
badaniu widoczny jest jednocześnie bardziej korzystne cenowo.
spadek liczby zakupów robionych przy
użyciu desktopów online w stosunku Dla marek finalizowanie zakupów onlido 2013 r., wzrost zakupów poprzez ne nie musi być zjawiskiem negatywtablety (już 12%) oraz smartfonach nym. Przeciwnie, daje im to możliwość
innej aranżacji sklepów stacjonarnych,
(obecnie jest to 17%).
np. przez zmniejszenie asortymentu
O czym to świadczy? Po niewątpli- i dodanie nowych, angażujących zmywej fascynacji konsumentów kanała- sły konsumenta rozwiązań. Marketing
mi online, obecnymi tam promocjami sensoryczny, VR/AR, wideo czy wirtui ułatwionej ścieżce zakupowej, klien- alne przymierzalnie to tylko niektóre
ci wracają do sklepów stacjonarnych, z możliwości. Sklepy fizyczne będą
w których wciąż mogą doświadczyć coraz częściej odpowiedzialne za buwięcej, niż im to oferują sklepy inter- dowanie i utrzymywanie relacji marki
netowe. Do podobnego wniosku doszli z konsumentem przez dostarczanie
autorzy wspomnianego raportu firmy wrażeń niedostępnych na stronach
PwC, twierdząc, że ponowny wzrost licz- internetowych, ale to w sieci będą
by osób kupujących w fizycznych skle- dokonywane ostateczne transakcje
pach wiąże się z poszukiwaniem doznań — w ten sposób połączone zostaną
zmysłowych i społecznych.
oba kanały sprzedaży.
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PONOWNY
WZROST LICZBY
OSÓB KUPUJĄCYCH
W FIZYCZNYCH
SKLEPACH
WIĄŻE SIĘ
Z POSZUKIWANIEM
DOZNAŃ
ZMYSŁOWYCH
I SPOŁECZNYCH.

ZMIANY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW

POLACY POŚWIĘCAJĄ
NA PRZEGLĄDANIE INTERNETU
ŚREDNIO 2 GODZINY I 6 MINUT
DZIENNIE. W CIĄGU ROKU DAJE
TO 766,5 GODZIN (BADANIE
GEMIUS/PBI, LUTY 2018).
NIEDZIELE NIEHANDLOWE

aż o 66%, a 55,5% sprzedawców odczuło wzrost sprzedaży. Wyższe były
też wyniki konwersji, czyli wskaźnika
odpowiadającego za klientów, którzy
przeszli cały etap sprzedaży: od wyboru produktu po zakup.

SYTUACJA EKONOMICZNA
Jak sytuacja ta wpływa na centra
handlowe? Okazuje się, że pomimo
wprowadzenia niedzieli bez handlu cieszą się one większą odwiedzalnością
i sprzedażą detaliczną niż rok temu,
kiedy zakaz nie obowiązywał. Serwis
PropertyNews.pl podaje za PRCH i EY,
że tylko w czerwcu tego roku wzrost
sprzedaży detalicznej wynosił 8,2%
rok do roku, co stanowi znaczny wzrost
w zestawieniu ze średnią z lat 2012–
–2017, wynoszącą 3,2%.

Po początkowych obawach związanych
z wprowadzeniem niedziel wolnych od
handlu okazuje się, że Polacy dość
szybko dostosowali się do nowej sytuacji, jak wynika z analizy ekspertów
Crédit Agricole. Co prawda w II kw. 2018 r.
dynamika sprzedaży spadła w sklepach
stacjonarnych dotkniętych zakazem,
ale sytuacja powoli wraca do normy
i spadki sprzedaży są obecnie niższe,
a eksperci przewidują, że docelowo
czynnik ten nie będzie istotny.
Jak podają eksperci raportu PRCH
i EY dotyczącego społecznego i ekoWynika to z faktu, że konsumen- nomicznego znaczenia rozwoju sieci
ci zaadaptowali się do ograniczeń handlowych w Polsce, wynika to z dozwiązanych z nowo obowiązującymi brej reakcji centrów handlowych na
przepisami i swoje zakupy planują na oczekiwania konsumentów. W obiekinne dni. Część konsumentów z kolei tach tego typu pojawia się więcej
w niedziele bez handlu kupuje przez food courtów, stref wypoczynkowych,
internet — dotyczy to np. sprzętu RTV, organizowane są różnego rodzaju
AGD, którego dynamika sprzedaży eventy, dzięki czemu centra handlowe
w sklepach tradycyjnych ze względu nie są już tylko miejscem wyłącznie
na niedziele wolne od handlu spadła zakupowym ale również alternatywą
najbardziej.
pozwalającą spędzać czas z rodziną
czy znajomymi. Jak widać, nie tylko
Jak wynika z opracowania firmy konsumenci, ale też sieci handlowe
Traffictrends, kanały mobilne zyskały stopniowo dostosowują się do nieszczególnie na początku zmian, kie- dziel bez handlu. Centra handlowe
dy najbardziej ucierpiała sprzedaż cieszą się rosnącą popularnością i podetaliczna w sklepach fizycznych. mimo niewielkich spadków sprzedaW tym okresie (II kw. 2018 r.) ruch ży ogółem notują największy wzrost
w sklepach internetowych wzrósł sprzedaży detalicznej od kilku lat.
Spis treści / ZMIANY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW. JAK KUPUJĄ POLACY?

30

NA ZMIANĘ
NAWYKÓW
ZAKUPOWYCH
KONSUMENTÓW
WPŁYWAJĄ
TEŻ REKLAMY,
NA KTÓRE
WYDATKI WZROSŁY W 2018 R.
O BLISKO 9%.
POWRÓT DO KORZENI —
RENESANS ULIC HANDLOWYCH?
Chociaż niewątpliwie sklepy międzynarodowych i luksusowych marek są
obecne na polskich ulicach handlowych, ich udział w porównaniu do lokali gastronomicznych jest zauważalnie
mniejszy. Firmy wciąż decydują się na
formaty sprawdzone, takie jak centra
czy domy handlowe, a od niedawna
także przestrzenie typu mixed-use.
Wynika to po części z uwarunkowań
przestrzennych — polskie miasta do
niedawna były modernizowane głównie z myślą o kierowcach, przez co
ulice stawały się mniej przyjazne dla
pieszych, a handel uciekał stopniowo
do powstających centrów handlowych.
Drugim czynnikiem była chęć konkurowania na tej samej przestrzeni — najemcy decydowali się więc na lokalizacje,
w których swoje oddziały miały już
marki z tego samego segmentu.

Od niedawna widać jednak dążenie
do przekształcania ulic w bardziej
przyjazne pieszym. Postępujące rewitalizacje (np. trwająca obecnie przebudowa ulic Św. Marcin w Poznaniu czy
Piotrkowskiej w Łodzi) oraz ograniczanie ruchu samochodowego w centrum
sprzyjają powstawaniu nowych ogródków restauracyjnych i powrotu konsumentów na dawne ulice handlowe.

Trend ten na razie wykorzystują jednak
w znacznie większym stopniu lokale gastronomiczne. W samej Warszawie, w której
czynsze na ulicach handlowych są również
najwyższe w Polsce, prym wiodą restauracje. Jak wynika z danych firmy badawczej
CBRE, punkty tego typu stanowią aż 35%
najemców ulic handlowych w stolicy, podczas gdy lokale modowe to 28%, a usługi
jedynie 10% najemców.
Sytuacja ta jest odwrotna w krajach zachodnich,
w których duże marki
oraz marki luksusowe
wykorzystują potencjał
ulic handlowych. Może
to jednak równocześnie wynikać z utrudniającej powstawanie
nowych obiektów gęstości miast w Europie
Zachodniej oraz nasycenia już istniejących.

ZMIANY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW

ULICE HANDLOWE
ZDECYDOWANIE MOGĄ BYĆ
KONKURENCYJNĄ PRZESTRZENIĄ
DLA HANDLU I USŁUG.
DYNAMICZNY ROZWÓJ LOKALI
GASTRONOMICZNYCH NA TAKICH
ULICACH, JAK WARSZAWSKI NOWY
ŚWIAT CZY PLAC ZBAWICIELA,
POKAZUJĄ, ŻE ZARÓWNO
MIESZKAŃCY, JAK I TURYŚCI
CHĘTNIE SKORZYSTALIBY
Z TAKIEJ OFERTY.

Eksperci Deloitte przekonują, że aby
sprostać wymaganiom współczesnego klienta, lepiej postawić na
zaangażowanie, budowanie relacji
i ułatwianie procesu zakupowego.
Sklepy online oferują nie tylko szybkie
i proste zakupy. Pomagają też zbierać
dane na temat użytkowników, takie
jak ich preferencje, aby skutecznie wykorzystywać je w budowaniu
strategii sprzedażowych, również
w oddziałach stacjonarnych.

Wraz z postępującą rewitalizacją przestrzeni miejskiej i przywracaniem ulic
pieszym z pewnością zobaczymy też
więcej inwestycji tego typu wśród marek związanych z handlem i usługami.

Sieci handlowe muszą zrozumieć, jak
łączyć oferty sklepów stacjonarnych
i online, żeby zapewnić płynność w podróży klienta (ang. customer journey).
Wynika to z faktu, że współcześni
klienci wykorzystują przed zakupem
różne kanały. Mogą oni jednocześnie
SKLEP STACJONARNY
przeglądać inspiracje i katalogi online,
W DIGITALOWYM WYDANIU
ostatecznie przymierzając i kupując
Jak przekonują eksperci Deloitte produkt w sklepie fizycznym, albo poDigital w raporcie „Retail360 / dejmować decyzję, odwiedzając sklepy
Connected Stores. Transforming store w centrach handlowych, zakupy finalifleet through technology”, współcze- zując w domu, przez internet.
sne sklepy muszą łączyć zalety oddziałów stacjonarnych z dostępnymi
stronami internetowymi. Marki, które
decydują się na takie zacieranie granic
między online i offline, docierają do
większej liczby klientów. Dodatkowo,
„wielokanałowi” (ang. omnichannel)
konsumenci wydają dwukrotnie więcej od tych, którzy zakupy robią albo
w sklepach stacjonarnych, albo online.
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Jak w praktyce można stosować digital w sprzedaży? Dobrym przykładem
jest otwarty w sierpniu 2018 r. w centrum handlowym Posnania sklep marki
eobuwie.pl. Łączy on wygodę wyboru produktu online z dostępnością
na miejscu lub szybkim, darmowym
odbiorem kupionych butów w sklepie
stacjonarnym. Do dyspozycji klientów jest kilkadziesiąt tabletów, a na
ekranach wyświetlane są inspiracje
dostępnych marek. W sklepie funkcjonują ponadto kioski self-service,
w których można samodzielnie
odebrać zamówienie.

Ważne jest podtrzymanie relacji z konsumentem i jego chęci
zakupowej, która skończy się
sprzedażą. Sklepy fizyczne
mogą w tym celu wprowadzać urządzenia elektroniczne,
które wzbogacą lub ułatwią
przeglądanie produktów offline, w sklepie tradycyjnym,
oferując inne doznania niż pozostałe marki.

Przykład marki eobuwie.pl pokazuje, że jest możliwe przekształcenie
tradycyjnego salonu obuwniczego
w nowoczesny, zdigitalizowany sklep,
w którym łatwość wyboru i szybkość
obsługi dopełnia możliwość odebrania zakupów na miejscu, w sklepie
stacjonarnym.

POD LUPĄ

WYZ
WANIA
DLA
BRANŻY

CZŁONEK ZARZĄDU EPP
ODPOWIEDZIALNY ZA ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

Czy lata 2019–2020 to dobry
czas na inwestycje?
Zdecydowanie tak. Polska to wciąż jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych w Europie, który
w ostatnich latach cieszył się wzrostem PKB przewyższającym średnią
państw Unii Europejskiej. Według ekspertów od początku 2018 r. wydatki
konsumpcyjne wśród Polaków wzrosły
o 4,6%, a sama sprzedaż — o 6%. Niska
stopa bezrobocia oraz dostępność wykwalifikowanej siły roboczej w połączeniu z relatywnie niskimi płacami

Zmiany zachowań konsumentów, rosnąca rola
e-commerce i nowych technologii, zupełnie nowa
ścieżka customer journey – wydaje się, że branża
centrów handlowych jest doskonale przygotowana
na wszystkie te aspekty.
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WOJCIECH
KNAWA

Jaka przyszłość rysuje się przed galeriami handlowymi w Polsce?
Z punktu widzenia właścicieli centrów
handlowych Polska to bez wątpienia
jeden z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych europejskich rynków.
Wpływ na to mają z jednej strony stale
wzrastające wydatki konsumpcyjne
Polaków, a z drugiej — nieustannie
rosnąca rola samych centrów handlowych, które — inaczej niż w wielu
krajach — postrzegane są tu nie tylko
jako miejsce do robienia zakupów, ale
przede wszystkim przestrzeń, w której ludzie chętnie spędzają swój wolny czas. Dodatkowo, na atrakcyjność
rodzimego rynku galerii handlowych
wpływa fakt, że w Polsce w zasadzie
nie ma ulic handlowych, więc większość zakupów dokonywana jest nadal
w centrach handlowych. Oprócz tego
nasycenie powierzchnią handlową jest
u nas wciąż o wiele mniejsze niż na rykach zachodnioeuropejskich — w całym
kraju jest jeszcze miejsce na kolejne
obiekty handlowe, spełniające oczekiwania współczesnych konsumentów.
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i czynszami sprawiają, że Polska z roku
na rok przyciąga coraz większą liczbę
inwestorów. Dobre nastroje społeczne
oraz stabilna sytuacja ekonomiczna
kraju siłą rzeczy przekładają się również na wysoki potencjał inwestycyjny
polskiego rynku handlowego, który
już w tej chwili rośnie w tempie 6–7%
rocznie. Nic nie wskazuje na to, żeby
sytuacja ta miała się w najbliższym
czasie zmienić.
Jak zmienił się sposób komunikacji
z klientem galerii w ostatnich dwóch
latach? Jak pana zdaniem będzie się
dalej zmieniał?
Jak w przypadku większości obszarów życia — tym, co miało największy
wpływ na sposób komunikacji galerii
z klientem w ciągu ostatnich dwóch
lat, był przede wszystkim dynamiczny rozwój technologii i związanych
z nimi narzędzi. Gdybym miał wymienić jeden element, który dzisiaj wyznacza kierunek rozwoju komunikacji
galerii handlowych z ich klientami,
bez wątpienia byłaby to personalizacja i ściśle z nią związane zjawisko
„omnichannel”, czyli tzw. sprzedaży wielokanałowej. Współczesny
konsument płynnie migruje pomiędzy różnymi kanałami zakupowymi,
triumfy święci usługa click & collect,
czyli zakupy w internecie z osobistym
odbiorem zamówienia w sklepie stacjonarnym. Kluczem do sukcesu jest
dzisiaj przede wszystkim dotarcie
do klienta przez wybrany przez niego kanał oraz z przekazem, który go
interesuje. Zakupy mają być wygodne, szybkie i możliwe do zrealizowania w dowolnym miejscu i czasie.
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Odpowiadając na potrzeby konsumentów, właściciele centrów handlowych coraz częściej mają własne
działy IT, które tworzą dla klientów
galerii aplikacje, ułatwiające m.in.
poruszanie się po centrum, wyszukiwanie aktualnych promocji czy
zapisywanie ulubionych produktów.
Rokrocznie rośnie też znaczenie tzw.
big data. W największych na świecie
centrach handlowych powszechne jest już używanie geolokalizacji
w skali mikro. Klient, który wchodzi
do centrum i mija kolejne sklepy,
na bieżąco otrzymuje informacje
o promocjach, natomiast w przypadku
bardziej zaawansowanych systemów
— nawet oferty indywidualne.
Co obecnie jest trzonem państwa
działań marketingowych?
Co będzie nim w 2019 r.?
Wszystkie działania marketingowe,
które prowadzimy na rzecz naszych
centrów handlowych, są w pełni
przemyślane i dopasowane do specyfiki i charakteru danego projektu,
jak również potrzeb i oczekiwań jego
klientów. Stawiamy na zintegrowaną komunikację uwzględniającą
zarówno różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania i usługi, wykorzystujące m.in. urządzenia mobilne,
jak i szeroko zakrojone działania
w mediach tradycyjnych i społecznościowych, czy aktywności skierowane do społeczności lokalnych.
Dużą wagę przywiązujemy do działań
prosprzedażowych, które cieszą się
uznaniem wśród naszych klientów.
Trudno mi wyodrębnić jeden typ
działań marketingowych, na których

INTEGRACJA
SPRZEDAŻY
TRADYCYJNEJ
Z INTERNETOWĄ
I KANAŁEM
MOBILNYM JEST
NAJWIĘKSZYM
WYZWANIEM,
KTÓREMU MUSZĄ
SPROSTAĆ
ZARÓWNO NAJEMCY,
JAK I WŁAŚCICIELE
CENTRÓW
HANDLOWYCH.

koncentrujemy się w przypadku wszystkich naszych projektów.
Wierzymy w indywidualne podejście i dlatego budowane przez nas
strategie marketingowe za każdym
razem są poprzedzone wnikliwymi
analizami, obejmującymi m.in. badania socjologiczne, analizę catchmentu oraz zebranie opinii ekspertów
rynkowych czy mieszkańców okolicy.
Na podstawie uzyskanych informacji
przygotowujemy szczegółowe plany
działań komunikacyjnych, których
priorytetem zawsze jest poinformowanie o ofercie naszych centrów
i najemców oraz o tym, czym wyróżniają się one na tle konkurencji.
Czy pana zdaniem czeka nas w najbliższym czasie jakaś rewolucja w zakresie
zachowań konsumenta, sposobów dotarcia, ale też tożsamości takich marek,
jak galerie handlowe?
Nie spodziewam się żadnej większej
rewolucji w zakresie zachowań konsumentów poza dalszym umacnianiem
się zjawiska ich migracji pomiędzy różnymi kanałami zakupowymi. Dlatego
integracja sprzedaży tradycyjnej z internetową i kanałem mobilnym jest
największym wyzwaniem, któremu
muszą sprostać zarówno najemcy,
jak i właściciele centrów handlowych.
Z punktu widzenia jednych i drugich
kluczem do sukcesu jest zatem umiejętne połączenie kanałów online
i offline — nie tylko w kontekście oferowanych rozwiązań i usług, ale też
działań komunikacyjnych.
W kontekście odwróconego ROPO —
jakie są szanse i zagrożenia dla galerii?

36

Czy jeszcze możemy mówić o efekcie
odwróconego ROPO?
Odwrócone ROPO, czyli sytuacja,
w której konsument dokonuje rozeznania w sklepie stacjonarnym, a następnie kupuje online, to zjawisko,
które w mniejszym lub większym
stopniu występuje na całym świecie.
Daleki byłbym jednak od przeceniania jego roli i postrzegania go w kategoriach zagrożenia dla tradycyjnych
galerii handlowych. Wprawdzie już od
kilku lat obserwujemy zjawisko tzw.
showroomingu, w ramach którego lokale pełnią funkcję salonów wystawowych, ale jednocześnie nieustannie
rośnie popularność wspominanej już
wcześniej usługi click & collect. Wielu
konsumentów gotowych jest zapłacić
nawet wyższą cenę niż w sklepie internetowym w zamian za możliwość
przetestowania towaru, poradzenia
się fachowej obsługi czy natychmiastowy odbiór zakupionego produktu.
Tak jak już wspominałem, z punktu widzenia sieci handlowych kluczem do
sukcesu jest efektywne połączenie
kanałów online i offline w jeden zintegrowany kanał sprzedaży. Idąc tym
tropem, właściciele i zarządcy centrów
handlowych powinni dokładać starań,
aby zapewnić swoim partnerom biznesowym optymalne środowisko działania, obejmujące wszystkie istniejące
kanały sprzedaży. Dotyczy to zarówno
stosowanych rozwiązań architektonicznych, w ramach których przewidziano m.in. przestrzeń na dogodne
punkty odbioru, jak i strategicznej
lokalizacji poszczególnych obiektów,
przy głównych drogach i w pobliżu
przystanków komunikacji publicznej.

MONIKA
OLEJNIK-OKUNIEWSKA

POD LUPĄ

REGIONAL MARKETING
DIRECTOR (CEE REGION),
MULTI CORPORATION
Jaka przyszłość rysuje się przed
galeriami handlowymi w Polsce?
Myślę, że centra handlowe będą się
przeformatowywać, zresztą już się to
dzieje. Funkcje typowo handlowe są
coraz szerzej uzupełniane rozrywką
i dobrze zakomponowanymi strefami
restauracyjnymi. Nowych obiektów
będzie zdecydowanie mniej, bo rynek
ma swoje ograniczenia, a rozbudowy
w znanych, dobrze ugruntowanych lokalizacjach będą służyły wprowadzeniu funkcji dodatkowych i poszerzaniu
oferty handlowej. Centra handlowe
będą się zmieniać w tzw. centra społecznościowe, jak ostatnio nazwano
jeden z popularnych obiektów na
mapie Warszawy. To pokazuje kierunek, w którym zmierzamy. Klienci
będą chcieli zrobić szybkie zakupy
w ograniczonej i dobrze zorganizowanej przestrzeni, która nie będzie
wymagać długich spacerów w pasażach handlowych, by jak najszybciej
oddać się rozrywce.
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NIESTETY OFERTA
ROZRYWKOWA W CENTRACH
JEST JAK NA RAZIE DOŚĆ
OGRANICZONA, A STREFY
RESTAURACYJNE WYMAGAJĄ
PRZEARANŻOWANIA. WIDZIMY,
ŻE PRZECIĘTNY KLIENT CENTRÓW
HANDLOWYCH NIE CHCE NA RAZIE
JADAĆ W EKSKLUZYWNYCH
RESTAURACJACH,
ALE POSZUKUJE NOWYCH,
CIEKAWYCH FORMATÓW.
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Zmieniać się będzie portfolio marek,
jednak na razie nie można oczekiwać
intensywnego wzrostu segmentu
premium, nie mówiąc już o markach
luksusowych. Wręcz przeciwnie, dużym wydarzeniem będzie wejście na
polski rynek sieci Primark, bo jak na
razie ten poziom cenowy cieszy się
w Polsce największym powodzeniem.

na ekranach, a nie stojące
na półkach. Poza tym, skanując stopę w specjalnym
systemie, z każdego miejsca możemy kupić obuwie
idealnie dobrane do naszych potrzeb. Takie ułatwienia będą tworzyć nowe
oblicze handlu.

Centra handlowe muszą też zadbać o ciekawe aranżacje przestrzeni
i komfort dla przebywających w nich klientów.
Myślę, że otwarte w tym
roku Forum Gdańsk
jest miejscem, gdzie
klienci zwracają uwagę
na wyjątkową atmosferę,
czerpiąc przyjemność
z przebywania w nim.

Czy lata 2019–2020 to dobry
czas na inwestycje?
Jeśli inwestycje, to w dobrze sprawdzone lokalizacje,
obiekty rozpoznawalne na
rynku, z ugruntowaną pozycją. Dzisiaj należy inwestować
w podwyższanie standardów,
rozwój oferty dodatkowej, ale
i niepowtarzalny zestaw najemców. Warto poszukiwać
rozwiązań, które wyróżnią
nas na rynku. Nowe obiekty
z pewnością i tak będą powstawać, ale już nie z taką
intensywnością jak w ciągu
minionych 10 lat.

Kolejnym ważnym obszarem są nowe
technologie, bo pokolenie dzisiejszych nastolatków żyje w wirtualnym
świecie zakupów i rozrywki. Przed
nami inteligentne przymierzalnie
ubrań i butów, interaktywne lustra
czy szyte na miarę propozycje zakupów, które dostaniemy na telefon
komórkowy. Doskonałym przykładem
jest marka eobuwie.pl, która wyprzedza z powodzeniem rynek w tym
obszarze. Powstały w Magnolia Park
Future Store to buty wyświetlane

POD LUPĄ
Jak zmienił się sposób komunikacji
z klientem galerii w ciągu ostatnich
dwóch lat? Jak pani zdaniem będzie
się dalej zmieniał?
Zmiany w sposobie komunikowania z klientami centrów handlowych
w ostatnich latach są dość znaczące.
Uwaga zdecydowanie koncentruje się
w internecie i świecie nowych technologii, kosztem popularnych do niedawna billboardów czy citylightów.

ale również marketingu natywnego.
Rośnie także udział marketingu mobilnego w całościowych planach komunikacji i ta tendencja będzie się
rozwijać. Co niestety daje się zauważyć, budżety marketingowe są wciąż
zbyt małe, a niewielkimi środkami nie
zdołamy konkurować z zasobnymi
budżetami świata online. Warto też
zwrócić uwagę na konieczność budowania relacji w lokalnych społecznościach — tu i teraz. I nie chodzi tutaj
Dzisiaj wielkopowierzchniowe wcale o sponsoring drużyny koszyreklamy przy głównych ulicach kówki, bo w dłuższej perspektywie
miast są uzupełnieniem albo ja- nikt nie będzie o tym pamiętał.

kimś akcentem w całym planie
kampanii. Nie brakuje wciąż kampanii w stylu „nadchodzi wiosna”,
które moim zdaniem nie przynoszą żadnych efektów. Powinniśmy
odchodzić też od kreacji bazujących na zdjęciach ze stocków fotograficznych, bo te zupełnie giną
w zalewie treści i licznych bodźców z zewnątrz.
Warto zauważyć, że na sile nie traci
jednak tradycyjna reklama radiowa.
Komunikacja powinna być ściśle spersonalizowana i precyzyjnie wycelowana w swojego odbiorcę.
Dzisiaj coraz więcej wiemy o oczekiwaniach klientów, staramy się pracować
z CRM i tworzyć taki przekaz. Wiemy
przecież, że polscy konsumencki kupują wtedy, gdy mają taką potrzebę,
a nie w czasie promocji nowych kolekcji. Dlatego warto kreować potrzeby
zakupowe, wychodzić im naprzeciw.
Stąd też duża popularność blogerów
i influencerów w różnych kanałach komunikacji, przekazu w social mediach,
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WARTO ZAUWAŻYĆ,
ŻE NA SILE
NIE TRACI JEDNAK
TRADYCYJNA
REKLAMA RADIOWA.
KOMUNIKACJA
POWINNA BYĆ ŚCIŚLE
SPERSONALIZOWANA
I PRECYZYJNIE
WYCELOWANA
W SWOJEGO
ODBIORCĘ.

Co obecnie jest trzonem państwa
działań marketingowych?
Co będzie nim w 2019 r.?
Strategicznie — staramy się być bardziej precyzyjni, dokładnie analizując
narzędzia i kanały naszych działań
marketingowych. Zaczynamy pracę z platformą przetwarzającą dane
klientów, a to ogromne pole wiedzy,
którą trzeba dobrze wykorzystać, być
może znacząco modyfikując dotychczasowe działania. Taktycznie — wyzwaniem pozostaje
dla nas Forum Gdańsk, które odniosło spektakularny sukces po otwarciu w maju tego roku. Teraz nadszedł
czas na skuteczne działania wspierające sprzedaż, przy wysokiej odwiedzalności tego ważnego miejsca
na trójmiejskiej mapie obiektów handlowych. Chcemy przyciągać jeszcze
więcej turystów, których w Gdańsku
nie brakuje, a wiemy z naszych badań, że chętnie odwiedzają Forum.
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Dla mnie szczególnie ekscytujące jest
to, że obok bardzo młodego Forum
Gdańsk, odpowiadamy za centrum
o ugruntowanej pozycji, jakim jest
Magnolia Park, i to na bardzo wymagającym wrocławskim rynku. W przyszłym roku będziemy koncentrować
nasze działania na tym, by Magnolia
pozostała ulubionym centrum handlowym mieszkańców Wrocławia i regionu.
Czy pani zdaniem czeka nas w najbliższym czasie jakaś rewolucja w zakresie
zachowań konsumenta, sposobów dotarcia, ale też tożsamości takich marek,
jak galerie handlowe.
Nie spodziewam się rewolucji, bo tę
przeszliśmy stosunkowo niedawno.
Mam na myśli internet. Największym
wyzwanie dla zarządców centrów handlowych będzie dobre wykorzystanie
potencjału, jaki wspomniany internet
przynosi. Z jednej strony daje nam
przecież nieograniczony zasób możliwości w obszarze marketingu czy
komunikacji w ogóle, z drugiej jednak
tworzy pewien przesyt. Tylko mając
dobrą wiedzę na temat oczekiwań naszych klientów i szybko reagując na
zmiany, będziemy w stanie efektywnie
wykorzystywać jego możliwości. Poza
tym należy pamiętać, że konkurencja
nie dotyczy tylko centrów handlowych. Istotnym graczem są też sklepy
online. Moim zdaniem wszelkie programy lojalnościowe nie zdają się na wiele
w dłuższej perspektywie. Kolejne aplikacje, punkty i nagrody działają bardzo krótko. A my powinniśmy budować
długofalową tożsamość marki centrum
handlowego — działać i reagować na
rzeczywiste potrzeby klientów.

W kontekście odwróconego ROPO —
jakie są szanse i zagrożenia dla galerii?
Czy jeszcze możemy mówić o efekcie
odwróconego ROPO?

Myślę, że oba kanały sprzedaży
będą się uzupełniać. Nie każdy, i to bez względu na wiek,
przeniesie swoje zakupy do internetu albo zrezygnuje z nich
w ogóle. Już dzisiaj widać, że
każda branża ma swoją zakupową specyfikę, i z pewnością
część sklepów będzie pełnić
role showroomów, zmniejszając
dotychczasową powierzchnię.
Najbliższe lata pokażą jednak, które
zachowania klientów w tym zakresie okażą się trwałą tendencją, czy
wręcz spowodują istotną zmianę
wcześniejszych nawyków. Ważna
będzie też polityka cenowa, bo dzisiaj okazje i promocje niemal stale
funkcjonują w kalendarzu, o każdej
porze roku, i za chwilę przestaną
kogokolwiek ekscytować. W ogóle
w polskim handlu obserwujemy prymat ceny nad jakością.
Rozmowa przeprowadzona w październiku 2018 r.

POD LUPĄ

ANNA
KOSACZ
MARKETING
DIRECTOR,
KLÉPIERRE

W ostatnim czasie obserwujemy znaczące zmiany
w komunikacji pomiędzy
klientem a galerią handlową. Powód jest prosty i wiąże się z tym, że większość
z nas od dawna funkcjonuje
w świecie digital.
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Na co dzień korzystamy ze smartfonów, social mediów nie tylko
w relacjach ze znajomymi, ale także
szukając informacji czy inspiracji.
Jest to wygodna i szybka forma kontaktu. Podążając za konsumentem,
z komunikacją galerii także przenieśliśmy się do kanałów digital. Centra
handlowe grupy Klépierre od dawna
aktywnie prowadzą swoje fanpage’e
na Facebooku, gdzie nie tylko informujemy o aktualnościach, komunikujemy najnowsze trendy, ale też
w ciągu godziny odpowiadamy na
wiadomości wysłane do nas tą drogą, w ramach dedykowanej usługi
JustAsk. Uruchomiliśmy ponadto
trzy profile na Instagramie, gdzie
prezentujemy stylizacje, nowości,
ciekawe aranżacje oraz konkursy.

KLUCZOWĄ ROLĘ
W SUKCESIE
CENTRÓW
HANDLOWYCH
KLÉPIERRE ODGRYWA
PRZEMYŚLANY
I SPÓJNY MARKETING
OPARTY NA
KONCEPCIE
KREATYWNYM
LET’S PLAY®.
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CENTRA HANDLOWE
GRUPY KLÉPIERRE
OD DAWNA AKTYWNIE PROWADZĄ
SWOJE FANPAGE’E NA FACEBOOKU,
GDZIE NIE TYLKO INFORMUJEMY
O AKTUALNOŚCIACH, KOMUNIKUJEMY
NAJNOWSZE TRENDY,
ALE TEŻ W CIĄGU GODZINY
ODPOWIADAMY NA WIADOMOŚCI
WYSŁANE DO NAS TĄ DROGĄ,
W RAMACH DEDYKOWANEJ
USŁUGI JUSTASK.

Kluczową rolę w sukcesie centrów
handlowych Klépierre odgrywa przemyślany i spójny marketing oparty na koncepcie kreatywnym Let’s
Play®. Ma on dwa wymiary: pierwszy,
emocjonalny, polega na tworzeniu
przestrzeni dostarczających pozytywne emocje, ponieważ centra
Klépierre oferują zakupy oraz chwile
pełne radości i zabawy; drugi poziom
ma charakter pragmatyczny i jest
związany z przestrzenią centrum.
Klépierre w działaniach marketingowych stawia również na synergię
działań z najemcami. We współpracy
z markami obecnymi w centrum organizujemy akcje promocyjne, eventy czy spotkania z influencerami.
Stawiamy także na rozwój nowych

usług. Przykładem jest współpraca
z firmą Traficar i możliwość wynajmu
aut na minuty wprost spod centrum
handlowego czy niedawne otwarcie
pierwszej w Polsce bezobsługowej
wypożyczalni motocykli Motoride
w Sadyba Best Mall. Konsumenci kupujący w stylu smart zawsze będą
poszukiwać informacji i najbardziej
korzystnej ceny. Odwrócone ROPO
to zjawisko szeroko komentowane
w handlu. Ogromnym atutem naszych galerii jest jednak wyjątkowa
oferta zakupowa partnerów i liczne,
wspólnie organizowane promocje,
które sprawiają, że klienci podejmują
decyzje zakupowe przede wszystkim
na miejscu, w galerii, a nie później,
w sklepie online.

AGNIESZKA
JUSZKIS
DYREKTORKA
MARKETINGU
POSNANIA

ROZWÓJ
NOWOCZESNYCH GALERII
HANDLOWYCH ZALEŻY
OD TEGO, CZY BĘDĄ
PRZESTRZENIĄ,
KTÓRA POZWALA
REALIZOWAĆ PASJE,
ODPOWIEDNIM MIEJSCEM
NA SPOTKANIE Z RODZINĄ
I PRZYJACIÓŁMI, A TAKŻE
PRZEDSTAWIĄ CIEKAWĄ
OFERTĘ ROZRYWKOWĄ
I KULTURALNĄ.
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Jaka przyszłość rysuje się przed
galeriami handlowymi w Polsce?
Galerie handlowe to nie tylko miejsc,
gdzie robi się zakupy. Przede wszystkim spędza się tam czas wolny. Nowym
wyzwaniem, przed jakim stoją centra
handlowe, są niehandlowe niedziele — w tym roku aż trzy w miesiącu.
Oznacza to, że zarządcy obiektów
muszą zmienić sposób myślenia o galeriach. Ich głównym zadaniem jest
przygotowanie oferty, która pozwoli
utrzymać lub zwiększyć wskaźniki footfallu i wielkość obrotów w ciągu dni
roboczych, a także przyciągnie klientów do obiektów w niedziele niehandlowe. Posnania — jako obiekt nowy
— została zaprojektowana tak, by odpowiadać na potrzeby konsumentów
dzisiaj i w przyszłości. Naszym klientom oferujemy nie tylko najszerszą
w Poznaniu i regionie ofertę handlową,
ale przede wszystkim bogaty wachlarz
usług, przestrzeń do spędzania czasu
i realizowania różnych potrzeb oraz
nieszablonowe wydarzenia realizowane w dni bez handlu. Takie powinny być nowoczesne galerie handlowe.
Ich rozwój zależy od tego, czy będą
przestrzenią, która pozwala realizować pasje, odpowiednim miejscem
na spotkanie z rodziną i przyjaciółmi,
a także przedstawią ciekawą ofertę rozrywkową i kulturalną. Jestem
przekonana, że obiekty, które spełnią te założenia, z powodzeniem będą
funkcjonować na rynku.
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Jak zmienił się sposób komunikacji
z klientem galerii w ostatnich dwóch
latach? Jak pani zdaniem będzie się
dalej zmieniał?
Sposób komunikacji marketingowej zmienia się bardzo dynamicznie. Funkcjonujemy na rynku, gdzie
wyczerpują się sprawdzone formaty
działań, a klienci oczekują nowości.
Nie chodzi tylko o wykorzystanie nowych narzędzi komunikacji, ale także
o zmianę sposobu opowiadania historii.
Wyjście z clutteru, zmierzenie się ze
sztampą i rezygnacja z tej nieszczęsnej
uśmiechniętej kobiety w kapeluszu
to, zdaje się, najważniejsze wyzwania
komunikacyjne dla centrów handlowych, szczególnie tych operujących
na nasyconych rynkach. Warto zwrócić uwagę na to, że równie ważne jak
historia i zasięgi są personalizacja komunikacji i budowanie pozytywnych
emocji. Posnania pokazała, jak można
wykorzystać do tego potencjał nowych
technologii. Opracowana w Apsys Lab
koncepcja Digital Immersion obejmuje zaawansowane rozwiązania
technologiczne, które służą zarówno
rozrywce, jak i informacji czy reklamie.
Jako nowoczesny obiekt, podążając
za potrzebami i przyzwyczajeniami
współczesnych konsumentów, wykorzystujemy w komunikacji marketingowej przede wszystkim internet
i narzędzia digitalowe, w tym całe
spektrum social mediów, gdzie jesteśmy niezwykle skuteczni.

Co obecnie jest trzonem państwa
działań marketingowych?
Co będzie nim w 2019 r.?
W tym roku będziemy kontynuować naszą politykę marketingową.
Obserwując zachowania konsumenckie i sposób konsumpcji treści, skoncentrujemy się na działaniach online.
To tam możemy szybko i efektywnie
dotrzeć do naszych klientów. Aby
przyciągnąć ich do centrum, organizujemy niestandardowe wydarzenia,
do których selektywnie dobieramy
partnerów. Stawiamy na autentyczność i zaangażowanie klientów.
Przykładem może być ostatnia akcja
Posnania Shopping Cardio Challenge,
w której zachęciliśmy mieszkańców
regionu do spalania poświątecznych
kalorii w nietypowy sposób. Przez blisko trzydzieści dni pokazywaliśmy,
że zakupy to także aktywność fizyczna, a akcję zakończyliśmy spotkaniem
z Fit Lovers — gorącymi gwiazdami
polskiego fitnessu. Do tego razem
z Drużyną Szpiku, stworzyliśmy
strefę cardio, w której można było
spalać kalorie na rzecz podopiecznych fundacji. Za każde spalone
10 kcal przekazaliśmy złotówkę na
rzecz Drużyny Szpiku. Takie wielowątkowe działania oparte na silnej
idei cieszą się dużym zainteresowaniem i frekwencją. Każdy z naszych
klientów może wybrać sposób oraz
poziom zaangażowania — i to jest
receptą na sukces.

WIELOWĄTKOWE
DZIAŁANIA OPARTE
NA SILNEJ IDEI
CIESZĄ SIĘ DUŻYM
ZAINTERESOWANIEM
I FREKWENCJĄ.
KAŻDY Z NASZYCH
KLIENTÓW MOŻE
WYBRAĆ SPOSÓB
I POZIOM
ZAANGAŻOWANIA —
I TO JEST RECEPTĄ
NA SUKCES.

FOOTFALL
TO KLUCZOWY
WSKAŹNIK
ANALITYKI RETAILU,
OZNACZAJĄCY
DOKŁADNIE LICZBĘ
ODWIEDZAJĄCYCH
DANY SKLEP CZY
CENTRUM HANDLOWE
W DANYM CZASIE.

POD LUPĄ
Czy pani zdaniem czeka nas w najbliższym czasie jakaś rewolucja w zakresie
zachowań konsumenta, sposobów dotarcia, ale też tożsamości takich marek,
jak galerie handlowe.
Dzisiejsi klienci są bardzo świadomą
grupą ze sprecyzowanymi oczekiwaniami. Działamy na niezwykle konkurencyjnym rynku przenikających
się ofert onlinowych i offline'owych.
Jesteśmy postrzegani jako miejsce
zakupów oraz spędzania wolnego
czasu, co jeszcze zwiększa liczbę kategorii, w których walczymy o uwagę
i czas konsumentów.

Doświadczamy już, a w przyszłości również będziemy mieli do czynienia z dynamicznie
rosnącym oczekiwaniem indywidualizacji produktów i usług.
Klienci będą coraz bardziej
świadomie i dobitnie domagać
się ich dopasowania do konkretnych potrzeb. Nie jest to
odkrywcze, jednak trzeba podkreślić, że dla naszego biznesu
ma bardzo duże znaczenie.

traktowani jako jedna linijka w Excelu
zatytułowana footfall. Decydenci powinni znacząco zmodyfikować sposób
projektowania przestrzeni obiektów
handlowych, ich komercjalizacji i komunikacji marketingowej. Traktowanie
klientów jak masy może stać się z ich
perspektywy niewybaczalne.
Drugim znaczącym oczekiwaniem,
które wpłynie na funkcjonowanie
centrów handlowych, jest potrzeba
zmiany. Klientami przyszłości dla modelu biznesowego, w którym najbardziej pożądaną formą współpracy są
długoterminowe umowy na określone
powierzchnie, są osoby, które za stałością nie przepadają, a nawet bardzo
szybko się nią nudzą. To wymusi na
centrach handlowych zmiany w zakresie sposobu komercjalizacji, modelu współpracy z lokalnymi i małymi
biznesami oraz komunikacji i działań
marketingowych.

W Posnanii stawiamy przede wszystkim
na nowatorskie działania bazujące na
najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Obecne możliwości pozwalają
nam personalizować działania marketingowe, dzięki czemu są one skuteczne.
Konsumenci oczekują od nas komplekTo globalne oczekiwanie będzie wy- sowego podejścia. Wybierając się do
rażane przez różne mikropotrzeby galerii handlowej, chcą nie tylko zrobić
i będzie szybko zmieniać codzienność zakupy, ale także wziąć udział w ciekaretailu. Już od dłuższego czasu dysku- wym wydarzeniu, spotkać interesujątujemy w branży o tym, że klienci nie cych ludzi czy realizować swoje pasje.
mogą być przez właścicieli i zarządców Jako Posnania jesteśmy na to gotowi.

Spis treści / POD LUPĄ. WYZWANIA DLA BRANŻY

46

Idea pop-up store polega na two-

rzeniu zaskakujących, unikatowych
W kontekście odwróconego ROPO — jakie
sklepów na krótki czas. W Polsce
są szanse i zagrożenia dla galerii?
pierwszym takim konceptem był
Czy jeszcze możemy mówić o efekcie
trzytygodniowy sklep H&M, uloodwróconego ROPO?
kowany tuż nad Wisłą, gdzie w wakaModele zakupowe, jakimi posługują się
cyjnym klimacie, w otoczeniu knajp
konsumenci, dynamicznie się zmiei leżaków, przy muzyce DJ-a, można
niają. Trudno mówić o jednej ścieżce
było robić zakupy, a nawet robić je
zakupowej. Coraz większą liczbę klienetycznie, gdyż z każdej transakcji
tów e-commerce można zaliczyć do
finalizowanej kartą płatniczą sieć
grupy nabywców bardzo świadomych,
przekazywała 5% na rzecz UNICEF.
nastawionych na konkretny cel zakupowy. Osoby te doskonale wiedzą,
kiedy i jakim kanałem dany zakup
opłaca się najbardziej oraz gdzie szukać na jego temat obiektywnych opinii. Showroomy, pop-up story, sklepy
Galerie handlowe muszą dostosować młodych projektantów — to także
się do tych zmian.
rozwiązania zastosowane w Posnanii,
pozwalające dostosować się do
współczesnych modeli zakupowych.
W POSNANII
W handlu internetowym nie upatruOPRACOWALIŚMY USŁUGI
jemy konkurencji, lecz raczej partnera
DEDYKOWANE DLA KLIENTÓW
do współpracy. Dzięki temu w Posnanii
KUPUJĄCYCH OMNICHANNELOWO, swoje butiki otworzyły dwie silne
TAKIE JAK NA PRZYKŁAD USŁUGA marki e-commerce: eobuwie.pl oraz
Notino. Po pierwszych miesiącach
COLLECT & TRY, DZIĘKI KTÓREJ funkcjonowania
tych brandów wolno
MOŻNA ZAMÓWIĆ ZAKUPY ONLINE już mówić o efekcie synergii, jaki udało
nam się osiągnąć. Klienci mogą zamaDO POSNANII, PRZYMIERZYĆ
wiać
produkty online i przymierzać je
UBRANIA W SPECJALNEJ STREFIE
czy odbierać w sklepie stacjonarnym.
PREMIUM LOUNGE, A JEŚLI NIE Co
więcej, dzięki obecności w obiekODPOWIADAJĄ — ODESŁAĆ
cie handlowym marki e-commercowe
JE ZA POŚREDNICTWEM PUNKTU mogą liczyć na bardzo duży zasięg
INFO I… RUSZYĆ NA SHOPPING. oddziaływania i dotarcie do klientów.
Obserwujemy również, że różne modele zakupów omnichannel pojawiają się
w salonach marek regularnych. Z całą
pewnością modele zakupowe w przyszłości będą elastyczne. Wszystkie
galerie handlowe, także te z dłuższym
stażem na rynku, będą musiały wkrótce do tego się dostosować.

ALEKSANDER
POLTIER
MARKETING
MANAGER
GALERII
KATOWICKIEJ

Jaka przyszłość rysuje się przed
galeriami handlowymi w Polsce?
Ostatnie dane pokazują, że możliwości
finansowe Polaków rosną, wzrastają też wynagrodzenia i konsumpcja
prywatna, wydaje się więc, że w ślad
za tym postępować będzie rozwój
centrów handlowych. Jednak dane
dotyczące stricte sektora retail nie
są już tak optymistyczne, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę wpływ
niehandlowych niedziel. Opierając się
na naszym lokalnym doświadczeniu,
widzimy, że branża stoi przed dużymi
wyzwaniami i ograniczeniami. Tylko
w tym roku na terenie Katowic powstały dwa duże centra handlowe, a na
2019 r. planowane jest uruchomienie
kolejnej galerii, co prawda małej i lokalnej. W większych aglomeracjach,
takich jak Katowice, odczuwalne jest
nasycenie nowoczesną powierzchnią
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handlową. Najprawdopodobniej nie
będzie więc znaczącego rozwoju w zakresie budowy nowych galerii, ale rynek mocniej wymusi (i już wymusza)
modernizację i rozbudowę obiektów
istniejących, szczególnie tych pierwszej czy drugiej generacji. My także
wprowadzamy szereg zmian i udogodnień, by dać naszym klientom jeszcze
więcej okazji do wizyt w galerii.

W mniejszych miejscowościach
będą powstawać centra handlowe dostosowane do oczekiwań
ich mieszkańców, natomiast te
już istniejące będą musiały reagować na zmiany, transformować i ewoluować. I to nie tylko
w kierunku podniesienia komfortu zakupów, unowocześnienia, ale
także zmian w ofercie oraz przygotowaniu ciekawej propozycji
dla społeczności lokalnej.
Patrząc na funkcję, jaką w tkance miejskiej pełni Galeria Katowicka, widać,
że obecnie centra handlowe to już
nie tylko miejsca zakupów, ale swego
rodzaju miasta w mieście, oferujące
szereg rozrywek i możliwości spędzania wolnego czasu. Pełnią funkcje handlowe, usługowe i rekreacyjne,
a klienci z każdym rokiem oczekują od
nich coraz lepszej, nowej jakości.
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Otworzyliśmy kilkanaście nowych salonów i punktów usługowych, wzmacniających ofertę w różnych kategoriach,
zaproponowaliśmy klientom szereg
nowych udogodnień podnoszących
komfort przebywania w naszym obiekcie. Jako jedyne centrum handlowe
w kraju uruchomiliśmy m.in. Pokój
Wyciszenia dla osób ze spektrum autyzmu, a w ramach akcji PopKoolTour
stworzyliśmy audiowizualny obraz dzisiejszych Katowic.
Co było największym
państwa sukcesem w 2018 r.?
Był to rok wyjątkowych zmian i ogromnych wyzwań, stojących przed Galerią
Katowicką, w którym wyznaczyliśmy
sobie kilka najważniejszych celów do
zrealizowania. Jednym z nich było
utrzymanie wysokich wyników sprzedaży oraz odwiedzalności pomimo
wprowadzenia ograniczenia handlu
w niedzielę oraz pojawienia się kolejnych, konkurencyjnych centrów handlowych w regionie.

ZADANIE TO ZREALIZOWALIŚMY
ZE ŚWIETNYM EFEKTEM — NIE
TYLKO UTRZYMALIŚMY DODATNI
WYNIK, ALE — PORÓWNUJĄC
ROK DO ROKU — UZYSKALIŚMY
ZNACZĄCE WZROSTY.

Te wszystkie aktywności,
połączone z umiejętnie
dobranym tenant-mix,
prawidłowym diagnozowaniem potrzeb klientów
i przygotowaniem dla
nich odpowiedniej oferty oraz dostarczaniem lokalnej społeczności tego,
co wartościowe i ważne,
budują nasz najważniejszy kapitał — społeczność
lojalnych klientów.

To, że jest ona bardzo silna, pokazały
nam ostatnie badania. Jesteśmy dumOczywiście jest to rezultat wielu spój- ni z wysokiego wskaźnika satysfakcji
nych działań — dostosowywania oferty klienta oraz sięgającej prawie 100%
do ciągle zmieniających się oczekiwań skłonności do rekomendowania zaklientów, rozwijania customer expe- kupów w Galerii Katowickiej. Wisienką
rience, jak również realizacji kolejnych na torcie są nagrody, jakie otrzymaliodważnych projektów społecznych. śmy w najważniejszych branżowych
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konkursach: Solal Marketing Awards
oraz PRCH Retail Awards. Jury doceniło nasz koncept połączenia śląskiego
poczucia tożsamości z ogólnoświatowym trendem, nagradzając kampanię „Fedrujemy niskie ceny! Czorny
Piontek, Czorny Weekend, czyli Black
Friday po naszymu!” oraz wyróżniając
Galerię Katowicką jako obiekt umiejętnie zarządzany, wykorzystujący swój
potencjał i osiągający dynamiczne
wzrosty tytułem „Best Performance”.

DIGITALIZACJA,
PRZENIKANIE
SIĘ OBSZARÓW
ON- I OFFLINE
WYZNACZA CORAZ
WYRAŹNIEJSZĄ
ŚCIEŻKĘ ROZWOJU
DLA RYNKU
RETAIL.

w centrum handlowym. Czy w związku z tym punkt ciężkości komunikacji przeniósł się lub przeniesie z tej
„face2face" na digital? Opierając się
na naszym doświadczeniu, mogę prognozować, że tak się nie stanie, klienci
nadal będą oczekiwać doświadczeń
i emocji, które daje im tylko zetknięcie z realnym światem i człowiekiem.
Nowoczesna komunikacja jest synergią online z offline złożoną z kilku
najważniejszych czynników: nowych
technologii, czytelności nawigacji
Czy lata 2019–2020 to dobry czas w obiekcie oraz czynnika ludzkiego.
na inwestycje?
Doskonalenie zależności pomiędzy
Zależy jakie. Na rynku aglomeracji nimi będzie zapewne odbywać się
śląskiej nasycenie rynku powierzch- w kolejnych latach.
nią handlową jest już wysokie,
a — jak wspomniałem — planowane Trudno dziś funkcjonować na
jest uruchomienie kolejnego centrum. rynku centrów handlowych bez
Inwestycje będą ukierunkowne nie na rozwiązań multimedialnych orgapowstawanie nowych destynacji za- nizujących przestrzeń handlową,
kupowych, lecz na modernizację i roz- ale absolutnym „must have” nobudowę obiektów najstarszych. I to woczesnej galerii są i nadal będą
nie tylko modernizację w zakresie ele- media społecznościowe z komumentów wystroju, ale przede wszyst- nikacją dostosowaną do określonej
kim unowocześnianie i dopasowanie grupy odbiorców. Będą się one się
miejsca do rosnących i zmieniających stale rozwijać, a naszym zadaniem
się potrzeb klientów. Digitalizacja, będzie szybko i sprawnie je perprzenikanie się obszarów on- i offline sonalizować oraz dopasowywać
wyznacza coraz wyraźniejszą ścieżkę do potrzeb i oczekiwań branżorozwoju dla rynku retail.
wych. W komunikacji z klientem
Jak zmienił się sposób komunikacji
z klientem galerii? Jak pana zdaniem
będzie się dalej zmieniał?
Diametralnie! Dzisiejszy, zdigitalizowany konsument przyzwyczajony jest
do szybkiego wyszukiwania produktów i informacji o nich w internecie —
i takie założenia (szybkość, łatwość
nawigacji) przenosi także na wizytę
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coraz bardziej potrzebne będą
nowe technologie w postaci funkcjonalnej i intuicyjnej wirtualnej
platformy.

W Galerii Katowickiej od kilku lat działa takie wielozadaniowe rozwiązanie,
łączące kilka funkcji: program lojalnościowy z regularnymi nagrodami, konkursami i elementami grywalizacji dla
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zaangażowanych klientów, moduł kuponów cyfrowych z ofertami i zniżkami
do zrealizowania na terenie centrum
oraz precyzyjną osobistą nawigację
w technologii beacon, ułatwiającą
poruszanie się po czteropiętrowym
obiekcie. Co więcej, dotyczy to nie tylko nawigacji pomiędzy piętrami, ale
także możliwości prowadzenia klienta
zgodnie z ustawionymi preferencjami
— np. do salonów obuwniczych, biżuterii itd. Dotychczas aplikacja pobrana
została prawie 68 tys. razy — ten rewelacyjny wynik pokazuje, jak ważne
jest to narzędzie. Pomimo wdrażania
kolejnych technologicznych nowinek
nadal jednak najważniejszy pozostaje bezpośredni kontakt z drugim
człowiekiem. To właśnie podstawowa
przewaga offline nad online — relacje
i doznania. Być może właśnie jakość
i rodzaj personalnego kontaktu będzie tym wyróżnikiem, który zdecyduje o lojalności konsumentów.
Jakość i wielkość emocji towarzyszących klientom w trakcie zakupów, pozytywne doświadczenia będą
decydować o tym, czy klient wróci
do danego obiektu.
Czy pana zdaniem czeka nas w najbliższym czasie jakaś rewolucja w zakresie
zachowań konsumenta, sposobów dotarcia, ale też tożsamości takich marek,
jak galerie handlowe.
Tak, na pewno czekają nas zmiany,
choć określiłbym je bardziej mianem
ewolucji niż rewolucji. Z naszych relacji
z otoczeniem wynika, że — chcąc budować przewagę konkurencyjną — centra
handlowe powinny nauczyć się prawidłowo diagnozować oczekiwania

klientów, a ofertę oprzeć o znajomość
rynku, specyfiki obiektu i otoczenia.

DĄŻYMY TEŻ DO TEGO,
BY STAĆ SIĘ TRZECIM,
PO DOMU I PRACY, MIEJSCEM
SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU,
W 360˚ ZASPOKAJAJĄCYM
POTRZEBY WSPÓŁCZESNEGO
MIESZKAŃCA DUŻEJ
AGLOMERACJI.
Jesteśmy przekonani, że warto inwestować w nowe technologie oraz
udogodnienia dla konsumenta — zarówno te w obiekcie, związane z komfortem odwiedzin, jakością usług, jak
i wachlarzem dostępnych propozycji.
Współczesny konsument jest coraz
lepiej wyedukowany, ma coraz mniej
czasu i rosnące oczekiwania związane
z ofertą — zakupami, usługami i spędzaniem wolnego czasu. Trend ten
zapewne będzie się umacniał, a pozazakupowa propozycja stanie się jeszcze bardziej istotna dla konsumentów.
i to ona często będzie elementem
odróżniającym poszczególne obiekty.
Ewolucja centrów handlowych związana będzie więc z poprawą szeroko rozumianej wygody (szatnia, miejsca do
ładowania telefonów, udogodnienia
dla rodzin z dziećmi, niepełnosprawnych, seniorów, konsjerż, zamawianie
taksówek, punkt informacji miejskiej,
poczta, placówki bankowe, placówki
urzędu miasta itd.), większym angażowaniem klienta, zaskakiwaniem
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go (ofertą, niecodziennymi, wycho- zaangażowanie odbiorców, mające
dzącymi poza schematy działaniami), przełożenie na footfall i sprzedaż.
lokalnością, podkreślaniem tożsamości i związku z daną społecznością.
To wszystko realizujemy już w Galerii
Katowickiej, ale z pewnością jeszcze
większy nacisk będziemy chcieli położyć na proklienckie działania związane z doświadczaniem emocji. Uważam,
że zaspokojenie tej potrzeby wpłynie
na długofalowe budowanie lojalności
odwiedzających i zapewni nam znaczną przewagę konkurencyjną.
Jakie szanse i zagrożenia dla galerii
handlowych niesie rosnąca popularność e-commerce?
Mogłoby się wydawać, że systematyczny rozwój e-commerce doprowadzi do kurczenia się powierzchni
sklepów i spadku odwiedzin w centrach handlowych. Tak się jednak
nie dzieje, choć internet ma ogromny wpływ na preferencje zakupowe
konsumentów. Polacy lubią spędzać
czas w galeriach, nie tylko robiąc
zakupy, ale korzystając z szerokiej oferty pozahandlowej. Dlatego
w Galerii Katowickiej realizujemy
szereg aktywności mających dostarczyć naszym klientom doświadczeń
i emocji, czego e-commerce nigdy
nie będzie mógł zrobić. To przewaga
centrum handlowego, które nie ma
konkurować z wirtualnym handlem,
a raczej współistnieć i korelować
oraz szukać swoich wyróżników. Bycie
miejscem spotkań towarzyskich, biznesowych, koncertów, wystaw, ciekawych form aktywności dla różnych
grup wiekowych, rozrywka — to jest
szansa dla centrów handlowych na
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Analizując nasze dotychczasowe doświadczenia, nie widzimy zagrożenia, że e-commerce
wyprze tradycyjny handel.
Jestem zdania, że sprzedaż internetowa i tradycyjna będą
koegzystować. Ludzie nadal
będą chcieli mieć kontakt
z drugą osobą, a technologie
pozostaną formą wspomagania,
mającego wpływ na efektywność kosztową.
Coraz popularniejsza jest
idea „connected stores”,
łączących zalety sklepu tradycyjnego z możliwościami,
jakie daje handel online, trzeba tylko umieć znaleźć na te
zmiany własny pomysł i nie
bać się ich. Przede wszystkim jednak trzeba pracować
nad wizerunkiem marki, pojedynczego lokalu, całej galerii
handlowej, w oparciu o wartości i długofalową strategię.

MARTA
KOCIK
MARKETING
& PR MANAGER
MAGNOLIA
PARK

Jaka przyszłość rysuje się przed
galeriami handlowymi w Polsce?
Galerie są nadal bardzo popularnym
miejscem spędzania czasu rodzinnie, z bliskimi bądź przyjaciółmi. To
tzw. trzecie miejsce, po domu i pracy,
w którym klienci chętnie przebywają —
nie tylko na zakupach, ale także
w poszukiwaniu szeroko rozumianej
rozrywki.Wiele centrów handlowych
czeka modernizacja, by nadążyć za
oczekiwaniami klientów i zmieniającym się rynkiem. Z pewnością motywem przewodnim wielu działań
podejmowanych przez zarządców
centrów handlowych, w tym Magnolia
Park, będzie customer experience:
szukanie udogodnień, dbałość o atmosferę w centrum, wysoki poziom
customer service.
Co było największym państwa sukcesem w 2018 r.?
Rok 2018 był pełen wyzwań dla
Magnolia Park. Wprowadzenie zakazu
handlu w wybrane niedziele spowodowało zmianę w zachowaniach zakupowych klientów, a także wpłynęło
na planowanie działań marketingowych. Pomimo tego udało się nam —
w Magnolia Park — utrzymać wysoki
poziom odwiedzalności i sprzedaży.
Czy lata 2019–2020 to dobry czas
na inwestycje?
Wymagający rynek, świadomi klienci
oczekujący coraz więcej od centrów
handlowych i obecnych w nich marek
to ważne powody, dla których ciągłe
inwestycje i przemyślane zmiany są
konieczne. Polski rynek powoli nasyca się wielkopowierzchniowymi
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80%
centrami handlowymi, ale wciąż jest
to świetne miejsce do debiutu nowych
marek. W Magnolia Park w ostatnim
roku pojawiły się nowe firmy, m.in.
eobuwie.pl — lider w sprzedaży obuwia,
który rozwijał swój biznes w świecie
online, a następnie przeniosł się do
świata offline — czy MRP Home — południowoafrykańska marka oferująca
szeroki wybór artykułów wyposażenia wnętrz. Z perspektywy najemców z pewnością najbliższe lata będą
równie dobrym czasem na inwestycje
i rozwój, tak samo jak dla zarządców
obiektów handlowych.
Jak zmienił się sposób komunikacji
z klientem galerii? Jak pani zdaniem
będzie się dalej zmieniał?
Komunikacja z klientami jest coraz
bardziej precyzyjna i dostosowana
do profilu klientów. Konwergencja
świata offline i online daje możliwość
precyzyjnego dotarcia do odbiorców
z konkretnym przekazem.
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Niemal 80% społeczeństwa
korzysta z internetu, głównie na urządzeniach mobilnych. Zbieranie danych
i umiejętne ich wykorzystanie
to z pewnością dobra droga do
efektywnego komunikowania
się z klientami.
Z moich obserwacji wynika, że nowym narzędziem,
zapewniającym wiele interesujących danych, jest
możliwość analizy ruchu klientów w centrach handlowych, oparta na technologii wi-fi.
Czy pani zdaniem czeka nas w najbliższym czasie
jakaś rewolucja w zakresie zachowań konsumenta, sposobów dotarcia, ale też tożsamości takich
marek, jak galerie handlowe.
Centra handlowe nie są już miejscem czysto zakupowym, ale kompleksowym dostawcą doświadczeń w zakresie zakupów, stylu życia i spędzania
czasu. W związku z tym doświadczenie w zakresie
kupowania w sklepach pozostaje dominujące, jeśli
chodzi o rynek detaliczny. Od 2019 r. będzie obowiązywał jeszcze bardziej restrykcyjny zakaz handlu
w niedziele, co zminimalizuje liczbę dni, w których
klienci będą mogli zrobić zakupy. Chcąc uniknąć
tłumów wówczas, kiedy handel będzie możliwy,
część klientów może zdecydować się na zakupy
internetowe, np. spożywcze, z dostawą do domu.
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Wiele centrów handlowych stanowi destynacje
typowo weekendowe, zatem czeka je z pewnością
wyzwanie w kolejnych
miesiącach, jak przekierować ruch z niedziel
objętych zakazem handlu
na inne dni.
Należy również mieć na uwadze,
że zupełnie innych doświadczeń zakupowych i komunikacji oczekują klienci
z różnych pokoleń, np. X i Y oraz pokolenie C (od ang. connect, communicate,
change). Atmosfera, dostępne marki,
przestrzeń, w której spędzają czas
— to dla nich zupełnie różne światy,
a nowoczesne centrum handlowe,
chcąc utrzymać obie grupy klientów,
musi szukać rozwiązań zapewniających komfortowe zakupy obu grupom.
Jakie szanse, i zagrożenia dla galerii
handlowych niesie rosnąca popularność e-commerce?
Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce
w całej Europie. Jak wynika z danych
Gemiusa, w ubiegłym roku już 54%
polskich internautów robiło zakupy
online, głównie odzieży, akcesoriów,
sprzętu RTV i AGD, książek i płyt.
Zdecydowanie ta popularność wpływa na tradycyjne zakupy w centrach

handlowych. Zgodnie z ideą omnichannel przyszłością handlu jest
prowadzenie sprzedaży online przy
równoczesnym zachęcaniu klientów
do tradycyjnych zakupów w sklepach
stacjonarnych. Wiele marek wprowadza udogodnienia mające na celu
połączenie zakupów online i offline.
Odbiór zamówionego towaru w sklepie (click & collect), bezpłatny zwrot
w sklepach stacjonarnych, wirtualne przymierzalnie to tylko wybrane
techniki, mające wpłynąć na wizytę
w sklepach. Jednak, co warto podkreślić, zakupy w centrach handlowych znacznie różnią się od zakupów
w sieci i wciąż wielu klientów zwraca
uwagę na doświadczenia zakupowe,
kontakt z obsługą, możliwość zobaczenia i dotknięcia towaru itp., mające wpływ na tzw. in-store experience.
Dobrym przykładem połączenia
e-commerce z tradycyjnymi zakupami jest marka eobuwie.pl, która w lutym 2018 r. otworzyła swój pierwszy
sklep w Magnolia Park, dający niespotykane dotąd możliwości zakupowe.
Na miejscu klienci mają do wyboru
kilkanaście tysięcy par butów, które
w trzy minuty od kliknięcia w ekran
tabletu zostaną dostarczone na salę
sprzedaży. Do tego sieć wprowadziła
system esize.me, który rozpoznaje
kształt stopy i wskazuje, które buty
będą najlepiej pasować do klienta .

ANALIZA KOMUNIKACJI ONLINE

„Bywa, że jestem w centrum handlowym, stoję w kolejce po kawę
i przeglądam Facebooka galerii albo
oferty sklepów, żeby znaleźć fajne
promocje” — takie podejście konsumentów do zakupów to wielka
szansa, ale też wyzwanie. Klienci-internauci spodziewają się ofert dopasowanych do ich zainteresowań,
oczekują kontaktu „tu i teraz”, są
niecierpliwi, lecz potrafią też być lojalni. Social media stały się jednym
z wiodących kanałów komunikacji
pomiędzy marką a konsumentem,
a ich rola nadal będzie rosnąć.

Aleksandra Walczak, Social Media Manager, SKIVAK
a.walczak@skivak.pl

INTER
NET
ROŚNIE
W SIŁĘ

Zdaniem analityków w kolejnych latach tendencja
wzrostowa zostanie utrzymana, a rok 2019 może
okazać się przełomowy — prawdopodobnie już
w tym roku reklama cyfrowa stanie się największym medium. Po raz pierwszy dojdzie do historycznego punktu zwrotnego: środki przeznaczone
łącznie na wszystkie formaty reklamy cyfrowej
przekroczą wydatki ponoszone na takie działania
w telewizji. Jak podają eksperci z IAB, znaczący
wpływ na wzrost wartości komunikacji cyfrowej
mają przede wszystkim reklama w urządzeniach
mobilnych (wzrost o 45% rok do roku), komunikacja marketingowa w social mediach (+54%), a także wideo online (+41%). Wysoki indeks wzrostu
notuje również reklama sprzedawana w modelu
programmatic (+31%).
(źródło: IAB Polska/pWc AdEx: Reklama cyfrowa wciąż rośnie dwucyfrowo)
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JUŻ W I KWARTALE 2018 R.
WYDATKI NA REKLAMĘ ONLINE
PRZEKROCZYŁY 1 MLD ZŁ,
WYNOSZĄC 140 MLN ZŁ WIĘCEJ
NIŻ W ROKU POPRZEDNIM.
W GÓRĘ POSZYBOWAŁY WYDATKI
NA REKLAMĘ W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH, KTÓRE
ZWIĘKSZYŁY SIĘ O 40%.
(dane: IAB AdEX/PwC)

ANALIZA KOMUNIKACJI ONLINE

ANALITYCY ZENITH
PRZEWIDUJĄ,
ŻE WARTOŚĆ POLSKIEGO
RYNKU REKLAMY
INTERNETOWEJ
WZROŚNIE W 2019 R.
O 8,4% — GŁÓWNIE DZIĘKI
ROZWOJOWI MODELU
PROGRAMATYCZNEGO
I REKLAMY WIDEO.
Dobrze opracowana strategia reklamowa w obszarze online i social
mediów niewątpliwie powinna być
w centrum uwagi wszystkich marketerów. Natomiast nie da się jej
skutecznie realizować bez strategii
contentowej i komunikacyjnej. Jak
galerie handlowe prowadzą swoje
działania w obszarze mediów społecznościowych? Wraz z Sotrender
i SentiOne przyjrzeliśmy się profilom wybranych galerii w serwisie
Facebook. Naszym celem nie było
wskazanie najlepszych z najlepszych
albo punktowanie mniej popularnych
z nich, ale dążenie do znalezienia poprzez taką analizę najbardziej efektywnych działań i tego, jak reagują
na nie fani marki.

PRZYROST FANÓW:
PAŹDZIERNIK 2017 — WRZESIEŃ 2018

RAPORT
PORÓWNAWCZY—
PROFILE GALERII
HANDLOWYCH
NA FACEBOOKU:
ZŁOTE TARASY,
BONARKA, POSNANIA,
MANUFAKTURA,
GALERIA
KRAKOWSKA*

W analizowanym okresie najwięcej fanów zyskała
Posnania, uzyskując 18-procentowy przyrost, jednak nie jest to galeria, która ma największą liczbę
followersów.
Będąca obecnie na drugim miejscu Posnania może
się pochwalić 110 706 fanami, natomiast Złote Tarasy
mają 132 345 fanów (stan z 30 września 2018 r.), ale
ich przyrost w tym samym czasie wyniósł zaledwie
0,2%. Znaczącą pozycją może poszczycić się również
Galeria Krakowska, w przypadku której liczba fanów
wzrosła o 14% w omawianym przedziale czasowym.

Wzrost liczby fanów 
na profilach marek na Facebooku

130 000

Raport opracowany został we współpracy z Sotrender. Zbiera on dane
dotyczące wybranych profili galerii
handlowych w Polsce. Prezentuje
analizę jakości ich komunikacji na
Facebooku oraz określa ich pozycję
wśród konkurencji. Dodatkowo — pozwala na wyodrębnienie punktów focusowych linii komunikacyjnych oraz
analizuje sposób realizacji jej założeń.

120 000

110 000

100 000

90 000

80 000

PAŹ

Galeria Krakowska

* na podstawie analizy Sotrender
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ANALIZA KOMUNIKACJI ONLINE

ZAANGAŻOWANIE
UŻYTKOWNIKÓW

Typ i liczba postów publikowanych przez strony:

INTERACTIVITY INDEX
Stopień zaangażowania followersów został także
zmierzony specjalnie stworzonym wskaźnikiem
Sotrender — Interactivity Index (InI). Na poniższym wykresie wyróżnia się znacząco fanpage
galerii Posnania, którego InI utrzymuje się na
poziomie 479, ale również Bonarka City Center
z wynikiem 462 miesięcznie. Wysokie zaangażowanie fanów na fanpage’u Bonarka City Center we
wrześniu wynika z publikacji wpisu clickbaitowego,
co znacznie przełożyło się na wyniki. Najmniejszy
stopień zaangażowania wśród swoich fanów uzyskały Złote Tarasy.

Galeria Posnania prężnie rozwija swój profil nie tylko pod
względem przyrostu fanów,
ale również ich zaangażowania, co doskonale prezentuje
poniższy wykres. Największy
stopień aktywności followersów osiągnęła we wrześniu,
ale statystyki profilu były
wysokie również w lipcu
i październiku.
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TYP I LICZBA POSTÓW PUBLIKOWANYCH PRZEZ STRONY
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Między 1 października 2017 r. a 30 września
2018 r. najwięcej postów opublikowano
na fanpage’u Bonarka City Center —
866 postów, co daje średni wynik
72 postów miesięcznie. Najniższy wynik
osiągnęła Manufaktura — 390 postów
w skali 12 miesięcy.
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Liczba opublikowanych postów
na portalu Facebook w 2018 r.
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Na profilach najczęściej zamieszczane są
zdjęcia, rzadziej pojawiają się filmy czy
wpisy z odnośnikami zewnętrznymi oraz
statusy tekstowe.
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Największą liczbę postów w analizowanym okresie opublikowała galeria
Bonarka City Center w sierpniu 2018 r. —
103 wpisy na fanpage’u. Na drugim miejscu uplasowała się Galeria Krakowska
z 84 postami opublikowanymi w czerwcu,
a dalej Posnania z 71 wpisami zamieszczonymi w marcu 2018 r.
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UŻYTKOWNICY
O MARCE

Wskaźnik: People talking about this
30 000
20 000

W analizowanym okresie najwięcej wpisów opublikowanych
przez użytkowników na tablicy marki odnotował fanpage
galerii Posnania — we wrześniu 2018 r. pojawiło się tam
16 wpisów. Na ogół jednak liczba wpisów na fanpage'u marki oscylowała pomiędzy 1 a 6 miesięcznie.
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Liczba postów użytkowników w ujęciu miesięcznym

Największe zaangażowanie użytkowników widać na profilach galerii Bonarka
City Center oraz Posnania. Na pierwszym z nich dominują komentarze zamieszczone przez użytkowników w wyniku publikacji clickbaitowego wpisu, na
pozostałych profilach główną formą zaangażowania w życie marki są reakcje
zostawiane pod publikacjami na tablicy. Najwięcej reakcji można zaobserwować
pod postami ze zdjęciami, lecz należy pamiętać, że stanowią one najczęściej
wybieraną formę publikacji na fanpage’ach galerii handlowych.

30 000
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W analizie tego wskaźnika wyróżniają się profile galerii
Manufaktura oraz Bonarka City Center, które mają zablokowaną możliwość dodawania wpisów na swojej stronie
przez innych użytkowników. Ten krok został poczyniony najprawdopodobniej na przełomie sierpnia i września,
co znalazło odzwierciedlenie na poniższym wykresie.

RODZAJE POSTÓW A ZAANGAŻOWANIE UŻYTKOWNIKÓW
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Wykres prezentuje wskaźnik
PTAT — People Talking About This —
określający, czy ludzie mówią
o marce, tzn. wspominają o niej,
polecają, postują itd. Wynika
z niego, że PTAT utrzymuje się na
stałym, dość niskim poziomie dla
każdego fanpage’a. Wyjątkiem
jest Bonarka City Center, której
wskaźnik mocno skoczył we wrześniu, w wyniku publikacji postu
o clickbaitowym charakterze.
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B
 adane profile galerii handlowych najczęściej publikują
wpisy ze zdjęciami. Inne rodzaje postów są wykorzystywane
z mniejszą częstotliwością.
N
 ajczęściej użytkownicy angażują się w życie marki na profilu, reagując na zamieszczane
treści, rzadziej zostawiają komentarze (wyjątek stanowi
sytuacja niestandardowa,
jak clickbaitowy post galerii
Bonarka niezwiązany z działalnością galerii), ale też udostępniają zamieszczone przez
markę treści.

Najwięcej polubień postów
na profilach marek obserwuje się w sezonie przedświątecznym, świątecznym
i poświątecznym, co może
stanowić efekt reakcji na
wzmożone akcje promocyjne
galerii handlowych, które są
związane z zakupami świątecznymi oraz wyprzedażami
po świętach.
G
 łównym wyrazem zaangażowania na profilach analizowanych marek są oznaczenia
konkretnych galerii handlowych w postach.

Komunikacja analizowanych
profili jest profesjonalna
i spójna, zbliżona pod względem tematycznym.
Głównym celem strategicznym
dla analizowanych profili jest
budowanie zaangażowania
wśród użytkowników, a nie
pozyskiwanie jak największej
liczby followersów. W przypadku przywołanych w tym raporcie centrów handlowych prym
wiedzie Posnania.

ANALIZA KOMUNIKACJI ONLINE
Jak jesteś postrzegany na tle innych?

RAPORT PORÓWNAWCZY —
PROFILE GALERII
HANDLOWYCH NA
FACEBOOKU: WROCLAVIA,
STARY BROWAR,
MANUFAKTURA ŁÓDŹ,
GALERIA MOKOTÓW, GALERIA
KAZIMIERZ, SILESIA CITY
CENTER, GALERIA BAŁTYCKA,
GALERIA WARMIŃSKA,
FOCUS BYDGOSZCZ,
GALERIA PÓŁNOCNA*

Focus Bydgoszcz

Galeria Bałtycka

Galeria Kazimierz

Galeria Mokotów

Galeria Północna

Galeria Warmińska

Manufaktura Łódź

Silesia City Center

Stary Browar

Wroclavia
100

75

50

W JAKI SPOSÓB POSTRZEGANE
SĄ GALERIE HANDLOWE?

0

Negatywne

Stosunek wzmianek dotyczących poszczególnych profili galerii handlowych jest nierównomierny — przeważają
neutralne przywołania marek. Użytkownicy wypowiadają
się głównie pozytywnie o profilach, rzadziej negatywnie.
Największą liczbę negatywnych wzmianek zebrały profile
Galerii Północnej, Galerii Bałtyckiej oraz Galerii Mokotów,
z kolei pozytywnie użytkownicy wypowiadają się w największej częstotliwości o Galerii Kazimierz, Focus Bydgoszcz
oraz o Galerii Warmińskiej.

Neutralne

Pozytywne

KTO NAJCZĘŚCIEJ WSPOMINA MARKĘ?
Podział wzmianek według płci jest porównywalny — kobiety i mężczyźni mówią o galeriach równie często. W przypadku pojedynczych profili największą zależność można
zauważyć w Starym Browarze, przypadku którego to kobiety wypowiadają się częściej
na temat marki.
Wzmianki pojawiają się najczęściej na profilach galerii w mediach społecznościowych
— na Facebooku oraz Instagramie, ale też w Google — co prawdopodobnie spowodowane
jest recenzowaniem galerii, zamieszczaniem zdjęć oraz komentowaniem. Najrzadziej
użytkownicy wypowiadają się na forach internetowych.

* na podstawie analizy SentiOne
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Sentyment wypowiedzi o marce
Focus Bydgoszcz
Galeria Bałtycka
Galeria Kazimierz
Galeria Mokotów
Galeria Północna
Galeria Warmińska
Manufaktura Łódź

JAK ROZPRZESTRZENIAŁA
SIĘ DYSKUSJA?
ZASIĘG (ESTYMACJA)
Największe zasięgi uzyskuje
Manufaktura Łódź — 44,69%,
mając ogromną przewagę nad
konkurencją, której wyniki
plasują się w zakresie 5–10%.

44,69%

Silesia City Center
Stary Browar
Wroclavia
100

75

50

25

0
Negatywne

Neutralne

Pozytywne

Manufaktura Łódź 44,69%
Galeria Bałtycka 11,81%
Galeria Mokotów 9%
Galeria Północna 8,48%
Silesia City Center 7,8%
Focus Bydgoszcz 5,53%
Wroclavia 55%
Stary Browar 4,23%
Galeria Warmińska 1,66%
Galeria Kazimierz 1,31%

Gdzie ludzie wypowiadają się najczęściej?

UDZIAŁ W DYSKUSJI
Focus Bydgoszcz
Galeria Bałtycka
Galeria Kazimierz

Efekt ten spowodowany jest również
wysokim udziałem Manufaktury Łódź
w dyskusji.

Galeria Mokotów
Galeria Północna
Galeria Warmińska
Manufaktura Łódź
Silesia City Center

25,56%

Stary Browar
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50
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25
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15,39%

0

Google
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Facebook
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Powyższy wykres prezentuje zależności wzmianek w różnych źródłach, które dotyczą każdego
z badanych profili. Można na nim zauważyć ogromną zależność aktywności w przypadku różnych
galerii — Focus Bydgoszcz oraz Galeria Warmińska to marki wspominane najczęściej na Facebooku;
Galeria Bałtycka i Galeria Północna w review, z kolei Silesia City Center wiedzie prym w wideo.
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 a drugim miejscu wśród źródeł
N
wzmianek znajdują się głównie
portale internetowe, rzadziej kanał z publikacjami wideo.
 iewiele marek komunikuje się na
N
Twitterze oraz mikroblogach.

Wroclavia
100

U
 żytkownicy najczęściej dokonują
wzmianek na temat galerii handlowych w obrębie mediów społecznościowych — głównie na Facebooku
oraz Instagramie.
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Manufaktura Łódź 25,56%
Galeria Mokotów 15,39%
Galeria Bałtycka 11,35%
Wroclavia 11,01%
Galeria Północna 9,42%
Silesia City Center 8,63%
Stary Browar 7,63%
Galeria Kazimierz 3,99%
Galeria Warmińska 3,62%
Focus Bydgoszcz 3,4%

Wśród użytkowników dokonujących
wzmianek dotyczących galerii dominują kobiety.
 ężczyźni preferują neutralne
M
wzmianki dotyczące marek, lecz
o wiele częściej niż kobiety decydują się na stosowanie negatywnej
formy wypowiedzi.

TRENDY

CHODŹ, OPOWIEM CI
PEWNĄ HISTORIĘ…
CZYLI O SILE STORYTELLINGU
Krzysztof Baranowski, Creative Manager, SKIVAK
k.baranowski@skivak.pl

Relacja. Na jej zbudowanie potrzeba czasu.
Ile? Rok, pięć lat? Dekadę? Najwięksi gracze
budują swoją opowieść o wiele dłużej.

CON
TENT
MARKE
TING
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Nike od lat w swoich kreacjach reklamowych nie sprzedaje butów — Nike
sprzedaje wiarę we własne możliwości, niezależność. Apple z kolei oferuje przede wszystkim inny sposób
myślenia, który prowadzi do innowacji
i rozwoju, a do tego przydać się mogą
produkowane przez firmę urządzenia. Każda z tych wartości powiązana
jest z historią, marką oraz produktem. W tej kolejności. Odbiorca najpierw przywiąże się do historii, potem
do marki i ostatecznie do produktu.
Percepcja ludzka ma spore ograniczenia. Każdego dnia spotykamy się
z setkami komunikatów reklamowych —
outdoor, in-store, radio, telewizja, prasa. Kolejna setka reklam już czeka na
nas w internecie. Skrojone na miarę
kreacje displayowe ukażą się naszym
oczom, gdy tylko otworzymy urządzenia mobilne i komputery. Dlatego to
RELACJA, którą zbudować można tylko poprzez angażującą opowieść, powinna stać się nadrzędnym motywem
każdej strategii marketingowej marki.
W przeciwnym razie nasze komunikaty,
choćby były copywriterską perełką,
staną się generyczne. Tak, storytelling znalazł się ponownie na liście top
five content marketingowych trendów.
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Każda marka, także centrum handlowe, powinna mieć swoją opowieść,
swą unikatową wartość, wokół której
można budować historię i RELACJĘ.
Najpierw jednak trzeba „to coś” odkryć. Powinno być to „coś”, co można
określić maksymalnie jednym zdaniem. Nie przez przypadek piszemy
o „odkryciu”, a nie „wymyśleniu”.
Bo powinno być to „coś”, co już jest
wpisane w DNA firmy, co wyznają pracownicy i kadra zarządzająca. „Coś”,
co było z tą marką od samego początku i wraz z nią ewoluowało.

Dobrym przykładem jest
Stary Browar. Jego wartością jest sztuka i poczucie estetyki, co przejawia
się poprzez architekturę
obiektu, dobór najemców, ale także w komunikacji zewnętrznej, m.in.
przez stronę internetową.
Tę ideę pielęgnowano od
samego początku i wywodzi się ona z pasji założycieli, dla których ta wartość
była ważna na długo przed
wejściem w branżę.

TRENDY
Dobra opowieść o marce może stać
się kluczem do sukcesu, choć wymaga
konsekwencji i przemyślanej strategii. To jednak tylko część wysiłku, jaki
musimy ponieść. Dla naszej historii
trzeba też znaleźć odpowiednie kanały i formy dotarcia do odbiorcy.

ILE KANAŁÓW, TYLE FORM
Nigdy wcześniej w marketingu nie
mieliśmy tylu kanałów komunikacji.
Można je dzielić i mnożyć na wiele
sposobów. Ta sytuacja wymaga od
nas działania zintegrowanego. Sesja
zdjęciowa do katalogu nie powinna
funkcjonować tylko jako „sesja zdjęciowa do katalogu”. To świetna okazja do zrobienia materiału wideo na
YouTube, zdjęcia z backstage'u na
Facebooka i śmiesznych filmików na
coraz bardziej popularną już platformę
TikTok. Dzięki storytellingowi możemy komunikować jedną rzecz na wiele
sposobów i w wielu kanałach, ale nadal musi je łączyć wspólna wartość.
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TikTok to najszybciej rosnąca społeczność
na świecie. Wiele wskazuje na to, że niebawem dołączy do głównych graczy social
media. Głównymi jej odbiorcami są reprezentanci pokolenia Z oraz dojrzewające pokolenie Alfa. Społeczność skupia się wokół
nagrywania krótkich i zabawnych filmików.
TikTok to 500 mln aktywnych użytkowników w miesiącu. Była to również najpopularniejsza aplikacja na iPhone’a w pierwszym
kwartale 2018 r.
DYWERSYFIKACJA ODBIORCÓW
Nasi klienci są teraz dużo bardziej
zróżnicowani. Boomersi, millenialsi
i generacja Z mają swoje własne przyzwyczajenia i kanały. Do tego trzeba
dodać zróżnicowanie religijne, światopoglądowe, narodowe, kulturowe. Dla
każdej z tych grup i ich kanałów trzeba przygotować odpowiednie komunikaty. Spójność tych treści zapewnią
ponownie storytelling i uniwersalna
wartość. Jest wiele marek, które doskonale to rozumieją i wykorzystują
w swoich działaniach marketingowych.
Przykładem niech będzie Adidas, który w swojej komunikacji sięga po kanony z wielu krajów, kultur i generacji.
Na uwagę zasługują też lokalne odsłony kampanii Ikea, w której wykorzystano gwarę i dialekty. Na co jeszcze
warto zwrócić uwagę? Z pewnością na
rosnące w Polsce grupy obcokrajowców. Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini
w komunikacji w ogóle nie używają Facebooka! Zamiast niego mają
swoją własną społeczność o nazwie
V Kontakcie (vk.com). W tej chwili nie
ma tam założonego konta żadne centrum handlowe z Polski.
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REAL PHOTO, REAL PEOPLE,
REAL MARKETING!
Ten trend święci triumfy już od
dłuższego czasu, ale jeśli chodzi
o komunikację centrów handlowych,
jego znaczenie wzrosło stosunkowo niedawno. Chodzi o tak skrojoną
komunikację, która zbudowana jest
na realnych zdjęciach, na prawdziwych sytuacjach, na sile naturalności. Wynika to z większej odporności
klientów na komunikację marketingową. Jeszcze niedawno wiele mówiło się o „banner blindness”, obecnie
możemy mówić o zjawisku ignorowania całej komunikacji marketingowej.
Generacja Z perfekcyjnie rozpoznaje
komunikaty zawierające chwytliwe tytuły oraz grafikę stockową. Była nią
„bombardowana” od najmłodszych lat.
Stąd stworzenie kreacji, która trafi do
nowej generacji, wymaga zupełnie nowego podejścia.

KOMUNIKACJA POWINNA BYĆ DUŻO
BARDZIEJ OSOBISTA, PODKREŚLAJĄCA
UNIKATOWOŚĆ MIEJSCA. DLATEGO TAK
WAŻNA JEST WSPÓŁPRACA POMIĘDZY
DZIAŁEM MARKETINGU GALERII A AGENCJĄ
ODPOWIEDZIALNĄ ZA SOCIAL MEDIA.

Stała relacja, wymiana informacji, kontakt z najemcami, autentyczne zdjęcia
z salonów i przygotowań do eventów,
relacje na żywo, interakcja z klientami
to z pewnością działania, które przyniosą w dłuższej perspektywie relatywnie dobre efekty. Znakomitym
przykładem jest Centrum Handlowe
Serenada z Krakowa. Na jego instagramowym profilu, ale także na
Facebooku znajdują się tylko i wyłącznie zdjęcia z galerii zrobione telefonem, aktualne i autentyczne.
Jak bardzo jest to skuteczne? W swoim
bezpośrednim otoczeniu mają centra handlowe, takie jak M1, Krokus
oraz Czyżyny. I mimo że są najkrócej
na rynku, biorąc pod uwagę lokalne
otoczenie konkurencyjne, mają najwięcej fanów na Facebooku, których
poziom zaangażowania wynosi 4%
— w tym czasie konkurencja ma 1%.
Postawienie na autentyczny przekaz pozwala osiągnąć zdecydowanie
lepsze wyniki także na Instagramie.
W taki sposób komunikuje się chociażby Stary Browar, Magnolia Park
czy, stosunkowo młody, instagramowy
profil Poznań Plaza.
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LOKALNI INFLUENCERZY:
MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

CIEKAWE WNIOSKI PŁYNĄ Z BADANIA

Influencer marketing zaliczył najprawPRZEPROWADZONEGO PRZEZ MARKERLY,
dopodobniej swój najlepszy rok. To był
Z KTÓREGO WYNIKA, ŻE OPTYMALNA
jeden z najsilniejszych trendów 2018 r.
W badaniach emarketer.com 94% marLICZBA FANÓW OBSERWUJĄCYCH PROFIL
keterów uważało, że jest skuteczny,
WYNOSI OD OKOŁO TYSIĄCA DO 10 TYSIĘCY.
a z badań Matthew Myers of Tidal Labs
wynika, że 59% planowało zwiększyć
budżet na takie działania. Case study
Nielsen Catalina Solutions w partnerWspółczynnik liczby polubień
stwie z TapInfluence oraz WhiteWave
w stosunku do obserwujących profil
Foods dowodzi, że generuje on 11 razy
10
większe ROI niż tradycyjny marketing.
8
Z badań Burst Media dowiadujemy się,
6
że jeden dolar zainwestowany w influencer marketing przynosi 6,5-krotny zysk.
4
Co ciekawe, wiele badań wskazuje na
2
to, że lepiej inwestować w kilku, kilku0
nastu mikroinfluencerów niż w 1–2 to< 1000
10 000-100 000
10 000 000+
powe nazwiska i „spalić” cały budżet.
Dlaczego mikroinfluencerzy? Jest wiele argumentów, które za tym przema- Współczynnik liczby komentarzy
wiają: większa wiarygodność, większe w stosunku do obserwujących profil
zaangażowanie, lepsze ROI, łatwiejszy
0,6
kontakt, większa lojalność i elastycz0,5
ność we współpracy. Szerzej na ten
temat piszemy w artykule „8 powodów,
0,4
dlaczego lepiej współpracować z mi0,3
kroinfluencerami” na naszym blogu.
0,2
0,1
0
< 1000

10 000-100 000

10 000 000+

Słowa-klucze na 2019 r. to:
czytelność — autentyczność
rzetelność — storytelling
lifestyle
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Duzi gracze mają duże zasięgi, ale
kierowane są one do bardziej ogólnej grupy odbiorczej. Mniejszych
influencerów można dobrać pod
konkretne potrzeby. Dzięki temu
dotrą oni z naszym komunikatem
(produktem) do odbiorców, na których najbardziej zależy danej marce.
blog marki z opcją komentarzy, moderacją, ale sprawdzą się również grupy
na Facebooku. Chodzi o miejsce, w którym nie znajdziemy godzin otwarcia
galerii czy nowej oferty najemców.
Dobrym przykładem może być również Hala Koszyki, która intensywnie
używa wydarzeń na Facebooku. Każde
z nich to osobna społeczność. W jarmarku przedświątecznym swoje zainteresowanie wyraziło 30 tys. osób.
Żaden post na ich profilu nie może pochwalić się takim zaangażowaniem!
Społeczność Hali Koszyki chętnie
WŁASNA SPOŁECZNOŚĆ
To ostatni trend na mojej subiektyw- rozpoczyna dyskusję na profilu wydanej liście, a zarazem najważniejszy. rzenia, wchodzi w interakcję z marką,
Kiedy mamy już określone DNA marki, ale też między sobą. Umawia się na
opracowaliśmy strategię opartą o sto- wspólne spotkania i dzieli wrażeniami
rytelling, gdy wszystkie real photos oraz zdęciami z wydarzenia.
czekają już skatalogowane na publikację — potrzebna jest nam społeczność, TA SPOŁECZNOŚĆ NIESIE
która poniesie daną historię. To nada
OPOWIEŚĆ O MARCE.
naszej opowieści swego rodzaju „dowód słuszności marki”. Potrzebne
wiec będzie nam miejsce, platforma
do budowania i rozwoju relacji z naszą społecznością. Nie, nie jest to ani
Facebook, ani Instagram. Może to być
Na koniec wrócę jeszcze do wspomnianej aplikacji TikTok. Instagram — owszem,
ale warto przyjrzeć się również działaniom młodych osób, dla których relacje z centrów handlowych stały się
czymś powszechnym i naturalnym.
@helena_nalecz ma 300 tys. obserwujących, a jej ostatnie wideo nagrane
w centrum handlowym — 75 tys. polubień, 704 komentarzy i 340 udostępnień.
Za takie zasięgi na Instagramie trzeba
by zapłacić 10 razy więcej.
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PAWEŁ
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Jak sam pisze o sobie — zarabia na życie
opowiadaniem historii. Autor „Zakamarków
marki” oraz „Grywalizacji”. Wspiera firmy
w budowaniu silnej marki, nowoczesnym
marketingu, psychologii konsumenta,
mediach społecznościowych czy grywalizacji.
Prowadzi też wykłady i szkolenia.

CZY W STRATEGII GALERII HANDLOWEJ
JEST MIEJSCE NA STORYTELLING?
Na pewno nie w głównym nurcie komunikacji.
Dlaczego? Podstawowa różnica między reklamą
a opowieścią zawiera się w pytaniu „o czym to
jest?”. Reklama kręci się wokół produktu, reklamy
są więc „o serze” czy „o dezodorancie”. Opowieść
kręci się wokół bohatera, opowiadamy sobie historie „o myszce” albo „o Magdzie”.
Komunikacja galerii handlowej siłą rzeczy jest
utylitarna — ludzie muszą wiedzieć, że galeria
istnieje, i mieć powód, żeby do niej przyjść. Jest
ona także miejscem spotkań ludzi. I jeśli przygody
(w storytellingu mówimy „perypetie”) tych osób
włączy się jako poboczny wątek do strategii komunikacji, można liczyć na większe zaangażowanie
i sukces w komunikacji.

KTO ROBI TO DOBRZE?
ZOBACZ REKLAMY SAINSBURY
ORAZ JOHN LEWIS.
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DR ŁUKASZ
MIKOŁAJCZAK
CREATIVE DIRECTOR, KOMUCOM —
INSTYTUT KREATYWNOŚCI,
WSPÓŁAUTOR KONCEPCJI, WPROWADZENIA
NA RYNEK ORAZ ROZWOJU CZASOPISMA
„VISUAL COMMUNICATION".

TO BĘDZIE CIEKAWY ROK

Rok 2018 był niezwykle pracowity
nie tylko dla centrów handlowych,
ale i dla całej branży retail. Chwil wytchnienia i w tym roku będzie niewiele, bo wyzwań w działach marketingu
obiektów handlowych szykuje się
jeszcze więcej!
Ograniczenie handlu w niedziele zmusiło marketerów
do redefinicji strategii marketingowych. Także konsumenci, acz nie zawsze chętnie,
musieli zmienić swoje przyzwyczajenia. Weekendy zarezerwowane na różnego typu
akcje lub eventy były dobierane ze szczególną starannością. W niedziele bez handlu
w różny sposób zachęcano do odwiedzin obiektów
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

handlowych. Z różnym też skutkiem.
W tym roku kreatywność będzie dużo
bardziej pożądana, ponieważ niehandlowych niedziel zaplanowano jeszcze więcej niż w 2018 r. Tym samym
walka o klienta nabierze rozmachu.
Tegoroczne strategie muszą nie tylko utrzymać dotychczasową częstotliwość wizyt klientów w obiektach,
ale też powinny zakładać pozyskanie
nowych nabywców, a to już nie będzie tak proste jak dotychczas. W tym
kontekście liczyć się będzie ewolucja
brand experience w kierunku procesu
zakupowego, a więc wyjście poza świat
marki i wejście w świat klienta. Z tym
wiążą się też pewne zagrożenia, chociażby bezpieczeństwo informacji oraz
zarządzanie bazami danych. Niemniej
w 2019 r., bez względu na trudności, odbiorcy pod każdą szerokością
geograficzną docenią autentyczność
przekazu i budowanie emocjonujących
historii w oparciu o wzmacnianie relacji z nimi przy wykorzystaniu różnych
narzędzi, również lojalnościowych.
Nie bez znaczenia będzie, jak zwykle
zresztą, wyróżnienie się na tle konkurencji i wytyczenie własnej drogi komunikacji z grupą docelową bazującej
na emocjach.
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Kierunkiem mocno obecnym już
w 2018 r. była troska o środowisko
naturalne. W tym roku trend ten
z pewnością będzie ulegał wzmocnieniu. Obiekty handlowe, którym sformułowanie „zrównoważony rozwój”
jest obce, powinny szybko odrobić
zaległe lekcje. Retail już poczuł ekologiczny nacisk ze strony regulacji odnoszących się do torebek foliowych,
a w 2019 r. Unia Europejska będzie
dokręcać zieloną śrubę w zakresie zakazu używania jednorazowych produktów plastikowych, takich jak słomki,
talerze, kubki, sztućce czy patyczki
higieniczne. W siłę rośnie też społeczność zero waste oraz less waste,
co idzie w parze ze wzrostem świadomości u konsumentów w zakresie
dokonywanych wyborów zakupowych.
Tak więc wszystko, co naturalne i bio-,
będzie z pewnością w tym roku mile
widziane — począwszy od jedzenia,
a na ubraniach skończywszy.

JEŻELI CHODZI O NOWINKI
TECHNOLOGICZNE, TO Z PEWNOŚCIĄ
KREATYWNE ZAGOSPODAROWANIE AI,
RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ
I MACHINE LEARNINGU ORAZ
INTERNETU RZECZY BĘDZIE
PROGRESYWNIE ROSNĄĆ.
KONSUMENCI SĄ OTWARCI
NA TEGO TYPU ROZWIĄZANIA,
SZCZEGÓLNIE W MŁODSZYCH
GRUPACH WIEKOWYCH, A TO,
CO DZIŚ JEST NOWOŚCIĄ, JUTRO
MOŻE OKAZAĆ SIĘ JUŻ STANDARDEM.
Wygląda więc na to, że w 2019 r. trzeba
będzie naprawdę mocno się postarać,
aby nie tylko utrzymać wypracowane
wcześniej relacje, ale wręcz ich nie
stracić. Konieczne będzie zaproponowanie czegoś więcej niż atrakcyjna oferta w rewelacyjnych cenach,
aby klienci poczuli, że chcemy im dać
jeszcze lepsze niż dotychczas doświadczenie zakupowe. Trzeba będzie
wreszcie ich przekonać, że troszcząc
się o to, co jest wokół, troszczymy
się też o nich. Wygrają ci marketerzy,
którzy o konsumencie będą myśleli holistycznie, budując wokół niego
spersonalizowane działania taktyczne w oparciu o proces doświadczeń
i wzajemnych interakcji.

WITOLD
JANCZYŃSKI
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Z wykształcenia psycholog. Doświadczenie zdobyte
w USA i Ameryce Południowej wzbogaciło jej
wiedzę z dziedziny psychologii, etnografii, retoryki,
kulturoznawstwa. Założycielka firmy IZMAŁKOWA,
która dla celów marketingowych i biznesowych
wykorzystuje tylko i wyłącznie badania etnograficzne.

Od prawie 15 lat zajmuje się marketingiem, employer brandingiem,
produkcją wydarzeń, tworzeniem rozwiązań, które pozwalają
ludziom pracować szybciej i wyświetlać przyszłość, dzięki
czemu świat wokół nas staje się bardziej kolorowy, fascynujący,
a nawet śmieszny. W 2018 r. wraz z przyjaciółmi stworzył
markę LEDHolo, która oferuje transparentne i holograficzne
wyświetlacze oraz inne rozwiązania oparte na technologii LED.

REWOLUCJA W KOMUNIKACJI WIZUALNEJ — POCZĄTEK ERY HOLOGRAFII.
JAK DOBRAĆ KOMUNIKAT DO ODBIORCY?
W 2010 r. Intel porównał reakcje blisko
300 tys. osób na komunikaty wideo
oraz statyczne. Digital przyciąga uwagę średnio 4–6 razy bardziej skuteczni
niż plakat, dodatkowo potwierdzono,
że jest to tendencja wzrostowa. Nikt
nie zaprzeczy, że aby skuteczniej
przyciągać, angażować i motywować
klientów, potrzebny jest przekaz digital. Od niedawna dostępny jest nowy
kanał komunikacji wizualnej — wyświetlacze z efektem holograficznym.
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JULIA
IZMAŁKOWA

JAK REALIZOWANY JEST PRZEKAZ OPARTY
NA AUTENTYCZNOŚCI I PRAWDZIE?

Ruchomy, zawieszony w powietrzu
obraz ma istotny, wręcz przełomowy wpływ na kształtowanie oceny
marki i obniżenie wrażliwości cenowej, czyli po prostu „sprzedaje” lepiej.
Holografia to temat znany od dawna,
lecz dopiero współczesne wyświetlacze, wykonane w technologii LED
POV, dzięki zwiększonej jasności oraz
rozdzielczości HD mogą mieć zastosowanie niemal w każdej branży i miejscu. Podobny efekt „wow” gwarantują
ekrany transparentne. Tu również
nastąpiła rewolucja technologiczna. Podstawową zaletą „transparent
displays” jest możliwość ich montażu
w witrynach sklepowych z zachowaniem dostępu światła dziennego oraz
widoczności ekspozycji wewnątrz.

Autentyczność, bez rozumienia,
co ona naprawdę oznacza dla konkretnych grup ludzi oraz tego, jakie
niosą za sobą wartości, jest tylko
hasłem marketingowym. „Real"
oznacza prawdę, a nie ma prawdy
bez definicji ludzi, którzy ją wyznają.

za modnymi hasłami, takimi jak autentyczne zdjęcia, jest zrozumienie
ludzi, którzy robią zakupy w tych galeriach. W naszych badaniach galerii
handlowych najczęściej zamiast fokusów, ankiet czy mystery shoppera
stosujemy obserwację klientów, rozmawiamy z nimi, kiedy robią zakupy
Realizując co roku co najmniej kil- lub po prostu spędzają tam wolny
ka badań w galeriach handlowych czas. Tak zdobyte informacje są najw różnych częściach Polski, wiemy, lepszym źródłem do budowania komuże inaczej jest rozumiana i oswaja- nikacji.Dzięki temu pozyskujemy dane,
na przestrzeń nie tylko z podziałem które będą nie tylko „real" w formie,
na regiony i pokolenia, ale też ze ale też „true" w treści.
względu na wiele psychograficznych czynników. Wyróżniamy je, robiąc segmentację klientów galerii.
Dlatego ważniejsze niż podążanie
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IGOR
GAŁĄZKIEWICZ
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Strateg i konsultant w obszarze brandingu, doradza markom, jak budować silną
tożsamość i projektować konsumenckie doświadczenia. Działa na styku marketingu,
sztuki i designu. Obecnie pełni także funkcję dyrektora marketingu w Anegre.
Autor książek „Art Branding” (2016) oraz „Projektowanie doświadczeń” (2017). Przez
kilka lat w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej odpowiadał za sponsoring, komunikację
i projekty specjalne. Pomysłodawca i kurator projektu OperaLab. Autor wielu wystaw
i kampanii wizerunkowych, wykładowca branżowych konferencji, by wspomnieć
ostatnie: Element Talks, Gdynia Design Days, Łódź Design. Na stałe, o sztuce
i marketingu, pisze do „Monitor Magazine”, „L’Officiel” oraz „L'Offciel Hommes”.

DLACZEGO W SKLEPACH
SPRZEDAJE SIĘ WRAŻENIA,
A NIE TYLKO PRODUKTY?
Fizyczne sklepy zmieniają swoją funkcję, są w strukturze marek bardziej
przestrzenią ekspozycyjną niż stricte
handlową. Są jak wizytówki, pięknie
opakowane bombonierki. Mają nasycać
zmysły i budować relację z klientami,
opowiadać historię marki, prezentować jej tożsamość. Zmiana wynika z raptownie zwiększającej się roli
sprzedaży w internecie. Stale rosnące
obroty sklepów internetowych wymuszają zmianę organizacji, a przede
wszystkim funkcji. Do sklepów mieniących się nie cyfrowymi, lecz realnymi
witrynami klienci będą przychodzili jak
do parku rozrywki: po doświadczenia
i wyjątkowe wrażenia.
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WIESŁAW
BARTKOWSKI
Kierownik studiów podyplomowych Creative Coding
oferowanych przez School of Form, projektant interakcji i badacz
systemów złożonych, Wydział Projektowy Uniwersytetu SWPS.

# TREND: DĄŻENIE
DO INTERAKCJI, PRAWDZIWYCH,
SENSUALNYCH DOŚWIADCZEŃ

DLACZEGO SKLEPY
STAŁY SIĘ POŁĄCZENIEM
LABORATORIUM, GALERII
SZTUKI I PLACU ZABAW?
Sklepy fizyczne zmieniają swoje
funkcje na tyle, że sprzedaż nie jest
już wśród nich wiodąca. Marki, tworząc własne przestrzenie, muszą
niejako zabierać odwiedzających
w podróż. Niewystarczające zdaje
się już nawet wymyślne wyeksponowanie produktów. Istotą jest zaprojektowanie takiego środowiska,
aby klienci mogli łatwo wejść w interakcję z produktem, zrozumieć
i wciągnąć odpowiednio narrację
i tożsamość marki. Mamy zatem
ideę, która określa nowe generacje sklepów jako placów zabaw,
przestrzeni doświadczalnej, prospołecznej i poniekąd także edukacyjnej.
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przestrzeń będą zapełniać fizyczne artefakty o właściwościach cyfrowych. Nie można obok nich przejść obojętnie, angażują one nas wielozmysłowym doświadczeniem. Zachęcają
do interakcji, działając zgodnie z tym, jak zwykliśmy doświadczać otaczający nas świat, cieleśnie i w ruchu.

Zgodnie z teorią poznania ucieleśnionego (ang. Embodiment) poznajemy
świat w ruchu, aktywnie, cieleśnie go
doświadczając. Tymczasem styk świata cyfrowego i fizycznego został zdominowany przez ekrany pośredniczące
w interakcji. Aktywne doświadczanie
ekranu w ruchu jest niemożliwe! Możemy
chodzić w koło, zaglądać pod różnymi
kątami, a jego treść i tak pozostanie
obojętna na nasze próby eksploracji.
Ich płaskie powierzchnie ograniczyły
doświadczenia zmysłowe do gładzenia
szybek, tracimy bogactwo dotyku, nie
korzystamy ze zdolności dłoni do złożonych manipulacji obiektami.

Wielokrotnie byłem świadkiem jak projektant czy artysta
„łącząc bity i atomy”, tworzy złożone przestrzenne instalacje
reagujące na bodźce z otoczenia. Zmieniające doświadczenie
przestrzeni, jej percepcje, wpływające na odczucia przebywających w niej osób. Często relaksujące jak kontakt ze strukturami naturalnymi.

Dzięki połączeniu możliwości, jakie daje
programowanie, elektronika i fabrykacja cyfrowa, będziemy coraz odważniej
pokonywać barierę ekranu, bo dostajemy rodzaj tworzywa pozwalającego
na „łączenie bitów i atomów”. Naszą

Przestrzeń wypełniona takimi artefaktami jest niepowtarzalna i zapada w pamięć. Twórców tego rodzaju mamy wciąż
niewielu, ale ich liczba wyraźnie rośnie. Przykłady są widoczne
w przestrzeni publicznej. Będzie ich coraz więcej. Wspomnę
niektóre: PETALCLOUDS by ART+COM; SHYLIGHT by Studio Drift;
DIFFUSION CHOIR by SOSO; SPIRALALALA by panGENERATOR.

Dziś każdy projektant, artysta, architekt, może użyć w swoim
warsztacie twórczym tego tworzywa. Nie musi w tym celu
kończyć studiów technicznych, ponieważ niezwykle obniżyła
się bariera wejścia. Uproszczenie techniki cyfrowej, ruchy
open source, kultura DIY (zrób to sam), rozwój IDE (środowisk
programistycznych). Dzięki temu każdy może opanować to
tworzywo przez doświadczenie, jak rzeźbiarz uczący się kształtować drewno czy kamień, albo ceramik kształtujący glinę.

Chcesz poznać nasze pomysły na komunikację
dla Twojej galerii handlowej?

+48 668 423 355
j.swidecka@skivak.pl
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www.skivak.pl

Zapraszamy do kontaktu!
Joanna Świdecka
New Business Manager

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością firmy SKIVAK
i są chronione prawem autorskim.Materiały zawarte w publikacji mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych
oraz wyłącznie ze wskazaniem źródła informacji.

