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Współczesne trendy w projektowaniu pokazują, że szkło 
jest coraz chętniej wykorzystywane w budownictwie. 
Technologia idzie do przodu i coraz lepsze rodzaje 
szkła powodują, że dziś to materiał znacznie bardziej 
uniwersalny niż jeszcze kilka lat temu. O wykorzystaniu 
szkła rozmawiamy z Iwoną Konarską, Product Manager, 
Pilkington IGP Sp. z o.o.

Centra handlowe stają się trzecim miejscem, po domu 
i pracy, w którym konsumenci spędzają czas wolny. Ich 

potrzeby różnią się jednak w zależności od lokalizacji, 
dlatego Anna Dafna, CFO oraz Deputy CEO, Atrium 

Poland Real Estate Management, każdy obiekt traktuje 
indywidualnie, dostrzegając ich potencjał i możliwe 

kierunki rozwoju
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ŚWIAT NA LEPSZY

14

Co trzeci polski internauta przyznaje, że spotkał się kiedyś 
z hejtem wobec własnej osoby w sieci. Niemal połowa 
badanych sama też wyrażała negatywne opinie w Internecie. 
Zdecydowana większość respondentów uważa, że hejt to 
poważny problem społeczny i należy z nim walczyć, jednak 
nie za cenę wolności słowa – wynika z badania Uniwersytetu 
SWPS oraz ARC Rynek i Opinia

Wyznaje zasadę, że design zmienia świat na lepszy. Dlatego 
zawsze stara się projektować takie rozwiązania, które 

pozytywnie wpływają na całokształt działalności Klienta 
w długiej perspektywie. Swoje propozycje opiera o Customer 

Experience 2.0. O roli, którą jest interpretacja, zrozumienie 
trendów i rekomendowanie działań w odpowiedzi na nie 
rozmawiamy z Michałem Górskim, CEO Schwitzke Górski

HEJTUJĄ INNI,
MY TYLKO WYRAŻAMY OPINIE



RADA PROGRAMOWA

PRZEMYSŁAW LUTKIEWICZ
Wiceprezes Zarządu LPP

Specjalizacja: finanse, audyt 
wewnętrzny, księgowość, 
nadzór nad spółkami zależnymi 
i relacjami inwestorskimi

■ www.lppsa.com

MACIEJ PTASZYŃSKI
Dyrektor Generalny 
Polskiej Izby Handlu

Specjalizacja: działalność 
w zakresie poprawy 
funkcjonowania firm handlowych 
w Polsce i Unii Europejskiej

■ www.pih.org.pl

ANNA KRAJCZYŃSKA
Starszy Specjalista ds. 
marketingu centrum 
handlowego NoVa Park

Specjalizacja: ekspert branży 
nieruchomości komercyjnych, 
marketing i komunikacja

■ www.nova-park.pl

MAREK KOWALSKI
Przewodniczący Federacji 
Przedsiębiorców Polskich

Specjalizacja: ekspert 
w zakresie zamówień 
publicznych, rynku pracy oraz 
zatrudnienia i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych

■ federacjaprzedsiebiorcow.pl

ALAN DUDKIEWICZ
Radca prawny Business 
Centre Club

Specjalizacja: prawo 
żywnościowe oraz prawo 
e-commerce

■ www.bcc.org.pl
■ www.kancelaria-dcc.pl

WOJCIECH TULWIN
Dyrektor ds. Marketingu 
i PR Recman

Specjalizacja: ekspert 
zarządzania siecią detaliczną 
i marketingu mody

■ www.recman.pl

Rada Programowa to grono Ekspertów i Specjalistów wśród zarządców 
centrów handlowych, sieci handlowych oraz firm świadczących usługi 

dla sektora RETAIL. Przedstawiciele Rady Programowej wpływają 
na kształt merytoryczny pisma i prezentują swój punkt widzenia 

oraz opinie w kontekście aktualnie panujących trendów rynkowych 
i branżowej problematyki, opisywanych w autorskich publikacjach 

naszych dziennikarzy.

MARTA KOCIK
Marketing & PR Manager 
Magnolia Park

Specjalizacja: strategia 
i komunikacja marketingowa 
Magnolia Park

■ www.magnoliapark.pl

ANDRZEJ SŁOMKA
Dyrektor Zarządzający 
Jet Line Sp. z o.o. Sp. k.

Specjalizacja: zarządzanie 
spółką Jet Line, 
w tym zespołami sprzedaży, 
marketingu oraz realizacji 
kampanii outdoorowych

■ www.jetline.pl



RADA PROGRAMOWA

KATARZYNA ZAWADZKA
Brand Manager, Hexeline

Specjalizacja: tworzenie strategii 
marki Hexeline – określenie 
jej roli, odpowiedzialność za 
funkcjonowanie, ewolucję oraz 
komunikację w ramach i poza 
strukturą marketingową

■ www.hexe.com.pl

JERZY OSIKA
Prezes 
Promedia

Specjalizacja: ekspert ds. 
sprzedaży i marketingu

■ www.promedia.biz.pl

WITOLD BACIA
Szef Działu Strategii i Dyrektor 
Zarządzający Agencją 
Reklamową RedComm

Specjalizacja: twórca strategii 
marketingowych z pasją zamie-
niający je w plany marketingowe 
i konkretne realizacje

■ www.redcomm.pl

TOMASZ GOŁĘBIEWSKI
Prezes Zarządu spółki 
Nesperta, właściciela marki 
Semilac

Specjalizacja: ekspert rynku 
handlu detalicznego

■ www.nesperta.eu

JAKUB MATUSZEWSKI
Dyrektor Zarządzający 
Sieć Wyjątkowy Prezent

Specjalizacja: ekspert rynku 
handlu detalicznego

■ www.wyjatkowyprezent.pl

AGNIESZKA JASIKOWSKA
Dyrektor Generalny 
ORIENS bijou Sp. z o.o. – 
przedstawiciel TOUS w Polsce

Specjalizacja: odpowiada za 
wprowadzenie na polski rynek eks-
kluzywnej, hiszpańskiej marki TOUS. 
Ekspert sektora affordable luxury

■ www.touspolska.pl

ARKADIUSZ SZCZEPANIAK
Wiceprezes Zarządu ds. 
Finansowych w Natura Sp. z o.o.

Specjalizacja: wszechstronna wiedza 
w obszarze finansów: planowania, 
oceny inwestycji, due dilligence, contro-
lingu oraz budowy strategii przedsię-
biorstwa czy łańcucha dostaw

■ www.drogerienatura.pl

NORBERT W. SCHEELE
Director of Country – C&A Mode 
Central Eastern Europe

Specjalizacja: ekspert rynku 
retail Europy Środkowo-
Wschodniej

■ www.c-and-a.com

CAGATAY ISIK
Retail Sales and Marketing 
Director Cross Poland Sp. z o.o.

Specjalizacja: marketing, 
ekspert rynku retail

■ www.crossjeans.pl

PAWEŁ CZARNECKI
Właściciel, Członek Zarządu 
firmy Medler Sp. z o.o.

Specjalizacja: zarządzanie 
spółką Medler sp. z o. o., 
pozyskiwanie nowych klientów, 
logistyka międzynarodowa 
związana z działalnością firmy

■ www.medler.pl

MIROSŁAW LUBARSKI
Członek zarządu, 
dyrektor marketingu 
Grupy PSB Handel S.A.

Specjalizacja: ekspert 
rynku handlu detalicznego 
i hurtowego materiałów 
budowlanych

■ www.mrowka.com.pl

ŁUKASZ BŁAŻEJEWSKI
Dyrektor Zarządzający 
siecią Meet&Fit 
i 7 Street – Bar&Grill

Specjalizacja: ekspert 
rynku retail

■ www.meetandfit.pl
■ www.7street.pl



PRZEDSTAWIAMY NAJNOWSZĄ ODSŁONĘ 
NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNEGO, 
KOMPAKTOWEGO SUV-A KLASY PREMIUM. 

Przykładowa kalkulacja dla modelu Land Rover Discovery Sport w cenie katalogowej 169 900 zł brutto: opłata wstępna 0%, okres użytkowania 36 miesięcy, limit przebiegu 
20 000 km/rocznie, rata 1.699 zł netto/miesięcznie. Powyższe ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

NIGDY NIE PRZESTAWAJ  
ODKRYWAĆ

Wyposażony standardowo m.in. w reflektory LED, 
legendarny napęd na 4 koła, automatyczną, 9-stopniową 
skrzynię biegów oraz 10" ekran dotykowy systemu 
multimedialnego Touch Pro dostępny jest w najnowszej 
ofercie Premium Lease bez wpłaty własnej z ratą od 
1.699 zł netto/mies. 

British Automotive Silesia ul. Rzepakowa 6, Katowice
Tel: +48 32 706 98 50 | www.ba-silesia.landrover.pl

0% WPŁATY WŁASNEJ  
OD 1.699 ZŁ NETTO/MIES. 

NOWY DISCOVERY SPORTRADA PROGRAMOWA

PRZEMYSŁAW SZCZĘSNY
Członek Zarządu Zdrofit, 
dyrektor ds. inwestycji 
Benefit Systems SA, Oddział 
Fitness w Warszawie

Specjalizacja: rozwój sieci 
Zdrofit i wszystkich marek 
należących do spółki Fit Invest

■ www.zdrofit.pl

JAKUB JARCZEWSKI
Dyrektor Działu Public 
Relations i Rozwoju Biznesu 
Metro Properties

Specjalizacja: marketing, zarzą-
dzanie wizerunkiem przedsię-
biorstw i komunikacja kryzysowa

■ www.metro-properties.pl

KRZYSZTOF SAJNÓG
Dyrektor Marketingu 
Blue City Sp. z o.o.

Specjalizacja: odpowiada 
za marketing i PR centrum 
handlowego Blue City oraz 
pozostałych spółek grupy

■ www.bluecity.pl

MARCIN PABIJANEK
Założyciel i CEO 
platformy social.estate

Specjalizacja: transakcje off 
market dla retail real estate, 
zarządzanie i rozwój biznesu, 
crowdinvesting commercial 
real estate

■ www.social.estate

PIOTR UBYCH
Menedżer Produktu 
ds. Ochrony Danych 
w Grupie DEKRA

Specjalizacja: optymalizacja pro-
cesów biznesowych, zarządzanie 
ryzykiem, ochrona danych

■ www.dekra.pl

DR JOLANTA WAWRZYSZUK
Dyrektor Grupy ds. Najmu, 
Grupa Atrium

Specjalizacja: komercjalizacja, 
zarządzanie nieruchomościami, 
zarządzanie strategiczne oraz 
budowa i przebudowa projektów

■ www.aere.com

PATRYCJA DUCZMAL
Dyrektor CH Forum, 
Pełnomocnik Spółki Forum 
Gliwice Sp. z o.o.

Specjalizacja: zarządzanie 
centrum handlowym

■ www.forumgliwice.pl

KATARZYNA BIELECKA
Dyrektor Generalna 
Sephora Polska

Specjalizacja: ekspert 
rynku retail z 18-letnim 
doświadczeniem

■ www.sephora.pl

ANNA MACIEJEWSKA
Dyrektor Sieci Sprzedaży 
VIVE Textile Recycling

Specjalizacja: ekspert 
rynku retail

■ www.viveprofit.pl

MAGDALENA KOWALEWSKA
Country Manager Operations 
Poland, IMMOFINANZ, Członek 
Zarządu IMMOFINANZ w Polsce
Specjalizacja: zarządza operacyjnie 
całym portfelem handlowym oraz 
biurowym firmy IMMOFINANZ 
w Polsce, a także odpowiada za obszary 
HR, marketing i PR

■ www.immofinanz.com

GREGOR NAWRATH
COO 
MediaMarktSaturn Polska

Specjalizacja: ekspert branży 
handlowej z 18-letnim 
doświadczeniem

■ www.mediamarkt.pl

MARCIN OLESIAK
Właściciel, Dyrektor ds. 
Rozwoju Sieci Sprzedaży 
Sweet Gallery Sp. z o.o. sp. k.

Specjalizacja: odpowiedzialny 
za rozwój sieci Lodolandia, 
Kołacz na Okrągło, Bafra Kebab

■ lodolandia.pl
■ bafrakebab.pl
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Z roku na rok, wraz z rozwojem technologii informacyjnej i kanałów komunikacji zjawisko hejtu staje się coraz 
bardziej widoczne. Temat nie jest obcy dla którejkolwiek grupy społecznej czy pokoleniowej. Nie wystarczy 
wyłączyć komputer, aby się przed tym zjawiskiem uchronić. Spotykamy się z nim na co dzień w drodze 

do pracy i szkoły. Obecny jest w telewizji, prasie i na murach bloków mieszkalnych. Słowa pełne nienawiści, 
pogardliwe komentarze czy agresywne zaczepki mogą dotknąć każdego z nas i wyrządzić wiele złego. Dla 
niektórych hejtowanie zdaje się być formą rozrywki i wolnego spędzania czasu. Hejterzy, poprzez odpowiedni 
(lub nieodpowiedni) dobór słów lubią kolokwialnie rzecz ujmując podnosić ciśnienie innym ludziom, a fakt 

ten sprawia im wiele satysfakcji. Za monitorem 
czują się anonimowi i bezkarni. Hejt w szybkim 
tempie staje się zjawiskiem, przed którym coraz 
trudniej jest się uchronić. Można go ignorować, 
można obrócić w żart, można usunąć wulgarne 
i krzywdzące komentarze. Można również ogień 
zwalczać ogniem. Każde z rozwiązań ma swoich 
przeciwników i zwolenników. Jedno jest pewne, 
negatywne słowa mogą wyrządzić dużo złego. 
Nienawiść w tej postaci, mająca swoje źródło 
w chorych umysłach, niepotrafiących wykazać 
się odrobiną inteligencji i konstruktywnym 
wyrażaniu opinii osób przekłada się na realne 
szkody. W przypadku firm na szkody te najczęściej 
reagują wyspecjalizowane w kryzysach 
wizerunkowych agencje. Jak zatem powinniśmy 
reagować na hejt? Eksperci zrzeszeni w Radzie 
Programowej Magazynu Galerie Handlowe 
postanowili się podzielić swoimi sposobami walki 
z tym zjawiskiem. Zapraszam do zapoznania się 
z opiniami na kolejnych stronach pisma. Ponadto 
w listopadowym wydaniu rozmawiamy z Anną 
Dafny, CFO oraz Deputy CEO w firmie Atrium 
Poland Real Estate Management nt. zmieniającej 
się roli współczesnych centrów handlowych. 
Z Michałem Górskim, CEO Schwitzke Górski 
dyskutujemy o nowoczesnym designie, natomiast 
Iwona Konarska, Product Manager, Pilkington IGP 
Sp. z o.o. opowiada o współczesnych trendach 
w projektowaniu wnętrz, w których szkło odgrywa 
coraz istotniejszą rolę. Życzę przyjemnej lektury.

na poziomie… hejtu
Rozrywka

Eliza Mrowińska-Zalas
redaktor naczelna
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Hejtuja inni,
my tylko 
wyrazamy
opinie

.
Co trzeci polski internauta przyznaje, 

że spotkał się kiedyś z hejtem wobec 

własnej osoby w sieci. Najczęściej 

krytykowane są nasze poglądy. 

Niemal połowa badanych sama 

też wyrażała negatywne opinie 

w Internecie. Granica między krytyką 

a hejtem nie zawsze jest wyraźna. 

Częściej dostrzegamy hejt u innych, 

rzadziej u siebie. Zdecydowana 

większość respondentów uważa, że 

hejt to poważny problem społeczny 

i należy z nim walczyć, jednak nie 

za cenę wolności słowa – wynika 

z badania Uniwersytety SWPS oraz 
ARC Rynek i Opinia

Fot. elements.envato.com
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Okiem eksperta

„

SŁUSZNA KRYTYKA 
MOTYWUJE NAS DO 

DZIAŁANIA

Wraz z upowszechnieniem się dostępu 
do sieci hejt stał się zjawiskiem po-
wszechnym. Dziś każdy może napisać 

wszystko, bo anonimowi autorzy czują się bez-
karni. W ostatnich latach zjawisko to przybrało 
na sile.
Czasem spotykamy się z krytyką, której zawsze 
przyglądamy się z uwagą. Gdy krytyka jest 
słuszna, motywuje nas do działania i naprawy 
niedociągnięć, ale gdy wydaje się przesadzona 
i krzywdząca, próbujemy ją łagodzić, wyjaśniając 
zaistniały problem.
Uważam, że nie należy się wdawać w dyskusje, 
bo może to wywołać eskalację złych emocji. 
W zależności od skali problemu można hejt zi-
gnorować lub zająć stanowisko, ale bez oceniania 
hejtera i słownych przepychanek. Dobrą strategią 
wydaje się być podziękowanie za komentarz 
i zapewnienie, że każda opinia jest dla nas ważna, 
co powinno uciąć hejterowi drogę do dalszych 
prześmiewczych lub agresywnych komentarzy. 

Dyrektor Marketingu Centrum Handlowego Blue City

SAJNÓG
Krzysztof

TREŚCI PRZEPEŁNIONE 
AGRESJĄ CZY 

WULGARYZMAMI 
POWINNY BYĆ USUWANE

Zjawisko hejtu postępuje od lat i powoduje 
je wiele czynników, z których większość 
jest bardzo uniwersalna i nie dotyczy tylko 

Polski. Z jednej strony, mamy pewien postępu-
jący proces wyobcowania, tzn. utrzymujemy 
coraz mniej głębokich relacji z bliskimi nam 
osobami, co przyczynia się do angażowania 
się w nieistotne dyskusje, które są namiastką 
prawdziwych relacji. Nie mamy też blisko siebie 
autorytetów, które mogłyby nas naprowadzić 
na inny styl wypowiedzi. Z drugiej strony, treści 
tworzone w sieci bywają uproszczone, a same 
tytuły niejednokrotnie są nastawione na wywoły-
wanie skrajnych emocji i pośrednio zachęcają do 
wyrażania mocnych opinii, choć zdecydowanie 
nie można tu przerzucać odpowiedzialności tylko 
na twórców hejtowanych potem treści.
W wymiarze osobistym, hejt wynika głównie z:

• poczucia bezsilności – nie znajdujemy 
argumentów w dyskusji i nie potrafimy 
inaczej przekonać do swojego zdania;

Kierownik ds. Marketingu, Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o.

KRAWCZYŃSKI
Mariusz

• poczucia anonimowości – jeśli myślimy, że 
nikt nie wie, kim jesteśmy, to wydaje nam 
się również, że możemy pozwolić sobie na 
więcej w naszej wypowiedzi (oczywiście, 
w większości przypadków jest możliwe 
ustalenie adresu urządzenia, przez które 
treść trafiła do Internetu);

• niewłaściwego wykorzystania własnego 
czasu i skierowania własnej aktywności na 
mało znaczące potyczki słowne;

• nieumiejętności oddzielenia ludzi od pro-
blemu, z którym się stykamy.

Bardzo ważne jest wczucie się w sytuację 
rozmówcy i zrozumienie jego prawdziwych 
intencji. W uspokojeniu dyskusji bardzo poma-
gają rzeczowe i empatyczne pytania, kierujące 
uwagę takiej osoby na konkretne zagadnienie, 
z jakim się do nas zgłasza. Na ogół już sama 
jasno sformułowana chęć wysłuchania drugiej 
strony obniża temperaturę dyskusji. Co cie-
kawe, umiejętne przeprowadzenie rozmowy 
z „hejtującą” nas osobą może nie tylko uspokoić 
ją, ale też sprawić, że później stanie się ona 
fanem naszego profilu społecznościowego 
czy nawet naszym ambasadorem poza sie-
cią. Natomiast treści przepełnione agresją czy 
wulgaryzmami są po prostu usuwane w trosce 
o utrzymanie wysokiej jakości dyskusji, ale 
również po to, żeby zniechęcić do używania 
negatywnego języka.
Nie ma jednej, sprawdzonej metody na radzenie 
sobie z „hejtem” w sieci. Niektóre rozwiązania 
przewidują nieodpowiadanie na takie zaczepki 
w myśl zasady „nie karmimy trolla”. Inne z kolei 
zachęcają do inteligentnych ripost, które mają 
ostudzić cięty język dyskutanta.
Tak czy inaczej, warto mieć przygotowane sce-
nariusze rozmowy z osobami „hejtującymi”. Przy 
czym język wulgarny i jego autorów powinno 
się usuwać z dyskusji. Tam gdzie to możliwe, 
należy szukać porozumienia przez łagodzenie 
tonu wypowiedzi, co dobrze wpływa na obie 
strony dyskusji. Nie należy odpowiadać na za-
czepki w sposób nacechowany negatywnie. 
Możemy używać żartobliwego tonu i nieraz 
pomaga on w rozładowaniu napięcia, ale na-
leży z tym uważać, żeby rozmówca nie poczuł 
się ośmieszony. Czyli, cały czas pamiętajmy, że 
dyskutujemy z myślącą i wrażliwą osobą, która 
mimo wszystko szuka sposobu na komuniko-
wanie się z nami. 

„
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Spółki SAVI GROUP tworzą 
grupę budowlaną zajmującą się 
generalnym wykonawstwem
inwestycji.
Naszym Klientom zapewniamy 
kompleksową obsługę 
na każdym etapie procesu 
inwestycyjnego: od projektowania 
po całkowite wykończenie 
obiektów  „pod klucz”. 
Od ponad 15 lat rozwijamy 
nasz potencjał wykonawczy, 
w efekcie czego naszym klientom 
możemy oferować
kompleksowe usługi w obszarze 
prac ogólnobudowlanych, 
instalacyjnych i projektowych.

O nas

CO
ZROBIMY

DLA CIEBIE?

Konstrukcje obiektów

Adaptacje powierzchni

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Doradztwo

Projektowanie

POSZUKUJESZ
WYKONAWCY
WYSOKIEJ JAKOŚCI
DLA SWOJEGO 
PROJEKTU?

Nasz zespół pomoże Ci 
zrealizować zamierzenie
budowlane szybko 
i bezpiecznie.
Zoptymalizujemy
koszty inwestycji.
Rozwiążemy problemy
techniczne.
Zapewnimy bezpieczeństwo
wykonywanych prac.

     - WYBUDUJEMY TWÓJ
       OBIEKT ZGODNIE
       Z HARMONOGRAMEM
    - OSIĄGNIEMY TWOJE
      CELE INWESTYCYJNE
    - ZAPEWNIMY WSPARCIE
       W OPTYMALIZACJACH 
      PROJEKTOWYCH

GENERALNY WYKONAWCA

`

Skontaktuj się z nami
jeszcze dziś
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HEJT POZOSTAWIONY 
BEZ REAKCJI MOŻE 

SPOWODOWAĆ EFEKT 
KULI ŚNIEŻNEJ

W Polsce hejt rozprzestrzenia się szcze-
gólnie w social mediach oraz na forach 
internetowych, gdzie internauci chęt-

nie wyrażają swoje opinie. Hejt jest następstwem 
możliwości, jakie dostaliśmy wraz z rozwojem 
mediów społecznościowych oraz portali plotkar-
skich. Internauci oswoili się z faktem, że niemal 
pod każdym artykułem w sieci mogą zostawić 
anonimowy komentarz i często w przypływie 
emocji korzystają z tego przywileju. Co więcej, 
mamy do czynienia z coraz większą tabloidyzacją 
mediów, które serwują nam treści prowokują-
ce do emocjonalnych reakcji. Przyczyną hejtu 
może być także lęk przed nieznanym. Jako firma 
oferująca gotowy biznes wiemy, jak ważne jest 
edukowanie społeczności zgromadzonej wokół 
naszej marki. Dzięki temu nasi odbiorcy mają 
poczucie, że gramy z nimi w otwarte karty.
Podstawą komunikacji w naszej firmie jest dialog. 
Warto go podejmować w przypadku, gdy mamy 
partnera do dyskusji. Należy pamiętać, że celem 
hejtera jest przede wszystkim sprowokowanie, 
dlatego reakcję należy dostosować do konkretnej 
sytuacji. Rzeczowo odpowiadamy na komenta-
rze, z których naszym zdaniem ma szansę wywią-
zać się wartościowa dyskusja. Komentarze, które 
naruszają regulamin serwisu i obrażają członków 
społeczności, moderujemy lub pozostawiamy 
bez odpowiedzi – to często zniechęca autora do 
dalszych ataków. Społeczność dość szybko wery-

Właściciel Sweet Gallery Sp. z o.o. sp. k.
Dyrektor ds. Rozwoju Sieci Sprzedaży

OLESIAK
Marcin

fikuje wiarygodność użytkownika i często zosta-
wia swoją odpowiedź, a jak wiadomo, najlepszą 
rekomendacją jest zadowolony Klient. Ważne jest 
także, żeby poprzez rozpowszechnianie rzetel-
nych informacji kreować wiarygodny wizerunek 
firmy i podkreślać obszary, w których ma ona 
przewagę nad konkurencją. Zarówno w sieci, jaki 
poza nią, nie mamy niczego do ukrycia.
W komunikacji z hejterami przede wszystkim 
spróbujmy zrozumieć, czym spowodowana 
jest pozostawiona opinia. Okazuje się często, 
że osoba hejtująca ofertę czy markę jej nie zna 
i kieruje się negatywnymi doświadczeniami, które 
wynikają z kontaktu z inną, w jego mniemaniu 
podobną, ofertą lub marką. Wtedy próbujmy 

edukować. Hejt pozostawiony bez reakcji jest 
później widoczny przez wiele lat w wyszukiwarce 
i może rzutować na wizerunek firmy. Potencjalny 
zainteresowany nie musi przecież wiedzieć, że 
dana opinia jest nieprawdziwa, za to z pewno-
ścią wzbudzi w nim wątpliwości, co w dalszej 
perspektywie może wpłynąć na efektywność 
sprzedaży. Emocjonalne wpisy hejtujących bar-
dzo często nie mają nic wspólnego z konstruk-
tywną krytyką, dlatego można z nimi wygrać 
rzeczowymi argumentami. Należy pamiętać, 
że krzywdzący komentarz pozostawiony bez 
odzewu może spowodować efekt kuli śnieżnej 
i prowokować kolejnych internautów do wyra-
żania w podobny sposób swoich opinii w sieci. 

OFIARĄ HEJTU MOŻE 
STAĆ SIĘ KAŻDY

Hejt, czyli innymi słowy mowa nienawiści, 
w Internecie staje się coraz częstszym zja-
wiskiem występującym nie tylko w Polsce, 

ale i na całym świecie. Zjawisko hejtu w Interne-
cie jest poważnym problemem społecznym. Ofia-
rą hejtu może stać się każdy, przy czym należy 
odróżnić hejt od zwykłej i konstruktywnej krytyki.
Uważam, że powstawanie i rozprzestrzenianie się 
hejtu wynika głównie z uprzedzeń i stereotypów, 
które występują m.in. w przypadku poczucia za-
grożenia, rywalizacji, poglądów, zazdrości, walki 
o pozycję społeczną czy też po prostu z braku 
wiedzy. Niektórzy hejtują, ponieważ czerpią 
z tego satysfakcję, jednocześnie „lecząc” swoje 
kompleksy oraz podnosząc swoją samoocenę. 
Internet jest środkiem przekazu, w którym lu-
dzie myślą, że są anonimowi, a przez to czują 
się bezkarni. Dopóki będą tak myśleć, dopóty 
będziemy mieć do czynienia z tym poważnym 
problemem społecznym.
Treści hejterskie są pozbawione merytoryki, dlatego 
ignorujemy tego typu „zaczepki”, wiedząc doskona-
le, że odpowiadanie na hejt może jedynie jeszcze 
bardziej „nakręcić” hejtera. Wszelkie treści pojawia-
jące się w naszych mediach społecznościowych, 
które są obraźliwe, rasistowskie, wulgarne czy ob-
rażające daną religię i kulturę, są przez nas usuwane, 
a w przypadku gdy tego typu treści pojawiają się 
w innych niż nasze kanałach komunikacji, dążymy 
do ich jak najszybszego usunięcia, kontaktując się 
z administratorami danego medium.

Starszy Specjalista ds. Marketingu
centrum handlowego NoVa Park

KRAJCZYŃSKA
Anna

Przeciwdziałanie temu zjawisku jest niezwykle 
trudne. Można oczywiście ignorować „zaczepki” 
hejterskie lub moderować czy usuwać te treści, ale 
jeśli hejt godzi w dobre imię czy wizerunek danej 
osoby czy organizacji, należy zareagować i dążyć 
do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji praw-
nych. Nie zawsze jest to możliwe i skuteczne, ale 
dopóki ludzie będą uważać się za anonimowych 
i bezkarnych w Internecie, hejt nie zniknie. 

„

„

Hejt pozostawiony bez reakcji 
jest później widoczny przez 

wiele lat w wyszukiwarce i może 
rzutować na wizerunek firmy

„„

OPINIE EKSPERTÓW
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MOWA NIENAWIŚCI

Czyn mowy nienawiści (hejtu) może stanowić 
przestępstwo, może być także ścigany na drodze 
cywilnej. W zakresie prawa karnego hejt może 
w szczególności wypełnić znamiona przestępstwa 
zniesławienia (pomówienia o postępowanie lub 
właściwości, które mogą osobę, co ważne także 
osobę prawną, poniżyć w opinii publicznej lub 
narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego 
stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności) lub 
znieważenia. W przypadku wypowiedzi skierowa-
nej przeciwko zbiorowości hejt może stanowić 
przestępstwo znieważenia grupy ludności lub ob-
razy uczuć religijnych. Wspomniane przestępstwa 
zniesławienia i znieważenia ścigane są z oskarże-
nia prywatnego, na podstawie zawiadomienia 
lub aktu oskarżenia dokonanych bezpośrednio 
przez osobę pokrzywdzoną. Z kolei na gruncie 
prawa cywilnego hejt może stanowić narusze-
nie dóbr osobistych, w szczególności dobrego 
imienia, godności lub renomy. Osobie lub firmie, 
która padła ofiarą hejtu, z tytułu naruszenia dóbr 
osobistych przysługują roszczenia o zaniechanie 
działania, usunięcie skutków naruszenia, zadość-
uczynienia oraz odszkodowania, jeżeli czyn mowy 
nienawiści wyrządził szkodę majątkową.
Z hejtem można się także, zresztą coraz częściej, 
spotkać w życiu gospodarczym. Firmy działające 
w kontakcie z konsumentami w znacznym stopniu 
bazują na pozytywnych opiniach o swoich usłu-
gach lub produktach, statystycznie bowiem ludzie 
są bardziej ufni wobec anonimowej opinii w Inter-
necie niż wobec wypowiedzi eksperta, zakładając 
szczerość i autentyczność takiej wypowiedzi. Takie 
zachowania konsumenckie są dla niektórych nie-
uczciwych przedsiębiorstw podstawą do działań 
nazywanych hejtem gospodarczym, polegają-
cych na utajnionym i nierzetelnym oczernianiu 
konkurencji lub firm, np. poprzez negatywne ko-
mentarze dotyczące produktu. Trzeba przy tym 
wspomnieć, że przedsiębiorcy są podmiotami, 
wobec których można zgodnie, bez naruszania 
przepisów prawa, stosować tzw. publiczną krytykę, 
polegającą na negatywnych ocenach ze strony 
pracowników, kontrahentów, konkurentów oraz 
Klientów. Taka krytyka nie jest jednak bezprawna 
tylko wtedy, gdy jest zgodna z prawdą, a także 
jest przedstawiona w sposób wyważony, wolny 
od wulgaryzmów i określeń mających na celu 
upokorzenie firmy. Negatywne komentarze często 
jednak przekraczają granicę publicznej krytyki – 
sprzyja temu to, że wypowiedzi w Internecie cha-
rakteryzują się, czasem pozorną, anonimowością, 
co nie sprzyja ich wyważeniu, a także ostrzejszym 
językiem i przesadą. Granicę wolności słowa wy-
konywanej w ten sposób krytyki wyznacza to, czy 
wypowiedź narusza renomę i dobre imię przed-
siębiorstwa. Jak wspomniałem powyżej, „ofiarą” 
hejtu w postaci przestępstw zniesławienia lub 
znieważenia może paść także firma, wobec firmy 
można także popełnić czyn naruszenia dobrego 
imienia. Podmiot, którego prawa zostały naruszone 

Radca prawny Business Centre Club

DUDKIEWICZ
Alan

poprzez hejt, powinien wystąpić do administra-
tora witryny internetowej, na której ukazała się 
wypowiedź, o podanie danych (numeru IP) osoby 
hejtującej. Przydatną informacją jest to, że zgodnie 
z orzecznictwem Sądu Najwyższego administrator 
strony, który odmówi usunięcia bezprawnego 
wpisu, może zostać pociągnięty do odpowiedzial-
ności za skutki wywołane przez obraźliwą treść 
opublikowaną na jego stronie.
Organizowanie hejtu wobec innego przedsię-
biorcy może także stanowić naruszenie ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym wy-
miarze celem hejtu jest zdyskredytowanie rywala, 
i może się niestety okazać bardzo skutecznym 
narzędziem. Na gruncie ustawy czynem nieuczci-
wej konkurencji jest działanie podjęte w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą, które-
go szkodliwość przejawia się w tym, że zagraża 
lub narusza interes innego przedsiębiorcy, jeże-
li jednocześnie jest bezprawne oraz sprzeczne 
z dobrymi obyczajami. W szczególności może 
takie działanie polegać na rozpowszechnianiu 
wiadomości nieprawdziwych lub wprowadzają-
cych w błąd, przy czym informacją nieprawdziwą 
jest informacja, która wprowadza w błąd, gdy 
powoduje u odbiorcy wyobrażenie niezgodne 
z rzeczywistością. Należy jednak wskazać, że ta 
droga prawna wiąże się z dużymi wyzwaniami 
dowodowymi – zgodnie z ustawą sprawcą czynu 
nieuczciwej konkurencji może być wyłącznie 
przedsiębiorca. Oznacza to, że niezwykle trudno 
będzie powiązać prywatną wypowiedź osoby 
fizycznej, nawet w razie ustalenia tożsamości 
takiego hejtera, z zamiarem czy wręcz zleceniem 
ze strony przedsiębiorstwa konkurenta. 

HEJT MOŻE 
BYĆ ELEMENTEM 

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Choć zjawisko hejtu nie zostało dokład-
nie zdefiniowane w przepisach prawa, 
przyjmuje się, że pod tym hasłem kryje 

się przekroczenie wolności wypowiedzi, naru-
szające godność człowieka lub renomę firmy, 
dokonane w formie obraźliwej lub nieprzyzwo-
itej, oczerniającej osobę fizyczną lub prawną. 

WAŻNE JEST 
MONITOROWANIE OPINII 

O MARCE I SZYBKA REAKCJA

MediaMarkt kieruje się zasadą klientocen-
tryzmu i uważnie wsłuchuje się w opinie 
i uwagi dotyczące różnych aspektów 

swojej działalności. Uwzględnianie zdania Klientów 
jest dla nas bardzo ważne w kształtowaniu relacji 
z Klientami i budowaniu ich lojalności względem 
marki. Również negatywne opinie są cenne dla fir-
my, ponieważ pomagają w identyfikowaniu słabych 
punktów i wprowadzaniu stosownych modyfikacji. 
Jeżeli jednak przybierają one charakter hejtu, mogą 
stanowić poważne zagrożenie dla wizerunku i repu-
tacji firmy. Dlatego ważne jest monitorowanie opinii 
o marce w różnych kanałach komunikacji i szybka 
reakcja, zwłaszcza na te zawierające nieprawdziwe 
informacje o firmie. W naszej praktyce nie wdajemy 
się w polemikę, a prezentując nasze stanowisko, 
stosujemy zwięzłą, rzeczową argumentację. 

COO MediaMarktSaturn Polska

NAWRATH
Gregor

„

„
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HEJT TO JEDEN 
Z PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Niestety hejt jest zjawiskiem, które w Pol-
sce, zarówno offline, jak i online, ma się 
świetnie. Oceniany jest jako jeden z po-

ważniejszych problemów społecznych. Sieć daje 
nam wrażenie anonimowości, sprawia, że mamy 
poczucie, że wszystko nam wolno. Kryjemy się 
za awatarem, który często nie jest nawet naszym 
prawdziwym zdjęciem, siedząc w bezpiecznym 
miejscu. Czujemy się bezkarni. Powodują nami 
najróżniejsze czynniki: słabszy dzień, frustracja, 
brak osobistych sukcesów, zazdrość, konkurencja, 
próba wyładowania się. W czasach, kiedy prak-
tycznie każdy ma dostęp do Internetu, trudno jest 
kontrolować co, kto i dlaczego publikuje w sieci.
Czujemy się w obowiązku pełnienia funkcji wiary-
godnego eksperta. W kontekście biznesu i repu-
tacji firmy hejt jest ogromnym zagrożeniem, które 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Natura Sp. z o.o.

SZCZEPANIAK
Arkadiusz

wymaga szybkich i zdecydowanych reakcji. Mamy 
również poczucie, że świadomość konsumentów 
stale rośnie. W większości przypadków są oni w stanie 
rozpoznać nieprawdziwą informację nacechowaną 
negatywnie i cel, w jakim została opublikowana. 
Dbamy o najwyższą jakość oferowanych produktów 
i obsługi Klienta w drogeriach, a poprzez stały dialog 
z konsumentami chcemy umacniać w nich opinię 
o Naturze jako ekspercie branży. Właśnie poprzez te 
czynności budujemy swoją pozycję konkurencyjną 
i umacniamy wiarygodność marki.
Jeśli chodzi o strategię, jaką należy obrać w ko-
munikacji z hejterami, to przede wszystkim trze-
ba postawić wyraźną i nieprzekraczalną granicę. 
Konsekwentnie nie pozwalać na jej przekracza-
nie. Jeśli nie wyciągamy konsekwencji hejtu, 
które odwołują się do zasad, to hejterzy utwier-
dzają się w przekonaniu, że tak może być, a my 
przesuwamy granicę tego, na co oni mogą sobie 
pozwolić. To ryzykowne i nieetyczne. 

NIE MOŻEMY 
ODPOWIADAĆ AGRESJĄ 

NA AGRESJĘ

Hejt zadomowił się w Internecie, od kiedy ten 
stał się szeroko wykorzystywaną platformą 
komunikacji. Dlaczego? Dzięki anonimowo-

ści oraz możliwości swobodnego wyrażenia opinii 
i prowadzenia dyskusji, jaką daje on poprzez media 
społecznościowe czy wszelkiego rodzaju fora połą-
czone z sieciowymi publikacjami. Wirtualizacja inter-
netowego dialogu powoduje, że dużo łatwiej dać 
jest upust negatywnym emocjom, antypatiom czy 
nawet kompleksom. Hejter nie staje twarzą w twarz 
z osobą (instytucją, firmą), którą hejtuje, i to dodaje 
mu odwagi. Może wirtualnie obrażać w każdej chwili, 
z dowolnego miejsca i – co niestety najgorsze – czuje 
się bezkarny, bazując na fałszywym przekonaniu, że 
„w Internecie można wszystko”.
Przeglądając treści rodzimych portali, ze smutkiem 
można zauważyć, że przed nami jeszcze długa 
droga w procesie „cywilizowania” internetowego 
dyskursu. Zjawisko hejtu jest dość powszechne 
i spotkać się z nim możemy w zasadzie na każ-
dym kroku. Polska nie jest pod tym względem 
wyjątkiem. Nasze narodowe przywary (skłonność 
do kłótni, zazdrość) dodają tylko temu zjawisku 
dodatkowych rumieńców. Niezwykle istotne jest 
jednak odróżnienie krytycznych komentarzy od 
hejtu. To nie zawsze jest takie łatwe. Ważny jest 
kontekst, w którym pojawia się negatywna opinia. 
Wpisy o podobnej treści umieszczone w różnych 
kontekstach mogą być zarówno hejtem, jak i do-
puszczalną formą krytyki.

Szef Działu Strategii i Dyrektor Zarządzający
Agencją Reklamową RedComm

BACIA
Witold

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, 
że w komunikacji B2C bardzo istotne jest prze-
strzeganie standardów. Zarządzając profilem, 
musimy być na to szczególnie wyczuleni. Może 
się bowiem zdarzyć tak, że sami dla siebie możemy 
stać się źródłem problemów. Kiedy spotkamy się 
z krytyką, spróbujmy dotrzeć do jej przyczyny. Czy 
przypadkiem sami nie sprowokowaliśmy szeregu 
negatywnych komentarzy swoimi działaniami? 
Czy nasze treści są łatwe do zrozumienia, popraw-
nie zredagowane, interesujące i ciekawie podane?
Jestem zwolennikiem otwartej dyskusji. Jeśli ne-
gatywne wpisy są nieuzasadnioną krytyką, warto 
zapytać wprost o ich przyczynę. Pokazujemy w ten 
sposób, że słuchamy swoich odbiorców, liczymy się 
z ich zdaniem. Oczywiście bardzo ważne jest reago-
wanie na takie sytuacje ze spokojem, niepoddanie 
się potencjalnej prowokacji, pokazanie, że panuje się 
nad emocjami. Starajmy się racjonalnie odpowiadać 
na krytykę. A jeśli krytyka przekracza dopuszczalne 
granice i staje się mową nienawiści, to reagujmy. 
Odebranie hejterom poczucia bezkarności to bar-
dzo skuteczny oręż w walce z tym zjawiskiem.
Jestem zdecydowanym orędownikiem walki 
z hejtem. Ale zacznę od tego, czego nie należy 
robić. Przede wszystkim sami nie możemy stać 
się hejterami. W żadnym wypadku nie możemy 
odpowiadać agresją na agresję. Nie możemy też 
„karmić trolla” – hejterzy „żywią się” rozgłosem, 
zdenerwowaniem, które wywołują, negatywny-
mi emocjami, które temu towarzyszą.
Jeśli widzimy, że nie mamy do czynienia z krytyką, 
a z jawnym hejtem, powinniśmy jak najszybciej 
reagować. Oczywiste przypadki wpisów niecen-
zuralnych należy usuwać z profilu. W przypadku 
wyjątkowych natrętów skutecznym straszakiem 
może być prywatna wiadomość z profesjonalnie 
zredagowanym tekstem informującym, iż wpisy 
wulgarne, obraźliwe i naruszające dobre imię firmy 

są archiwizowane i stają się automatycznie mate-
riałem dowodowym, a w przypadku kontynuacji 
tego typu działań, będą podstawą do wstąpienia na 
drogę sądową i żądania zadośćuczynienia zgodnie 
z przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym (art. 
23 i 24). Mamy prawo do ochrony dóbr osobistych 
firmy i orzecznictwo z ostatnich lat pokazuje, że 
tematyka hejtu w Internecie nie jest już w sądownic-
twie zagadnieniem traktowanym po macoszemu.
Prowadząc publiczny fanpage, pamiętajmy, że 
nasze treści może przeczytać i skomentować każ-
dy użytkownik. W interesie naszym, ale i każdego 
użytkownika Internetu leży umiejętne margina-
lizowanie treści nienawistnych. 

„
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BRAK WALKI Z HEJTEM 
MOŻE DOPROWADZIĆ DO 

GŁĘBOKICH PRZEMIAN 
SPOŁECZNYCH

Niestety, zjawisko hejtu jest coraz po-
wszechniejsze. Nie dotyczy już tylko In-
ternetu, ale wkrada się do publicznych 

wystąpień, głównie politycznych – ale nie tylko. 
Wygląda na to, że przyzwolenie na hejt w Inter-
necie przesunęło granice wrażliwości i przyzwo-
itości w społeczeństwie. To bardzo niepokojące 
zjawisko – bo może prowadzić do przekraczania 
kolejnych granic. Czy czeka nas eskalacja zacho-
wań aż do agresji fizycznej? Takie incydenty mają 
już miejsce i powinny być sygnałem alarmowym. 
Każdy – począwszy od władzy, przez instytucje, 
firmy, aż po pojedynczego obywatela powinien 
wystrzegać się hejtu i umieć z nim walczyć. A tak-
że reagować. Hejt kwitnie, bo często ‘uchodzi 
płazem’ – a nie powinien. Tu z pewnością po-
mocna byłaby większa świadomość społeczna 
oraz dobre, skuteczne przepisy prawne. Hejter 
czuje się bowiem bezkarny – a powinien zawsze 
ponosić konsekwencje swoich czynów.
W naszym przypadku zawsze staramy się o me-
rytoryczną dyskusję – jednak nie każdy chce się 
jej podjąć. Po tym łatwo poznać intencje. Czy to 
osoba racjonalnie krytykująca pewne działania 
czy zdarzenia, czy też szukająca konfliktu. Dlatego 
unikamy dłuższych interakcji z osobami, które 
wyraźnie mają na celu hejt.
Rekomendujemy korzystanie z dostępnych na-
rzędzi prawnych – to rzeczywiście skomplikowa-

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

KOWALSKI
Marek

Dyrektor CH Forum Gliwice

DUCZMAL
Patrycja

MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE 

TO MEKKA HEJTU

Pytanie o skłonności do hejtowania trzeba 
zadać ekspertom z dziedziny psycholo-
gii. My, jako praktycy marketingu, w tym 

także internetowego, możemy wypowiedzieć 
się raczej na temat kanałów, w których hejt 
jest obecny. Niemniej niewątpliwie zjawisko 
to nasiliło się wraz z ekspansją mediów spo-
łecznościowych. Aczkolwiek trzeba podkre-
ślić, że mocno rozwinęło się już w tzw. erze 
przed-Facebookowej. Już wtedy duże portale 
internetowe zalewała fala obraźliwych komen-
tarzy, za którymi stali konkretni, ale w zasadzie 
anonimowi ludzie.
W naszej ocenie zjawisko hejtu jest mocno po-
wiązane z nurtem „fake”, tj. zakładaniem fałszy-
wych kont, a nawet służących do tego stron, 
które są nośnikiem niepotwierdzonych i niewia-
rygodnych informacji. Mając do dyspozycji takie 
platformy, nikt nie przejmuje się tym, co wypisuje 
i pod czym się podpisuje, np. udostępniając dany 
post. Jak pokazują badania, są to świetne narzę-
dzia do polaryzacji opinii: na temat szczepień, 
poglądów politycznych czy jakikolwiek budzący 
emocje temat.
Czy nam się to podoba, czy nie, media społecz-
nościowe to mekka hejtu. Co ciekawe, stoją za 
nim często ludzie, którzy „broniąc swojego zda-
nia”, dopuszczają się słownej agresji. W realnym 
świecie uważani za bardzo kulturalnych, w Inter-
necie zamieniają się w osoby, którym puszczają 
normatywne hamulce.
Internet to miejsce, w którym każdy może się 
wypowiedzieć. Czasem trudno zdefiniować, 
gdzie kończy się wolność słowa, prawo do wy-
rażenia własnego zdania, a zaczyna zwykły hejt. 
Jako ludzie odpowiedzialni za media społecz-
nościowe musimy w naszej codziennej pracy 
umieć to ocenić. O ile wywoływanie dyskusji 
i komentarzy jest dla nas ważne, gdyż rosną 
nam zasięgi, to nigdy nie będzie naszej zgody na 
szerzenie nienawiści. W imię zasady, że przemoc 
zaczyna się od słów.
Jeżeli zauważymy przejawy hejtu, ważna jest 
reakcja: obiektywny, uspokajający emocje 
głos z naszej strony. Jeśli hejt skierowany 
jest w naszą stronę, musimy reagować już od 
pierwszego negatywnego komentarza, aby 
nie pozwolić, by przekształciło się to w kryzys 
wizerunkowy. Z doświadczenia wiemy też, że 

ciągnięcie niemerytorycznej dyskusji z tzw. 
hejterami jest bezcelowe. Unikamy więc wcho-
dzenia w emocjonalne polemiki i tonujemy 
przekaz. Zapobiegamy hejtowi, wykorzystując 
do tego narzędzia pomocne w jego identyfi-
kacji. Monitoring mediów, Internetu, forów to 
obecnie podstawowa profilaktyka szerzenia 
się hejtu.
Fundamentalną sprawą jest oddzielenie hejtu 
od niekorzystnych opinii na temat firmy. Choć 
obydwa zjawiska mają duży wpływ na nasz wi-
zerunek, trzeba je zdecydowanie odróżnić. Nie 
boimy się krytyki, gdy na przykład komuś nie 
podoba się coś w centrum. Ale nie dopuszczamy 
treści, w których obrażane są jakieś osoby lub ich 
grupy. Zwłaszcza mniejszości.
Z naszej praktyki wynika, że na ewidentny hejt 
najlepiej działa merytoryczna argumentacja. 
Nie chodzi tu oczywiście o zaprzeczanie fak-
tom, ale konfrontowanie ich z rzeczywistością. 
Jest rzeczą dla nas zrozumiałą, że hejt często 
narasta po wystąpieniu negatywnych zjawisk, 
zwykle niezamierzonych, ale które realnie miały 
miejsce w naszym centrum. Czyjeś potknięcie 
to pożywka dla hejterów. Wówczas włączamy 
tryb zarządzania antykryzysowego komunika-
cją i stosujemy wypracowane w tym obszarze 
praktyki. 

na i długa procedura, ale pozwala na realne efek-
ty, czyli uświadomienie hejtera o szkodach, jakie 
wyrządza. Mamy też nadzieję, że administratorzy 
będą bardziej aktywni i będą lepiej filtrować treści 
hejterskie. Jednak dla systemowej walki z hejtem 

potrzeba kampanii edukujących społeczeństwo, 
dobrych wzorców i lepszej egzekucji prawa. To 
wyzwanie na najbliższe lata – brak walki z hejtem 
może doprowadzić do tak głębokich przemian 
społecznych, że będzie trudno je cofnąć. 

„
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REPUTACJĘ 
BUDUJE SIĘ LATAMI, 

A TRACI W MINUTĘ

O hejcie powiedziano już bardzo wiele 
i faktycznie każdy z nas, kto w jakikol-
wiek aktywny sposób jest obecny w sieci, 

z pewnością doświadczył tego zjawiska. Warto 
jednak postawić pytanie: Czy aby na pewno 
nikt z nas nigdy nie zamieścił krytykanckiego, 
ocierającego się o obraźliwość, internetowego 
wpisu? Jakiejś sarkastycznej opinii, balansującej 
na granicy dobrego smaku wypowiedzi czy po 
prostu przytyku dla znajomego na Facebooku, bo 
w naszej ocenie wygłupił się swoim wpisem na 
tyle, że należało mu pokazać, że nie ma racji? I tu 
się sprawa komplikuje. Bo łatwo jest „krytykować” 
hejt, a niezwykle trudno jest popatrzeć na same-
go siebie z innej, trochę bardziej obiektywnej per-
spektywy i przyznać, że jednak chyba było coś na 
rzeczy. Bo pewnie było. I tak właśnie działa hejt. 
Nikt się do niego nie przyznaje, ba, nikt nawet 
nie wierzy, że kiedykolwiek coś takiego zrobił. 
I mało kto się nad tym zastanawia. Każdy myśli, 
że przecież jak nie postuje rasistowskich wpisów, 
nie komentuje spraw światopoglądowych, a kto 
w jakiego Boga wierzy, to jego sprawa – to jest 
okey. No i świetnie. Pewnie, że okey. Ale tak tro-
chę za mało okey. Bo hejt to znacznie szerszy 
temat. Dotyczy wszystkich działań w Internecie 
(i nie tylko – bo czym jest stary, dobrze znany 
„paszkwil”) przejawiających złość, wrogość, nie-
nawiść lub nawet bezpodstawną, pozbawioną 
rzeczowej argumentacji krytykę.
I nagle okazuje się, że nawet jeśli pod wpisem 
koleżanki zachwyconej tym, że kupiła sobie nowy 
super świetny robot kuchenny, napiszemy, że 
to straszny „badziew”, niewarty tych pieniędzy 
i w ogóle to taki miałam i popsuł się po miesiącu, 
a sprzedawca mnie oszukał, bo mi nie oddał 
pieniędzy… to jak klikniemy klawisz Enter, to 
właśnie niebezpiecznie zbliżamy się w obszary 
hejtu. A jak dodatkowo, pod wpływem emocji, 
bo koleżanka ma coś, co ja zawsze chciałam 
mieć (rzecz ludzka, prawda?), dodamy, że jest 
„głupia”, bo można było kupić coś innego, tań-
szego (takiego jak to moje), to właśnie staliśmy 
się hejterem. A później to już wiemy, jak to się 
kończy. Koleżanka rano wstaje, przeciera oczy ze 
zdumienia i nas blokuje.
W biznesie jest trudniej. Bo po pierwsze, skala 
jest inna, po drugie, trzeba być niezwykle czuj-
nym w dyskusji, gdyż konsekwencje są zupełnie 
inne i mogą finalnie godzić w wizerunek firmy. 
A jak mawiał klasyk – reputację buduje się lata-
mi, a traci w minutę. Niewłaściwie prowadzony 
dialog zazwyczaj kończy się zwykłym nakręce-
niem sytuacji i kolejnym tabunem negatywnych 
komentarzy. Faktycznie można próbować blo-
kować lub, gdy sytuacja zupełnie wymyka się 

Dyrektor Działu Public Relations i Rozwoju Biznesu 
Metro Properties

JARCZEWSKI
Jakub

spod kontroli, ukrywać posty. Tylko że to jest już 
absolutna ostateczność, bo uważni czytelnicy 
komentarzy jak na dłoni zobaczą, że w spójności 
i logice dyskusji brakuje „płynności” i wtedy na-
tychmiast pojawią się teksty: „Ooooo, widzę, że 
nie radzicie sobie z opiniami internautów i tnie-
cie posty! Brawo!”. A wtedy puszka Pandory się 
otwiera i kończy się możliwość zatrzymania fali 
hejtu. Pozostaje już tylko czekać aż materiał się 
zużyje i z biegiem czasu straci na atrakcyjności. 
A to może troszkę trwać.
Jednocześnie, w żadnym wypadku, nie należy się 
hejterów bać. To element wpisany w codzienną 
aktywność na forach internetowych, w social 
mediach, blogach i publikacjach prasowych. Nic 
tak hejtera nie boli, jak logiczne, spokojne i spójne 
obnażenie jego miałkości argumentacyjnej. A jak 
zrobi się to dobrze i profesjonalnie, wtedy pozo-
stali internauci pójdą naszym tokiem rozumowa-
nia i w ten sposób negatywny i bezsensowny 
komentarz ulegnie szybkiemu rozkładowi.
Zgoda, trzeba mieć do tego zdrowie, ponieważ 
czytanie w sieci obraźliwego bełkotu nie jest 
przyjemnym zajęciem, ale osobiście dla mnie to 
forma rozrywki. Ja nawet znajduję w tym pewną 
taką chęć poznawczą – niejednokrotnie staram 
się zrozumieć, skąd ludzie mają pomysły na ta-
kie czy inne wpisy. Czasami nawet wybucham 
śmiechem, bo zdarza się, że poziom abstrakcji 
prezentowany przez hejtującego internautę 
jest tak wysoki, że nawet nie podejmuję żadnej 
dyskusji i czekam na innych, by wyręczyli mnie 
w tym przykrym obowiązku. I bardzo często 
tak się dzieje. Bo ludzie po prostu nienawidzą 
hejterów i są na nich coraz bardziej wyczuleni. 
A czemu? Bo sami padali ich ofiarą. 

POKUTUJE 
PRZEKONANIE, ŻE 

W INTERNECIE JESTEŚ 
ANONIMOWY

W Polsce hejt ma się dobrze, chociaż zauwa-
żamy ostatnio zmianę w świadomości 
ludzi. Pojawiają się osoby, które nie po-

zostają obojętne na hejt. To dobry znak. Sam hejt 
natomiast wynika ze skłonności do marudzenia, ale 
i wygody. Łatwiej napisać jakiś nieprzychylny ko-
mentarz niż np. powiedzieć to samo kierownikowi 
salonu, w którym zrobiło się zakupy, prosto w twarz. 
Ponadto w Polsce pokutuje nadal przekonanie, 
że w Internecie jesteś anonimowy. To nieprawda.
W sytuacji, które dotykają nas bezpośrednio, 
kiedy mamy do czynienia z czystą krytyką po-
partą merytorycznymi argumentami, staramy 
się sytuację wyjaśnić, wytłumaczyć lub np. przy-
znać rację i przeprosić. Nie wchodzimy natomiast 
w żadne dyskusje z osobami, które obrażają, są 
agresywne lub nawołują do nienawiści. Dla takich 
wypowiedzi nie ma u nas miejsca.
Są trzy zasady komunikacji z hejterami. Po pierw-
sze, nie należy stwarzać przestrzeni do hejtu. 
W każdym kanale online marki powinna znajdo-
wać się informacja o usuwaniu komentarzy, które 
obrażają lub naruszają dobra osobiste innych 
osób. Po drugie, nie należy wdawać się w dysku-
sje z osobami agresywnymi, które oprócz hejtu 
nie mają nic merytorycznego do powiedzenia. 
Takie dyskusje nic nie dają, a podsycają jedynie 
negatywne emocje. Po trzecie, nie należy po-
zwalać na obrażanie własnych pracowników. 

Retail Sales and Marketing Director 
Cross Poland Sp. z o.o.
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„

„

OPINIE EKSPERTÓW





24

listopad 2019magazyngalerie.pl

ZJAWISKO HEJTU 
NALEŻY ZWALCZAĆ I MU 

PRZECIWDZIAŁAĆ

Zjawisko hejtu nie jest niczym nowym. Tego 
typu krytyka istnieje praktycznie od zawsze, 
jednak wraz z pojawieniem się w naszym ży-

ciu Internetu zmieniła ona swoją nazwę, charakter, 
a przede wszystkim skalę. Hejt jest wszechobecny 
i niestety stał się swoistym trendem, w którym 
krytyka, nawet ta bezpodstawna i niejednokrotnie 
wulgarna, nadal jest aprobowana.
Zjawisko hejtu należy zwalczać i mu przeciw-
działać. Nie powinno być przyzwolenia na bez-
względną krytykę. Niestety, pomimo edukacyj-
nych kampanii społecznych da się zauważyć 
tendencję wzrostową liczby hejterów w Polsce. 
Nie oszczędzają oni ani polityki, ani kościoła, 
ani osób publicznych, a nawet wydarzeń spor-
towych czy kulturalnych. Im bardziej popularny 
i kontrowersyjny temat, tym więcej złego można 
o nim przeczytać.
Hejt to krytyka wystosowana przez konkretną 
osobę i wynika ona bezpośrednio z jej uspo-
sobienia, charakteru, przeżyć, relacji z innymi 
osobami, z jej emocji i innych czynników. Doty-
czy to również większych grup osób, które łączy 
na przykład podobny pogląd na dany temat. 
Taka publiczna zniewaga to najczęściej upust 
frustracji danej osoby. W mojej opinii wynika 
ona z poczucia anonimowości i braku konse-
kwencji w przeciwdziałaniu takim praktykom. 
Tym samym pozwala to osobom hejtującycm 
na bezkarne, bezpardonowe i często agresywne 
wyrażanie osobistej frustracji. Bywa również sto-

Rzecznik prasowy Grupy VIVE
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sowana dla żartu, jednak to, co w założeniu jest 
zabawne dla hejtującego, może być krzywdzące 
dla ofiary tego typu krytyki. Źródła takich zacho-
wań są bardzo różnorodne, tak jak różnorodny 
jest pełen sprzeczności Internet.
Konstruktywna, podparta rzetelnymi argumen-
tami krytyka jest bardzo istotnym elementem 
zarządzania firmą. Pozwala ona spojrzeć na 
przedsiębiorstwo z zewnątrz i dostrzec proble-
my, które umykają w codziennej pracy. Tego 
rodzaju wypowiedzi traktujemy z należną im 
uwagą, analizujemy i wyciągamy wnioski, po to, 
by udoskonalać świadczone usługi i oferowane 
produkty. Inaczej jest jednak z hejtem skiero-
wanym pod adresem konkretnych osób, spół-
ek, produktów lub usług, które oferujemy. VIVE 
Group stosuje politykę braku tolerancji wobec 
wszelkich objawów hejtu. Z jednej strony staramy 
się zrozumieć położenie krytyka i odnosić się do 
jego słów w sposób kulturalny. Tego oczekujemy 
również od osób wyrażających swoją opinię na 
temat firmy oraz jej produktów i usług. Każdy 
przypadek jest przy tym rozpatrywany odrębnie. 
Z jednej strony, potrafimy zrozumieć, że czasami 
kimś mogą kierować emocje, a Internet pozwa-
la na większą anonimowość. Z drugiej strony, 
przyzwolenie na hejt, które w sieci widzimy na 
każdym kroku, nie sprawi, że będzie go mniej. 
VIVE Group jest więc w tej kwestii stanowcze, 
rozumie globalny problem i mu przeciwdziała. 
Firma jest konsekwentna w swoich działaniach 
przeciw hejterom i stawia im wyraźną granicę, 
do wyciągania konsekwencji prawnych włącznie.
Strategia dotycząca komunikacji z hejterami po-
winna opierać na rzetelnej ocenie, czy z krytykiem 
możliwa jest dalsza dyskusja i czy jej kontynu-
owanie nie będzie prowadzić do kolejnego hejtu. 
W drugim przypadku warto rozważyć rozwiązanie 
problemu hejtera w komunikacji prywatnej – jeśli 
oczywiście takowy problem występuje, a sama 
krytyka nie jest „sztuką dla sztuki”. Rozżalona 
osoba zazwyczaj doceni, że zwróciliśmy na nią 
uwagę, a eskalacja hejtu na forum publicznym 
nie będzie kontynuowana. Niezbędne jest tu 
wyczucie i spokój. Nie możemy dać się ponieść 
emocjom. Naturalną reakcją na atak u większości 
ludzi jest obrona i kontratak, a takie podejście 
w komunikacji z hejterami jest nieskuteczne. 
Podsumowując, w przypadku publicznej kry-
tyki podstawą jest zachowanie spokoju, próba 
zrozumienia położenia hejtera i jak najbardziej 
kulturalna, rzeczowa odpowiedź na jego krytykę. 
Powinniśmy przy tym pamiętać o braku tolerancji 
dla wyjątkowo agresywnego hejtu.
Niezwykle ważną rolę w walce z hejtem mają do 
spełnienia mass-media. Dziś kontrowersyjne ko-
mentarze i niecenzuralne treści podnoszą oglądal-
ność i czytelnictwo. Nie zmienimy natury ludzkiej, 
kierującej się emocjami. Możemy jednak poszukać 
rozwiązań na drodze komunikacji ograniczających 
anonimowość i poczucie bezkarności. 

ZAWSZE REAGUJEMY 
NA NEGATYWNE OPINIE

W naszych sieciach lokali gastronomicz-
nych nie spotykamy się z hejtem. 
Rozpoznajemy jedynie wymyślone 

i niesłuszne negatywne opinie lokalnej konku-
rencji, które pojawiają się tylko na początkowym 
etapie działalności lokalu, opinie niezadowolo-
nych gości, na które zawsze reagujemy i konsul-
tujemy opisane zdarzenie z managerem lokalu. 
Na portalach społecznościowych z hejtem też 
się nigdy jeszcze nie spotkaliśmy, pojawiają się 
raczej komentarze tzw. trolli internetowych, co 
lubią zadawać dociekliwe pytania, z których nic 
tak naprawdę nie wynika, a często są to osoby, 
które i tak nie były ani nie będą Klientami na-
szych lokali. 

Dyrektor Generalny Meet & Fit

BŁAŻEJEWSKI
Łukasz B.

„„

Przyzwolenie 
na hejt, które 

w sieci widzimy 
na każdym kroku, 

nie sprawi, że 
będzie go mniej

„„

OPINIE EKSPERTÓW
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WIELU LUDZIOM 
ZDECYDOWANIE ŁATWIEJ 

KRYTYKOWAĆ NIŻ CHWALIĆ

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na różni-
cę pomiędzy konstruktywną krytyką a hejtem. 
Jako spółka świadcząca usługi B2C mamy do 

czynienia z „trudnymi” komentarzami, chociaż nie 
są one tak częste, jak w przypadku usług telekomu-
nikacyjnych czy bankowych. Nasz biznes wiąże się 
z dostarczaniem ludziom rekreacji, zdrowia, relaksu, 
dobrego treningu. Sam charakter usług powoduje 
więc, że ludzie mają raczej pozytywne nastawienie. 
Jednak oczywiście znamy też pojęcie hejtu. Najczę-
ściej pochodzi on z tzw. fejkowych kont. Domyślamy 
się też, że to sposób działania konkurencji. W Polsce 
niestety hejt się rozwija, wielu ludziom zdecydowa-
nie łatwiej krytykować, szczególnie anonimowo, niż 
chwalić. To niestety leży chyba w naszej naturze. Nie 
lubimy, kiedy komuś się coś udaje, jak odnosi sukces, 
widać to mocno na przykładzie znanych osób, któ-
rych zjawisko hejtu dotyka bardzo mocno.
I znów, odnosząc się do zasadniczej różnicy pomię-
dzy hejtem a niezadowoleniem wyrażanym przez 
naszych Klientów, zdecydowanie jesteśmy za roz-
mową i racjonalnym odnoszeniem się do trudnych 
komentarzy. Nigdy ich nie ukrywamy i nie kasujemy. 
Cierpliwie odnosimy się do problemów i traktujemy 
to jako cenny feedback dotyczący naszych usług. Jeśli 
natomiast chodzi o hejt, mowę nienawiści, nie daje-
my na nie zgody – w mediach społecznościowych 
mamy ustawione blokady na niecenzuralne słowa, 
określenia. Opinie, które nie mają z nami związku, są 
czystym hejtem, zgłaszamy i usuwamy.
Co do strategii dotyczącej komunikacji z hej-
terami, to powinna być ona spójna z zasadami 

Członek Zarządu Zdrofit, Dyrektor ds. inwestycji 
Benefit Systems SA, Oddział Fitness w Warszawie

SZCZĘSNY
Przemysław

działań w przypadku kryzysów komunikacyjnych. 
Warto przede wszystkim być przygotowanym, 
posiadać scenariusze na wypadek takich sytu-
acji, wpisać potencjalnie kryzysogenne tematy, 
zagadnienia. Ustalić schemat postępowania, tzw. 
FAQ, czyli odpowiedzi na pytania, zarzuty, ustalić, 
jak postępujemy w przypadku oczerniania itp. 
sytuacji. Jasno ustalić granice, na co nie pozwa-
lamy na naszych profilach. Rozmawiać nawet 
na trudne tematy, ale nie dawać zgody na sianie 
nienawiści i nieuzasadnioną krytykę. 

MOWA NIENAWIŚCI 
STAJE SIĘ CORAZ CZĘŚCIEJ 

AKCEPTOWANA

Hejt jest zjawiskiem, które polega na roz-
powszechnianiu nienawiści, pogardy 
i dyskryminacji. To przemoc werbalna 

wobec konkretnych osób, grup lub mniejszo-
ści. Najczęściej skierowana do przedstawicieli 
danego narodu, osób o innym światopoglądzie 
czy wyznawców innej religii. Hejterzy to osoby 
propagujące nienawiść rasową, antysemityzm, 
ksenofobię oraz pozostałe formy nietolerancji. 
Z czego wynika to zjawisko? Z braku wiedzy 
lub pobieżnych informacji posiadanych na 
dany temat. Wiele osób bazuje na stereoty-
pach i uprzedzeniach. W sposób uproszczony 
i schematyczny podchodzą do danego zjawiska. 
Stereotypy kształtują się na bazie świadomie 
lub nieświadomie przyswajanych informacji czy 
przekazów medialnych, a często również plotek.
Niepokojący jest fakt, że mowa nienawiści staje 
się coraz częściej akceptowana. Hejt w naszym 
kraju staje się codziennością. Nie tylko w Inter-
necie, ale również w codziennym życiu. Wiele 
osób nie wie, jak reagować na tego typu sytuacje, 
i mimo że chciałyby zareagować, nie wiedzą 
jak. Coraz powszechniejsza staje się pasywna 
postawa wobec hejterów.
Wyzwaniem dla społeczeństwa jest ogranicze-
nie mowy nienawiści. Wg Agencji Badań Rynku 
i Opinii SW Research hejter w Polsce to męż-
czyzna (53% hejterów) w wieku od 16 do 24 lat 
(aż 73% hejtujących), który ma wykształcenie 
średnie. Przyzwolenie na przemoc werbalną 
wśród młodych osób staje się powszechne. Nie 
możemy być obojętni wobec tego zjawiska. Wal-
ka z mową nienawiści powinna być wspólnym 
celem wszystkich grup społecznych.
Kluczową wartością w naszej firmie jest naj-
wyższa jakość oferowanych produktów i usług, 
dlatego z uwagą i zainteresowaniem czytamy 
opinie Klientów. Najczęściej tego typu informacje 
zwrotne otrzymujemy online. Hejt jest marginal-
nym zjawiskiem wśród naszych Klientów. Nie-
mniej każdą informację zwrotną, a szczególnie 
krytyczną, traktujemy indywidualnie. Po rzetelnej 
analizie odpowiadamy w sposób merytoryczny 
i konkretny. Jeżeli wiadomość jest uzasadniona, 
staramy się znaleźć przyczynę problemu, rozwią-
zać sytuację po myśli Klienta i wyciągnąć wnioski, 
aby w przyszłości nie popełnić danego błędu.
Do tej pory pojawiły się jednostkowe przypadki 
hejtu skierowanego pod naszym adresem na 
portalach zewnętrznych. Jeżeli była to mowa nie-
nawiści, bez żadnych argumentów merytorycz-
nych oraz wiarygodnych treści, zgłaszaliśmy tego 
typu zdarzenia administratorowi danej strony, 
aby usunąć konkretny komentarz lub zablokować 
konto danej osoby. Ważne, abyśmy reagowali – 
nawet jeżeli sytuacja nie dotyczy nas samych. Dyrektor ds. Marketingu i PR, Recman

TULWIN
Wojciech

Jeżeli jesteśmy zadowoleni z produktu lub usługi 
– zostawiajmy pozytywne komentarze.
W wielu przypadkach najskuteczniejszym 
rozwiązaniem w walce z hejtem jest nieodpo-
wiadanie na negatywne komentarze. Hejterzy 
czekają na podjęcie dyskusji, a to wywołuje 
w nich jeszcze większą agresję. Jeżeli jesteśmy 
świadkami mowy nienawiści, powinniśmy 
każdorazowo zgłaszać tego typu naruszenia 
do administratora danej witryny. W przypadku 
firm – istotne jest bieżące monitorowanie po-
jawiających się opinii. Jeżeli mamy do czynienia 
z hejtem, a nie merytoryczną krytyką, nie po-
winniśmy podejmować dyskusji. Należy usunąć 
taki komentarz, a jeżeli to nie pomaga – zablo-
kować lub usunąć danego użytkownika. Hejt 
nie jest wartością dodaną w dyskusji. Prowadzi 
jedynie do wzmożonej agresji. Istotna jest rów-
nież profilaktyka. Warto, abyśmy coraz częściej 
rozmawiali o tym zjawisku oraz metodach walki 
z nim. Pozytywny jest fakt, że pojawia się coraz 
więcej akcji społecznych, które pobudzają nas 
do dyskusji i mobilizują do reakcji. 

„ „ MOWA NIENAWIŚCI
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WAŻNA JEST 
ŚWIADOMOŚĆ, CO JEST, 

A CO NIE JEST HEJTEM

Krytyka i hejt to dwa różne pojęcia. Gra-
nica między nimi jest wyraźna. Krytyka 
jest elementem logicznego myślenia, po 

rzetelnej analizie przesłanek prowadzi do nega-
tywnej oceny osoby, metody czy zjawiska. Hejt 
– możemy użyć także innego wyrazu: nagonka 
– nie analizuje, nie jest konstruktywny. Hejt ma 
na celu atak, poniżenie, dyskredytację, wyraże-
nie nienawiści. Czasem stoi za tym lęk przed 
innością, czasem bezrefleksyjność, niewiedza 
lub wąskie horyzonty, czasem brak odpowie-
dzialności, czasem zaś potrzeba manipulacji, 
a to jest bardzo groźna motywacja, szczególnie 
w życiu społecznym.
Nie spotkaliśmy się z hejtem – nagonką wo-
bec Jet Line i naszych produktów. Natomiast 
branży OOH przypisuje się winę za bałagan 
w przestrzeni, który w przytłaczającej więk-

Dyrektor Zarządzający w Jet Line

SŁOMKA
Andrzej

szości powodują plakaty, ulotki i bannerki 
przypadkowe, niesystemowe i niemające nic 
wspólnego z działalnością profesjonalnych firm 
outdoorowych. Działamy zgodnie z prawem i ze 
standardami i stanowczo podkreślamy: trzeba 
usuwać nielegalne konstrukcje i piętnować za-
śmiecające przestrzeń przypadkowe działania. 
Dobrze było to widać w trakcie ostatniej kam-
panii wyborczej. Plakaty i spoty wyborcze są 
obecne w wielu miejscach nieprzeznaczonych 
do tego celu: na płotach, parkanach, wiaduk-
tach, drzewach. Szkoda tylko, że za bałagan, 
który irytuje, nie ponosi odpowiedzialności jego 
sprawca.
Zwrot „komunikacja z hejterami” to sprzecz-
ność. Komunikacja nie istnieje, jeśli nie ma 
otwartości na argumenty, szacunku dla innego 
zdania, uznania godności własnej i innych. 
Uważam, że ważna jest świadomość, co jest, 
a co nie jest hejtem, i nie nadużywanie tego 
pojęcia w sytuacji krytyki oraz odpowiedzial-
ność za słowa i podstawowa umiejętność: 
sztuka dyskusji. 

„
OPINIE EKSPERTÓW

Wkrótce otwarcie nowego
sklepu VIVE Profit w Tychach
W najbliższy piątek, 25 października, 
o godzinie 9:00, na ulicy Towarowej 2c 
w Tychach (Galeria Gemini Park Tychy) zostanie 
otwarty nowy, wielkopowierzchniowy sklep 
sieci VIVE Profit. Będzie to pierwszy punkt 
marki w Tychach oraz 34-ty w całej Polsce.
Sklepy VIVE Profit oferują bogaty 
i różnorodny asortyment. 
W wielkopowierzchniowych obiektach, 
klient znajdzie odzież dziecięcą, damską 
i męską, domowe tekstylia, ale również 
produkty komplementarne (m.in. chemię 
gospodarczą). Dla bardziej wymagających 
przygotowane zostały marki premium, 
wyeksponowane w specjalnych strefach 
top. Co ważne i rzadko spotykane w innych 
sklepach tego typu, praktycznie cały 
asortyment znajduje się na wieszakach i jest 
umiejscowiony w odpowiednich działach. 
Nad wszystkim czuwa kompetentna 
obsługa, co sprawia, że zakupy w VIVE Profit 
zawsze są komfortowe i udane.
Sieć VIVE Profit dba nie tylko o zapewnienie 
różnorodnego asortymentu wysokiej jakości, 
ale również o atrakcyjne ceny dla swoich 
klientów. System sprzedaży w sklepach 
działa w oparciu o jednotygodniowe cykle 
i malejące każdego dnia ceny produktów. 
Raz w tygodniu następuje całkowita 
wymiana asortymentu w całej sieci. 

W ostatnim dniu cyklu, przed zmianą towaru 
klientom jest proponowana sprzedaż na 
torby, dostępne w czterech rozmiarach. Do 
każdego sklepu VIVE Profit dostarczanych 
jest tygodniowo 10 ton towaru, 
podzielonego na metkowany (indywidualnie 
wyceniany) oraz podstawowy.
W dniach 25–27 października, na terenie 
galerii Gemini Park Tychy będą rozdawane 

ulotki promocyjne, które będą upoważniać 
do rabatu 10% na zakup tekstyliów w sklepie 
VIVE Profit.
Właścicielem sieci VIVE Profit, oferującą 
niepowtarzalną odzież na każdą okazję, jest 
spółka VIVE Textile Recycling. Pierwszy sklep 
powstał w 1995 roku w Kielcach. Po otwarciu 
w Tychach w sieci będą funkcjonować 34 
obiekty w całej Polsce. 

Fot. VIVE Profit







POZNAJ NOWE 
NETTO 3.0

Przedstawiamy nowy koncept sklepów Netto, jaki nasza sieć handlowa wprowadza na polski rynek. 
To odzwierciedlenie nowej strategii, której najważniejsze założenia to prostota, skandynawski charakter, 
korzyść oraz śmiałość. Koncept Netto 3.0 powstał z myślą o potrzebach naszych klientów, jest też 
odpowiedzią na aktualne trendy rynkowe.

Nowe rozwiązania służą podniesieniu komfortu zakupów i większemu zadowoleniu naszych klientów: 
duża powierzchnia sklepu, szerokie alejki, poszerzony asortyment, wyeksponowana strefa świeżych 
owoców i warzyw, strefa „to go” z sałatkami, sokami i przekąskami, wypiekanie pieczywa w sklepach 
czy też „Półka zdrowia”– tym wszystkim zachęcamy do codziennych odwiedzin. Obecna oferta sklepu 
Netto to około 2,7 tys. linii produktowych, rozmieszczonych na blisko 900 m kw. sali sprzedaży.

Zapraszamy do kontaktu:
Dział Rozwoju Sieci
Tel.: +48 91 469 99 84
E-mail: drs@netto.pl
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WYWIAD

Fot. Atrium

WYWIAD

Rozmowa 
z Anną Dafną, 
CFO i Deputy CEO 
Atrium Poland Real Estate Management
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ATRIUM

NASZE

WIELE
FUNKCJI

CENTRA 
HANDLOWE
ŁĄCZĄ DZIŚ

Rynek nieruchomości komercyjnych 
na całym świecie znajduje się w fazie 

niepewności, w branży trwają dyskusje 
o wpływie sprzedaży internetowej, 

rosnącej świadomości i coraz większych 
oczekiwaniach klientów. Społeczności 

ewoluują, a ich potrzeby stają się coraz 
bardziej charakterystyczne. Klienci oczekują 
dziś od obiektów handlowych czegoś więcej 

niż tylko możliwości zrobienia zakupów. 
Szukają dodatkowych usług, rozrywki, 

dobrego jedzenia i nowych doświadczeń. 
Centra handlowe stają się trzecim 

miejscem, po domu i pracy, w którym 
konsumenci spędzają czas wolny. Ich 

potrzeby różnią się jednak w zależności 
od lokalizacji, dlatego Anna Dafna, CFO 

oraz Deputy CEO, Atrium Poland Real 
Estate Management każdy obiekt traktuje 
indywidualnie, dostrzegając ich potencjał 

i możliwe kierunki rozwoju

Atrium jest jedną z czołowych firm sek-
tora nieruchomości komercyjnych, 
działającą na międzynarodowych 

rynkach. Jak z Państwa perspektywy wy-
gląda dzisiaj polski rynek nieruchomości 
handlowych na tle pozostałych?
Jesteśmy świadkami procesu racjonalizacji na 
rynku nieruchomości handlowych, zarówno 
w Polsce, jak i w Europie. Odnotowuje-
my wyraźne rozróżnienie między prężnie 
rozwijającymi się obszarami miejskimi 
i ośrodkami o dużym zasięgu regionalnym 
a mniejszymi miastami. Duże metropolie, 
takie jak Warszawa czy Praga, rosną w siłę 
– przyciągając zarówno firmy z branży de-
talicznej, jak i kupujących.
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Rynek nieruchomości handlowych nadal 
przyciąga nowy kapitał z rekordowym wo-
lumenem inwestycji. W ubiegłym roku war-
tość transakcji w regionie osiągnęła ponad 
13 mld euro, przy czym na Polskę przypada 
ponad połowa tego wolumenu. W porówna-
niu z krajami Europy Zachodniej w Polsce 
wciąż jest mniej marek, więc przy rosnącej 
sile nabywczej w prężnie rozwijających się 
lokalizacjach miejskich nadal istnieje miej-
sce na przyciągnięcie nowych znaczących 
najemców.
Również marki internetowe poszukują 
fizycznych przestrzeni w dobrych lokali-
zacjach. Dlatego przez kilka kolejnych lat 
czeka nas fascynujący okres przekształcania 
retail mixu tak, by dostosować go do potrzeb 
klientów każdego z naszych obiektów.

Atrium to wiodący właściciel znanych cen-
trów handlowych w Warszawie oraz ważnych 
obiektów regionalnych. Jakie aspekty – poza 
silnym portfelem nieruchomości – wyróżnia-
ją Grupę Atrium na tle konkurencji?
Atrium tworzy silny zespół specjalistów. 
Ponadto jesteśmy nie tylko właściciela-
mi, ale także zarządcami naszych centrów 
handlowych. Posiadamy długoterminowe 
strategie dla każdego z obiektów oraz krót-
koterminowe cele biznesowe dostosowane do 
zmieniających się potrzeb społecznych i oto-
czenia. Na bieżąco badamy rynek i klientów, 
sprawdzamy i przewidujemy przyszłe zmiany 
demograficzne w każdej z naszych lokalizacji 
oraz tworzymy silne relacje zarówno z part-
nerami biznesowymi, jak i lokalnymi spo-
łecznościami. Na tej podstawie zmieniamy 
nasze centra. Uwzględniamy i rozpatrujemy 
różne możliwości wykorzystania naszych 
przestrzeni, tak by mogły być jeszcze bar-
dziej funkcjonalne i użyteczne. Przestrzenie 
o tylko jednym, wyłącznym przeznaczeniu 
odchodzą do przeszłości, a nasze centra han-
dlowe łączą dziś wiele funkcji.

Poprzez jakie działania udaje się Państwu 
osiągnąć ten cel?

Przebudowy i rozbudowy dają możliwość 
wdrożenia nowych konceptów handlowych, 
takich jak na przykład jedyny w Europie 
koncept Carrefoura, który nie tylko posiada 
całą zdygitalizowaną ścieżkę zakupową 
wewnątrz sklepu, ale również fantastyczną 
strefę gastronomiczną, w której przygoto-
wanie potraw odbywa się na zasadach live 
cooking, a klient może porozmawiać z ku-
charzami na miejscu. Sklep oferuje także 
możliwość skorzystania z usługi click&-
collect. Zapraszamy również do współpracy 
marki stricte onlinowe – ecommercowe lub 
te zajmujące się social sellingiem, które 
poszukują możliwości zaistnienia w trady-
cyjnych sklepach. Tworzymy nowe strefy 
restauracyjne (#foodertainment), dajemy 
szansę prezentacji oferty w ramach pop-
-upów oraz współpracujemy z młodymi 
brandami, tzw. markami instagramowymi. 
W naszych obiektach działają zarówno 
kliniki, strefy wellness, community centers, 
jak i obiekty świadczące szereg usług. Jeste-
śmy otwarci na nowe możliwości rynkowe, 
które mają na celu wzmacnianie naszego 
biznesu i przekształcanie naszych obiek-
tów, aby zawsze były pierwszym wyborem 
w mieście.

OD PEWNEGO CZASU
obserwujemy proaktywne podejście 

najemców do współpracy z zarządcami 
obiektów handlowych. Firmy, którym 
udostępniamy powierzchnie, dobrze 
rozumieją potrzeby i zainteresowania 

swoich klientów

Fot. Atrium



33

listopad 2019magazyngalerie.pl

W jaki sposób umacniana jest pozycja rynko-
wa Państwa obiektów na lokalnych rynkach?
W strategię firmy na stałe wpisane jest 
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. 
Określiliśmy sobie kilka głównych filarów, 
na których opieramy swoje poszukiwania 
i wdrożenia. Koncentrujemy się na konsu-
mencie i jego zmieniających się potrzebach. 
Ulepszamy i uatrakcyjniamy nasze centra 
dzięki wiedzy o trendach rynkowych oraz 
zainteresowaniach i przyzwyczajeniach 
klientów. Ciągle pracujemy również nad 
efektywnością naszych obiektów. Rozwa-
żając różne innowacyjne pomysły, wdraża-
my na próbę te najlepsze i monitorujemy 
ich efektywność. Angażujemy się w rozwój 
społeczności lokalnych oraz kształtowanie 
naszego najbliższego otoczenia, wierząc, 
że jako przedstawiciel biznesu mamy do 
wykonania ważną i odpowiedzialną spo-
łecznie rolę.

W lipcu 2019 roku sfinalizowana została 
sprzedaż dwóch centrów handlowych – 
Atrium Koszalin i Atrium Felicity, natomiast 
miesiąc wcześniej do Państwa portfela dołą-
czyło centrum handlowe King Cross Praga. 
Jaka jest dalsza strategia rozwoju portfela 
nieruchomości handlowych w Polsce?
Kontynuujemy strategię opartą na repozy-
cjonowaniu naszego portfolio w kierunku 
dużych centrów handlowych o dominu-
jącej pozycji w obszarach oddziaływania, 
zlokalizowanych w prężnie rozwijających 
się lokalizacjach miejskich. 83% naszego 
portfolio stanowią obiekty w dwóch najsil-
niejszych gospodarkach Europy Środkowej 
— w Polsce i Czechach – z czego większość, 
bo ponad 50%, w Warszawie i Pradze.
Jesteśmy właścicielem znaczących obiektów 
w Warszawie. Wśród naszych pięciu centrów 
handlowych w stolicy znajdują się tak presti-
żowe, jak Wars Sawa Junior (WSJ, przejęty 
pod koniec 2018 r.) czy Atrium Promenada, 
w którym zakończyliśmy kolejny etap prze-
budowy (pod koniec 2018 r.) i planujemy 
kontynuację tego procesu w najbliższych 
latach.

Konsekwentnie realizują więc Państwo ob-
raną strategię.
Zgadza się. Wars Sawa Junior to warszaw-
ska ikona, zlokalizowana przy najbardziej 
ruchliwej ulicy w mieście. Roczna liczba 
odwiedzających obiekt i bezpośrednie oto-
czenie wynosi ponad 60 mln osób. Ob-
szar ten ma olbrzymi potencjał również 
ze względu na szereg lokalnych inwestycji 
obejmujących zarówno atrakcje kulturalne, 
jak i tworzenie nowych powierzchni biu-
rowych, które przyciągną jeszcze więcej 

odwiedzających. Nasz obecny plan rozwoju portfolio jest opra-
cowany do 2023 roku.

Jakie korzyści dla najemców wysuwają się przed szereg w kontekście 
Państwa oferty?
Od pewnego czasu obserwujemy proaktywne podejście najemców 
do współpracy z zarządcami obiektów handlowych. Firmy, którym 
udostępniamy powierzchnie, dobrze rozumieją potrzeby i zaintere-
sowania swoich klientów. Ich działania są zaplanowane i zoptyma-
lizowane pod pragnienia konsumentów, co świadczy o dojrzałości 
rynku i branży detalicznej w Polsce. Rozmawiamy z najemcami, 
obieramy wspólną strategię i wspieramy ich w tworzeniu odpo-
wiedniej przestrzeni dla klientów. Najemcy racjonalizują podejście 
do własnych sklepów i niektórzy, zamiast w 10 lokalizacjach, chcą 
być obecni w pięciu. Jednak w tych pięciu wybranych centrach chcą 
mieć większe i lepsze sklepy, w których mogą zagwarantować klien-
tom jak najszerszy asortyment i pełnię doświadczeń zakupowych. 
Modernizacje i rozbudowy naszych kluczowych obiektów dają 
im możliwość dostosowania przestrzeni handlowej do własnych 
potrzeb. Nasze centra handlowe zapewniają wsparcie najemcom 
w ich działaniach sprzedażowych – na poziomie marketingowym, 
jak i społecznym.

Przestrzenie o tylko jednym, 
wyłącznym przeznaczeniu 

odchodzą do przeszłości, a nasze 
centra handlowe łączą dziś 

wiele funkcji

„ „

CENTRA HANDLOWE
stają się trzecim 
miejscem, po domu 
i pracy, w którym 
konsumenci spę-
dzają czas wolny. Ich 
potrzeby różnią się 
jednak w zależności 
od lokalizacji, dlatego 
do każdego obiektu 
podchodzimy indywi-
dualnie

Fot. Atrium

ATRIUM
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O FIRMIE
Grupa Atrium to jeden z wio-
dących właścicieli, zarządców 
i deweloperów centrów han-
dlowych w Europie Środkowo-
-Wschodniej. W portfolio Grupy 
znajdują się 32 centra i nierucho-
mości handlowe zlokalizowane 
w czterech krajach, o wartości 
rynkowej 2,7 mld euro i całko-
witej powierzchni najmu brutto 
wynoszącej powyżej 870 000 
mkw. W Polsce Atrium posiada 
20 centrów handlowych o łącz-
nej powierzchni najmu brutto 
(GLA) wynoszącej 474 500 mkw. 
(stan na dzień 30 czerwca 2019).
Grupa jest właścicielem pięciu 
znaczących obiektów handlo-
wych w Warszawie. W czerwcu 
br. spółka nabyła centrum han-
dlowe King Cross za kwotę 43 
mln euro. W październiku 2018 
sfinalizowała transakcję naby-
cia za kwotę 301,5 mln euro 
prestiżowego kompleksu usłu-
gowo-handlowego Wars Sawa 
Junior, tym samym zwiększając 
do 83% udział aktywów w Pol-
sce i Czechach w całości portfela. 
Spółka jest notowana na giełdzie 
w Wiedniu oraz Euronext Am-
sterdam, gdzie jest oznaczona 
symbolem ATRS.

 � Kluczowi najemcy:
LPP, Hennes & Mauritz, AFM, 
Inditex, CCC, Metro Group, Kin-
gfisher, Carrefour, EM&F Group, 
A.S. Watson

 � Kontakt do działu najmu 
dla zainteresowanych 
współpracą:

ul. Ostrobramska 75 c
04-175 Warszawa
Tel.: +48 22 458 20 00
Email: leasing-pl@aere.com

 � www.aere.com

Jak oceniają Państwo zmiany zachodzące 
w świadomości polskich konsumentów?
Centra handlowe stają się trzecim miej-
scem, po domu i pracy, w którym konsu-
menci spędzają czas wolny. Ich potrzeby 
różnią się jednak w zależności od lokalizacji, 
dlatego do każdego obiektu podchodzimy 
indywidualnie. Pytamy naszych klientów, co 
jest dla nich ważne i na czym im zależy, by 
jeszcze lepiej ich poznać i zrozumieć. Cenią 
sobie swój czas wolny. Coraz częściej chcą go 
spędzić z rodziną czy znajomymi, w przy-
jemnej atmosferze, a wszystkie codzienne 
sprawunki załatwić szybko i w jednym 
miejscu. To, dokąd wybiorą się na zakupy, 
do fryzjera czy do kina jest dla nich istot-
ne i świadomie wybierają miejsce odwie-
dzin. Patrząc na trendy konsumenckie – na 
fali samoświadomości, dbałości o wygląd 
i zdrowie – klienci coraz częściej poszukują 
zintegrowanych przestrzeni sportowo-roz-
rywkowych. Z kolei zmiany socjo-ekono-
miczne oraz demograficzne, takie jak wzrost 
zamożności oraz starzenie się społeczeństwa, 
koncentrują uwagę klientów na obiektach 
łączących różne funkcje: modowe, gastrono-
miczne, medyczne, wellness czy też po prostu 
miejscach, w których mogą spotkać innych 

ludzi, popatrzeć na nich, zainspirować się, 
zaczerpnąć pomysły na to, w co się ubrać, jak 
spędzić czas z dziećmi czy jak popracować 
nad swoim rozwojem.

Rośnie rola społeczna obiektów Atrium, 
a klienci zauważają i doceniają Państwa 
świadome podejście do prowadzenia biz-
nesu. W jaki sposób umacniają Państwo 
związek centrów z klientami?
Integracja ze społecznościami lokalnymi 
jest jednym z elementów strategii Atrium. 
Na bieżąco badamy potrzeby i oczekiwa-
nia mieszkańców względem roli i funkcji 
obiektów handlowych zlokalizowanych 
w ich najbliższym otoczeniu. Chodzi tu 
zarówno o odpowiednie dostosowanie 
i personalizowanie oferty handlowej, jak 
i wartościową propozycję inicjatyw i aktyw-
ności społecznych skierowanych do różnych 
grup wiekowych.

Jakie inicjatywy są podejmowane?
Wśród wielu inicjatyw, które organizujemy 
w naszych obiektach bezpłatnie, jedna ma 
kluczowe znaczenie: Piąty Wymiar – com-
munity centre, które powołaliśmy w Atrium 
Promenada. To nowe miejsce, dedykowane 
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lokalnej społeczności Pragi Południe, 
w którym jej członkowie w każdym wieku 
mogą się spotkać i spędzać wspólnie czas. 
To przestrzeń otwarta 7 dni w tygodniu 
(również w niedziele niehandlowe), w której 
regularnie odbywają się zajęcia i warsztaty. 
W Piątym Wymiarze każdy może rozwi-
jać swoje umiejętności i pasje, uczestnicząc 
w bezpłatnych spotkaniach z inspirującymi 
ludźmi, działaniach edukacyjnych i skoncen-
trowanych na rozwoju osobistym.
Innym przykładem jest projekt „Kultura 
w samym centrum”, zrealizowany na Pasażu 
Wiecha, pod kompleksem handlowym Wars 
Sawa Junior. Kiedy przejęliśmy ten obiekt, 
przestrzeń w jego otoczeniu była całkowicie 
odizolowana, pusta. Tchnęliśmy w nią życie, 
animując centralny fragment miasta, tworząc 
przestrzeń interakcji społecznych dla mło-
dych ludzi wokół ważnych społecznie tema-
tów, takich jak: kultura, design, film, teatr 
czy muzyka. W ramach „Kultury w samym 
centrum” odbyły się setki warsztatów oraz 
koncertów w wykonaniu młodych artystów, 
zaś młode marki z obszarów: moda, uroda 
czy rekreacja miały niepowtarzalną oka-
zję, by sprawdzić swoje pomysły na biznes 
w bezpośrednim kontakcie z klientami. To 

W LICZBACH
20

zarządzanych centrów 
handlowych w Polsce:

Atrium Biała w Białymstoku

Atrium Copernicus w Toruniu

Atrium Gama w Radomiu

Atrium Gdynia w Gdyni

Atrium Kasztanowa w Pile

Atrium Molo w Szczecinie

Atrium Mosty w Płocku

Atrium Olkusz w Olkuszu

Atrium Plejada w Bytomiu

Atrium Płock w Płocku

Atrium Promenada w Warszawie

Atrium Reduta w Warszawie

Atrium Siemianowice  
w Siemianowicach Śląskich

Atrium Świętochłowice

Atrium Targówek w Warszawie

Centrum Handlowe Focus 
w Bydgoszczy

Galeria Dominikańska 
we Wrocławiu

Kaufland w Płocku

King Cross Praga w Warszawie

Wars Sawa Junior w Warszawie

474 500
łączna wielkość powierzchni GLA 

(w mkw.)

858
liczba najemców

136 063 041
roczna odwiedzalność (łącznie 

w okresie 10.2018–09.2019)

jest sposób, w jaki – dzięki naszej strategii 
tworzenia wspaniałych miejsc – możemy 
przekształcać i rozwijać przestrzeń miejską, 
czyniąc ją bardziej atrakcyjną dla odbiorców.

Spotykamy się w branży z opiniami, że bu-
dowanie dzisiaj przewagi konkurencyjnej 
obiektów handlowych sprowadzało się bę-
dzie głównie do jakości posiadanej oferty 
handlowej – tego, jakie brandy znajdują się 
w ofercie obiektu. Jaka jest Państwa opinia 
w tym aspekcie?
Rynek nieruchomości komercyjnych na 
całym świecie znajduje się w fazie niepew-
ności, w branży trwają dyskusje o wpływie 
sprzedaży internetowej. Mimo to Atrium 
odnotowuje stały wzrost. Jest to efekt mo-
nitorowania trendów i potrzeb osób odwie-
dzających nasze centra. Już kilka lat temu 
rozpoczęliśmy modernizację kluczowych 
obiektów z naszego portfolio. Społeczno-
ści ewoluują, a ich potrzeby stają się coraz 
bardziej charakterystyczne. Oczekują dziś 
od obiektów handlowych czegoś więcej niż 
tylko możliwości zrobienia zakupów. Szu-
kają dodatkowych usług, rozrywki, dobrego 
jedzenia i nowych doświadczeń. To właśnie 
jest i będzie wyznacznikiem konkurencyj-
ności centrów handlowych.

W jaki sposób portfel handlowy Atrium bę-
dzie rozwijał się w najbliższym czasie?
Obecnie koncentrujemy się wyłącznie na 
prężnie rozwijających się obszarach miej-
skich o dużej gęstości zaludnienia, na bie-
żąco zmieniamy i dostosowujemy tenant 
mix do zmieniających się czasów. W Polsce 
wzrasta konsumpcja poza domem, czę-
ściej wychodzimy, więcej czasu spędzamy 
w restauracjach, na rozrywce, a swój rozwój 
w centrach handlowych przeżywają kliniki 
medyczne i różnorodne usługi.

Jaka jest strategia działań Państwa firmy 
w tym obszarze?
Konieczna jest nie tylko optymalizacja 
doboru marek, ale również proponowanie 
unikalnych funkcji, które odróżnią centrum 
handlowe od konkurencji. Zmiany w archi-
tekturze i aranżacji wnętrz są równie ważne 
– by spędzanie czasu w centrum handlowym 
było dla klientów ciekawym i przyjemnym 
doświadczeniem. Jednak kwestia zasadni-
cza to tworzenie takich miejsc, w których 
klienci będą czuli się dobrze i do których 
będą wielokrotnie powracać.

Dziękuję za rozmowę. 

Eliza Mrowińska-Zalas

INTEGRACJA
ze społecznościami 
lokalnymi jest jednym 
z elementów strategii 
Atrium. Na bieżąco 
badamy potrzeby 
i oczekiwania miesz-
kańców względem 
roli i funkcji obiektów 
handlowych zlokalizo-
wanych w ich najbliż-
szym otoczeniu

Fot. Atrium

ATRIUM
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Coraz silniejsza obecność bizne-
sowa Atrium na warszawskim 
rynku handlowym przekłada się 
także na rosnące zaangażowanie 
spółki w kreowanie wartościo-

wej przestrzeni miejskiej – tak, by mogła jeszcze 
lepiej pełnić swoje funkcje społeczne, by była 
przyjazna dla społeczności lokalnej, wpływała 
na jej ożywienie i zaangażowanie, kształtowała 
dobrosąsiedzkie relacje.
Placemaking staje się też coraz ważniejszym obsza-
rem zainteresowań samych mieszkańców, którzy 
chcą, by przestrzeń w ich najbliższym sąsiedztwie 
była użyteczna, przyjazna i spełniała ich potrzeby.
Wychodząc z założenia, że nasze otoczenie i to, 
w jaki sposób kształtujemy przestrzeń wokół 
nas, ma olbrzymi wpływ na nasze samopoczucie 
i zachowania, Atrium zdecydowało się nadać 
nową wartość i tchnąć nową energię w Pasaż 
Wiecha, sąsiadujący z prestiżowym komplek-
sem usługowo-handlowym spółki – Wars Sawa 

Nowa energia i nowe funkcje 
historycznego Pasażu Wiecha

Warszawa jest silnym, prężnie 
rozwijającym się ośrodkiem 

miejskim, przechodzącym 
dynamiczny proces urbanizacji. 

Razem z Pragą stanowią 
najważniejsze miasta w strategii 

biznesowej Grupy Atrium. Po 
zakupie King Cross w czerwcu 

2019, spółka zarządza już 
pięcioma znaczącymi obiektami 

handlowymi w stolicy kraju

Junior. Usytuowany wzdłuż najstarszego centrum 
handlowego w Polsce pasaż to niewykorzystana 
i niedoceniona wcześniej przestrzeń, idealna do 
realizacji inicjatyw, które łączą ludzi i ich pomysły.
W okresie od końca czerwca do sierpnia 2019 
Atrium udostępniło mieszkańcom Warszawy 
specjalną letnią strefę aktywności i relaksu pod 
hasłem „Kultura w samym centrum”. Każdego 
wakacyjnego tygodnia, od czwartku do niedzie-
li, na Pasażu Wiecha pojawiały się dodatkowe 
atrakcje nawiązujące do najnowszych trendów 
i ważnych społecznie tematów: designu, mody, 
filmu, teatru, architektury, kreatywności i sztuki.
Wykorzystanie publicznej przestrzeni w centrum 
Warszawy do wspólnych twórczych działań i spo-
tkań przyczyniło się do wykreowania nowej ener-
gii i funkcjonalności miejsca w centrum stolicy, 
a zarazem w bezpośrednim sąsiedztwie obiek-
tów handlowych. W programie letniego cyklu 
znalazły się zarówno warsztaty (w tym m.in.: kurs 
rysowania komiksów, warsztaty litografii, kolażu 
i sitodruku, sensoryczne), wspólne twórcze dzia-

łania (robienie wianków, wełnianych obrazów, 
nauka tkactwa, tworzenia mebli z recyklingu), jak 
i spektakle (w tym teatr improwizowany, mono-
dram, stand-up), koncerty młodych zespołów, roz-
mowy z zaproszonymi gośćmi o zrównoważonej 
modzie, zmianach stylu życia czy miejscu przyrody 
w miejskim krajobrazie. W programie znalazły się 
propozycje zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
Przechodnie, którzy z ciekawości, w drodze do 
domu czy na spotkanie, pojawili się na deptaku, 
sami mogli się poczuć jak artyści i sprawdzić 
swoje umiejętności w ramach twórczych zajęć: 
szydełkowania czy też na przykład budowania 
domków dla owadów. Mogli też udać się na sen-
tymentalny spacer śladami historii wokół Domów 
Towarowych Centrum i powrócić do czasów, 
gdy pod centrum handlowym Wars Sawa Junior 
ustawiały się kolejki, przy dźwiękach orkiestry 
z Chmielnej w najlepsze kwitł pokątny handel 
dolarami i złotem, a Hotel Forum był jak Niezi-
dentyfikowany Latający Zachód z przynależnym 
mu luksusem, bogactwem, obcymi językami 
i atmosferą ciemnych interesów.
Dzięki inicjatywie „Kultura w samym centrum”, 
historyczny deptak stał się znaczącym miejscem 
na kulturalnej mapie stolicy, mocniej zatętnił ży-

ATRIUM KREUJE 
WARTOŚCIOWĄ 

PRZESTRZEŃ MIEJSKĄ

Fot. Atrium
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ciem, dobrą muzyką, wspólną zabawą i twórczą 
pracą, a warszawiacy zyskali ciekawą i inspirującą 
propozycję spędzenia czasu wolnego w wakacje 
w samym centrum miasta.
Specjalna wakacyjna strefa aktywności stała się 
nie tylko miejscem jakościowej rozrywki oraz 
twórczych dyskusji i działań, ale także przestrze-
nią integracji lokalnej społeczności, wspierającą 
otwieranie się na siebie, wspólne zaangażowanie.
Pomimo zakończenia cyklu imprez w ramach 
projektu, na deptaku nadal funkcjonuje strefa 
relaksu, która stała się jednym z ulubionych 
miejsc wypoczynku warszawiaków. Dostępny 
jest również bezpłatny pawilon, w którym swoją 
twórczość mogą zaprezentować wszyscy, którym 
z szeroko pojętą kulturą jest po drodze, w tym 
również młode polskie marki, którym Atrium daje 
szansę zaistnienia w postaci pop-upów. Często 
są to tzw. marki instagramowe, które wychodzą 
z przestrzeni wyłącznie wirtualnej, by pokazać 
się w przestrzeni stricte komercyjnej, prezentując 
jakość i atrakcyjność swoich produktów, nawią-
zując bezpośrednie relacje z klientami.
Wydarzenia zorganizowano we współpracy 
z licznymi instytucjami, w tym m.in.: Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej, Zodiak Warszawski Pawilon 
Architektury, Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Papaya Films czy Warszawska Szkoła Filmowa. 

Wszystkie inicjatywy w ramach akcji były bez-
płatne i ogólnodostępne.
Grupa Atrium chce być odpowiedzialnym i za-
angażowanym partnerem dla najbliższego oto-
czenia swoich obiektów handlowych. Spółka 
obserwuje nadchodzące trendy i zmieniające 
się potrzeby społeczne, w tym zapotrzebowanie 
na wysokiej jakości, przyjazne architektonicznie 

przestrzenie o funkcjach społecznych, sprzy-
jające spotkaniom, budowaniu i zacieśnianiu 
relacji, wspólnemu spędzaniu czasu. Swoją miej-
scotwórczą rolę dostosowuje dodatkowo do in-
dywidualnych potrzeb społeczności skupionych 
wokół każdego z obiektów handlowych z osobna 
– tak, by wykreowane przestrzenie w sposób 
maksymalny służyły ich użytkownikom. 

Fot. Atrium

Punkt Cake and Roll znajduje się

pod Realem w Singen (Niemcy)

od początku stawia na rozwój swojej sieci 
w sąsiedztwie centrów i sieci handlowych 
oraz retail parków. Dynamiczny wzrost udało 
się osiągnąć dzięki atrakcyjnym wizualnie 
punktom sprzedaży, które harmonizują 
z estetyką obiektów handlowych, oraz 
produktom wysokiej jakości, po które wracają 
klienci. Po sukcesie w Polsce firma postawiła 
mocny nacisk na rozwój zagraniczny. Już 
teraz może pochwalić się liczbą 50 lokalizacji 
za granicą. Punkty Ice and Roll i Cake and Roll 
znajdują się m.in. na Słowacji, w Niemczech 
oraz Wielkiej Brytanii, a niedługo pojawią 
się także w Australii, Hiszpanii, Chorwacji 
i Francji.
Sweet Gallery jako jedyna firma franczyzowa 
posiada w swoich strukturach dział 
komercjalizacji, który pozyskuje lokalizacje 
dla swoich franczyzobiorców. To sztab ludzi, 
którzy jeżdżą po Polsce i Europie i szukają 
lokalizacji dla partnerów biznesowych. Dlatego 
ekspansja sieci jest bardzo dynamiczna. Na 
rynku słowackim spółka posiada już kilkanaście 
punktów sprzedaży w sąsiedztwie sklepów 
Kaufland. Komercjalizatorzy Sweet Gallery są 
także w fazie rozmów z zarządcami obiektów 
handlowych w Holandii i Francji. Sweet Gallery 
szacuje, że w roku 2020 liczba punktów za 
granicą powiększy się o: 30 w Niemczech, 20 
w Anglii i 10 na Słowacji. 

Fot. Sweet Gallery

Międzynarodowa ekspansja marki
Lodolandia & Kołacz na Okrągło to największa 
i najszybciej rozwijająca się sieć mobilnych 
punktów sprzedaży w Europie serwująca 
słodkości, m.in. lody świderki, gofry oraz 
kołacze. W ciągu 5 lat działalności firma 

Sweet Gallery (właściciel marki Lodolandia & 
Kołacz na Okrągło i Bafra Kebab) otworzyła 600 
punktów sprzedaży w Polsce oraz za granicą 
pod międzynarodową marką Ice and Roll 
(Lodolandia) i Cake and Roll (Kołacz na Okrągło).
Podstawą sukcesu Sweet Gallery jest 
najwyższej jakości produkt i lokalizacje. Firma 
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Marka Pilkington istnieje na 
rynku w Polsce już od prawie 
30 lat. Jest bardzo dobrze zna-
na w branży budowlanej jako 

producent szkła płaskiego, laminowanego 
i szyb zespolonych. Jak firma osiągnęła obec-
ną pozycję?
Marka Pilkington działa nie tylko w obsza-
rze szkła technicznego i architektonicznego. 
Jesteśmy także obecni w branży motoryza-
cyjnej: produkujemy szyby dla najlepszych 
i najbardziej rozpoznawanych marek samo-
chodowych na świecie, a także do samocho-
dów ciężarowych czy autobusów.
Od lat 90. nasza firma stopniowo rozbudo-
wywała kolejne zakłady, odpowiadając na 
potrzeby szybko rozwijającego się rynku 
budownictwa i wzrastającej produkcji samo-
chodów w Europie Centralnej i Wschodniej. 
Od 2006 roku jesteśmy częścią japońskiego 
koncernu NSG Group, dzięki czemu mamy 
dostęp do najnowszych technologii.
Dzisiaj NSG Group w Polsce zatrudnia 
ponad 4 tysiące pracowników. Szkło jest 
produkowane w hucie w Sandomierzu, a po-
tem przetwarzane w siedmiu oddziałach 
na terenie całego kraju. W Sandomierzu 
i Chmielowie koło Tarnobrzega działają 
zakłady produkujące szyby samochodowe. 

Współczesne trendy w projektowaniu pokazują, 
że szkło jest coraz chętniej wykorzystywane 

w budownictwie. W biurowcach, centrach 
handlowych czy domach powstają coraz 
większe okna, ponieważ dostarczają one 

dużo światła i dają nam poczucie większej 
przestrzeni, a przeszklenia wielkoformatowe 

nie wpływają już negatywnie na bilans 
energetyczny budynku. Technologia idzie do 

przodu i coraz lepsze rodzaje szkła powodują, że 
dziś to materiał znacznie bardziej uniwersalny 

niż jeszcze kilka lat temu. O wykorzystaniu 
szkła, gdzie markę Pilkington ogranicza 
właściwie tylko wyobraźnia projektanta 

i wielkość dostępnych maszyn do produkcji 
szyb, rozmawiamy z Iwoną Konarską, Product 

Manager, Pilkington IGP Sp. z o.o.

JEST TYLKO 
WYOBRAŹNIA
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Rozmowa 
z Iwoną Konarską, 

Product Managerem 
Pilkington IGP Sp. z o.o.

Fot. Pilkington IGP
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Chmielowska fabryka jest jednym z naj-
nowocześniejszych zakładów tego typu 
na świecie. W Sandomierzu działa także 
Centrum Usług Wspólnych, obsługujące 
m.in. procesy informatyczne, finansowe 
i zakupowe w 20 krajach.

Państwa firma opatentowała metodę flo-
at. Na czym ona polega i gdzie znajduje 
zastosowanie?
Proces float został wynaleziony przez Sir 
Alastaira Pilkingtona w roku 1959. Płynne 
szkło jest w sposób ciągły wylewane z pieca 
do płytkiej wanny ze stopioną cyną. Sto-
pione szkło płynie po cynie, rozpływa się 
na niej. Ta metoda powoduje, że szkło jest 
idealnie płaskie, ma gładką powierzchnię, 
pozbawioną zniekształceń optycznych. Szkło 
float znajduje zastosowanie zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Może 

być bezbarwne, odżelazione lub barwione 
w masie. Podlega różnym typom obróbki, 
można na nie nanieść różnego rodzaju po-
włoki czy też je zlaminować.
Poprzednia metoda produkcji szkła była bar-
dzo energochłonna i mniej efektywna. Szkło 
było pofalowane, miało więcej zniekształ-
ceń. Metoda float daje zdecydowanie więcej 
możliwości. Śmiało można powiedzieć, że 
ten wynalazek zmienił branżę.

Spółka zaopatruje w swoje wyroby ryn-
ki zagraniczne. Gdzie jesteście Państwo 
obecni?
Lista rynków, z którymi współpracujemy, 
jest długa. Nasze produkty trafiają do Czech, 
Skandynawii, na rynki wschodnie, do An-
glii, krajów Beneluksu, Szwajcarii. Ostatnio 
realizowaliśmy zamówienia szyb do Stanów 
Zjednoczonych.

Jakiego typu realizacje były kluczowe w Pań-
stwa dotychczasowej działalności?
Szczególnego podejścia, ze względu na 
położenie geograficzne oraz wynikające 
z niego specyficzne warunki atmosferyczne, 
wymagały projekty realizowane na rynek 
skandynawski. Ograniczona ilość światła 
słonecznego zimą, jasne noce oraz szacunek 
dla natury miały wpływ na kształtowanie 
tamtejszej architektury, chętnie wykorzy-
stującej duże przeszklenia w połączeniu 
z naturalnymi materiałami.
Jednak nie zawsze czynniki zewnętrzne są 
najważniejsze dla inwestora. Nasze biuro 
doradztwa technicznego ściśle współpracuje 
z architektami i na podstawie założonych 
parametrów budynku dobiera odpowiednią 
konfigurację szkła. Prowadzimy także szko-
lenia dla architektów prezentujące możliwo-
ści wykorzystania szkła.

Dzisiaj szkło jest coraz częściej wykorzysty-
wanym materiałem w budownictwie. Jakie 
możliwości daje jego zastosowanie?
Współczesne trendy w projektowaniu po-
kazują, że szkło jest chętnie wykorzysty-
wane zarówno w biurowcach, budynkach 
użyteczności publicznej, jak i w domach. 
Mamy wokół siebie coraz więcej szkła, coraz 
większe okna, ponieważ chcemy mieć dużo 
światła. Całe ściany z przeszkleń pojawiają 
się już nie tylko w biurowcach czy obiektach 

Fot. Pilkington IGP

SZKŁO
hartowane spraw-
dza się w galeriach 
handlowych, biurach, 
open space’ach, może 
też znaleźć zastoso-
wanie w tablicach 
informacyjnych, 
reklamach wielkofor-
matowych

Szkło może być wykorzystane 
jako fasada, podłoga, daszek, 

ściana wewnętrzna czy schody. 
Ograniczeniem jest tylko 
wyobraźnia projektanta

„ „
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handlowych, ale i w domach prywatnych. 
W budownictwie biurowym szkło jest wy-
korzystywane nie tylko do konstruowania 
okien, ale również w pasach nieprzezier-
nych. Szkło może być wykorzystane jako 
fasada, podłoga, daszek, ściana wewnętrzna 
czy schody. Tak naprawdę, ograniczeniem 
jest tylko wyobraźnia projektanta i wielkość 
dostępnych maszyn do produkcji szyb.

Poza walorami estetycznymi szkło pełni 
wiele innych funkcji. Które z nich warto 
szczególnie podkreślić?
Technologia idzie do przodu, więc coraz 
lepsze rodzaje szkła powodują, że przeszkle-
nia wielkoformatowe nie wpływają już na 
bilans energetyczny budynku i dodatkowo 
doświetlają wnętrza. Można położyć na 
nim różnego rodzaju powłoki, pomalować. 
Szkło może ograniczać ucieczkę energii 
z pomieszczenia, może być samoczyszczące, 
może dynamicznie chronić przed słońcem, 
samoczynnie dopasowując się do warunków 
nasłonecznienia w pomieszczeniu.

Szkło hartowane jest szkłem bezpiecznym i ma zwiększoną wy-
trzymałość mechaniczną. W jakiego typu realizacjach jest ono 
szczególnie polecane?
Szkło hartowane sprawdza się w galeriach handlowych, biurach, 
open space’ach, może też znaleźć zastosowanie w tablicach informa-
cyjnych, reklamach wielkoformatowych. Można go również używać 
w wersji laminowanej do barierek, balustrad, stopni szklanych. 
W zależności od potrzeb Klienta, wymiarów danej powierzchni 
dobieramy odpowiedni rodzaj szkła, doradzamy, jaki produkt z naszej 
oferty zastosować. Jeśli projektant powie, jaki chce osiągnąć efekt, 
to my doradzimy, jak to zrobić i z czego. Największe szyby, jakie 
dostarczaliśmy do galerii handlowej, laminowane hartowane, miały 
wysokość prawie 6 metrów.

W witrynach sklepowych często pojawiają się refleksy zakłócające 
widok eksponowanych we wnętrzach przedmiotów. W jaki sposób 
można wyeliminować ten problem?
Mamy w ofercie specjalne szkło polecane do tego typu zastosowań. 
Pilkington OptiView™ OW to superbezbarwne szkło o obniżonej 
zawartości żelaza, praktycznie pozbawione zielonkawego odcienia 
charakterystycznego dla innych rodzajów szkła. Jest wyjątkowo 
jasne i transparentne, a dodatkowo pokryte powłoką antyrefleksyj-
ną, która niweluje odblaski. Zastosowane w witrynach sklepowych 
oddaje wiernie barwy i gwarantuje najwyższą przepuszczalność 

Fot. Pilkington IGP

WSPÓŁCZESNE
trendy w projekto-
waniu pokazują, że 
szkło jest chętnie 
wykorzystywane za-
równo w biurowcach, 
budynkach użytecz-
ności publicznej, jak 
i w domach
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W Pilkingtonie pracuję od 16 lat. Zaczynałam w biurze obsługi Klienta, 
co dało mi możliwość zapoznania się z szeroką gamą produktów (nasze 
portfolio jest bardzo rozbudowane, istnieje wiele możliwości zastosowań 
poszczególnych rodzajów szkła). Ponieważ biuro obsługi Klienta jest 
u nas ściśle powiązane z działami przygotowania i planowania produkcji, 
mogłam poznać funkcjonowanie firmy od podszewki. Po 4 latach zostałam 
przedstawicielem handlowym, zaś po kilku kolejnych zaproponowano 
mi stanowisko Product Managera, które pełnię do dzisiaj. Początkowo 
zajmowałam się rynkiem krajowym i wyłącznie szkłem hartowanym, 
z biegiem lat dochodziły kolejne produkty – szkło laminowane, 

kuloodporne i kolejne rynki. Dzisiaj odpowiadam za Polskę, Czechy, 
Skandynawię i rynki wschodnie. 

Do pewnego momentu sama zajmowałam się Klientami, ale 
gdy lista obowiązków coraz bardziej się wydłużała, zaczęłam 

oddawać Klientów przedstawicielom handlowym 
odpowiedzialnym za dane obszary lub menedżerom 

odpowiedzialnym za dane rynki.
Obecnie skupiam się głównie na działaniach 
zarządczo-organizacyjnych: zbieram dane, 
kontroluję, raportuję, robię budżety i analizy. 

Sporo czasu spędzam w podróży, co bardzo 
lubię. Śledzę także trendy rynkowe w obszarze 

szkła hartowanego, laminowanego 
i kuloodpornego, badam, jakie produkty 

są poszukiwane, co cieszy się coraz 
większą popularnością. Proponuję 

wprowadzenie nowej oferty do 
produkcji i sprawdzam możliwości, 
gdzie może być wykorzystana. 
Moje zadanie polega na tym, 
aby nasza firma była w stanie 
odpowiedzieć na trendy, co 
oznacza, że jeśli dany segment 
rynku jest obiecujący, muszę 
odpowiednio wcześnie 
zareagować i przekazać plan 

do dalszych działań do działu 
inwestycji. Proces uruchomienia 

nowego produktu nie jest łatwy, muszę 
brać pod uwagę wiele elementów. Przypomina 

to trochę skomplikowaną układankę. To olbrzymia 
odpowiedzialność, której mam świadomość.

Współpracuję z kilkunastoma menadżerami 
i przedstawicielami handlowymi z różnych krajów, 
odpowiadającymi za rynki w Polsce, Czechach 
i Skandynawii. Prowadzę również szkolenia produktowe. 

PRODUCT MANAGER
PILKINGTON IGP SP. Z O.O.

IWONA 
KONARSKA

Fot. Pilkington IGP

Portret
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DEWIZA ŻYCIOWA
Uważam, że w pracy i kontaktach 
z innymi ludźmi najważniejsze są 
wzajemny szacunek i otwartość na 
innych, ich opinie i poglądy. Ważna 
jest dla mnie także pokora. Życie 
nauczyło mnie, że to procentuje.

O SUKCESIE DECYDUJE
Elastyczność, indywidualne podejście 
do każdego człowieka. Uwielbiam 
kontakt z Klientem, bez problemu 
radzę sobie nawet z najbardziej 
wymagającymi. Pozytywne 
nastawienie, opanowanie, zachowanie 
zimnej krwi w stresujących sytuacjach 
i przy trudnych negocjacjach 
pomagają mi znaleźć rozwiązanie 
w każdej sytuacji, które jest do 
zaakceptowania dla wszystkich stron.
W zakładach produkcyjnych, takich 
jak nasze końcowy efekt zależy od 
wielu czynników, proces produkcji 
jest niezwykle skomplikowany, 
a problemy mogą się pojawić na 
każdym z licznych etapów, bardzo 
dużo się dzieje. Dobra znajomość 
tematyki, którą się zajmuję, i szybkość 
podejmowania decyzji pomagają mi 
w trudnych momentach. Bardzo sobie 
cenię doświadczenie z początków 
mojej kariery, dzisiaj ono procentuje.
Jestem człowiekiem dialogu, potrafię 
się porozumieć z każdym. Dzięki 
tej otwartości jestem na bieżąco, 
wiem, co się dzieje na każdym etapie 
zamówienia, mogę szybko reagować. 
Klienci to cenią. Jak mówi koleżanka 
z biura „gaszę pożary, których jeszcze 
nie ma”.

DO DZIAŁANIA MOTYWUJE MNIE
Lubię swoją pracę, lubię być w ruchu, 
wyjazdy służbowe nie są dla mnie 
problemem. Największą satysfakcję 
daje mi zadowolenie Klienta i piękne 
obiekty, które powstają z naszych 
produktów. Z przyjemnością i dumą 
oglądam gotowe realizacje, duże 
przeszklenia, które przy odpowiednim 
oświetleniu pięknie wyglądają.
Mam lekkie skrzywienie zawodowe 
– zawsze, gdy wchodzę do galerii 
handlowej, szukam znaczków 
producenta na szybach, sprawdzam, 
czyj to produkt. Ten zwyczaj przejęły 
także moje dzieci (śmiech).

W LUDZIACH CENIĘ
Szczerość i poczucie humoru. Lubię 
ludzi optymistycznie podchodzących 
do życia. Uważam, że pozytywne 
myślenie i wiara we własne siły to 
połowa sukcesu.

NAJCHĘTNIEJ WYPOCZYWAM
Razem z dziećmi. Każdą wolną 
chwilę spędzam z nimi. W weekendy 
nadrabiamy zaległości towarzyskie 
i spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi. 
Wychodzimy również do kina, 
spacerujemy, odwiedzamy ulubione 
miejsca i restauracje. W wakacje 
wybieramy morze, zimą najczęściej narty 
albo ciepłe kraje dla zmiany klimatu.
Moją pasją jest ogródek. 
Uwielbiam kwiaty, szczególnie róże 
i peonie. Podczas pracy w ogrodzie 
odpoczywam, resetuję się, 
zapominam o problemach. W ciepłe 
dni relaksuję się z poranną kawą na 
tarasie w towarzystwie wiewiórki, 
która się u nas zadomowiła.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE
Przez wiele lat dużo pracowałam, 
nawet podczas urlopu spędzałam czas 
przy komputerze. Nie miałam zbyt 
wiele wolnych chwil na zwiedzanie. 
Dopiero ostatnio zaczęłam więcej 
podróżować dla przyjemności.
Myślę, że niezapomniane miejsce 
to Lazurowe Okno na wyspie Gozo 
– jeden z symboli Malty. Cieszę 
się, że zdążyłam je zobaczyć, gdyż 
niedługo po mojej wizycie runęło do 
morza. Jeśli chodzi o miasteczka, to 
myślę, że przeurocze jest Alberobello 
i Polignano a Mare we Włoszech.

FILM, KTÓRY WYWARŁ NA MNIE 
NAJWIĘKSZE WRAŻENIE

Uwielbiam thrillery i musicale. „Dirty 
dancing” widziałam ze 20 razy, duże 
wrażenie zrobił na mnie „Wielki 
Gatsby” – olśniewający wizualnie ze 
znakomitym Leonardo Di Caprio. Listę 
moich ulubionych filmów uzupełnia 
thriller „Oko” z Jessicą Albą. Ostatnio 
moje serce skradły również seriale na 
Netflixie i HBO.

NAJCZĘŚCIEJ JADAM
Dania kuchni włoskiej i greckiej, 
owoce morza, choć golonce też się 

nie oprę. Uwielbiam jeść, jestem tak 
zwanym łakomczuchem (śmiech). 
Jeśli chodzi o deser, to beza Pavlova 
lub ciasto czekoladowe.

KULTURA W CZASIE WOLNYM
Przede wszystkim kino i teatr. Mam 
swoje ulubione teatry, do których 
staram się wybrać kilka razy w roku. 
Kino chociaż raz w miesiącu i to 
najlepiej z rodziną. Choć niestety 
muszę przyznać, że moje dzieci 
ostatnio już wolą chodzić do kina ze 
znajomymi, a nie z mamą (śmiech).

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ
Jeszcze nie wiem, nie mam na razie 
żadnych konkretnych planów. Ważne 
jest dla mnie, aby gwarantowana była 
dobra pogoda, bo wakacje to czas na 
relaks i ładowanie baterii.

ULUBIONA RESTAURACJA
Bardzo lubię grecką restaurację Paros, 
mamy też ulubioną pizzerię Tutto 
Bene niedaleko domu, z przepyszną 
Di Bufalą. Chętnie odwiedzam ją 
z rodziną w weekendy. Szkoda mi 
tracić wspólny czas, którego mamy 
tak mało, na gotowanie. Zamiast stać 
przy kuchni, wolę poświęcić całą 
uwagę rodzinie.

SAMOCHÓD MARZEŃ
Nie mam ulubionej marki, ale 
ważne jest dla mnie, aby samochód 
był duży i wygodny, bo spędzam 
w nim mnóstwo czasu. Do tej pory 
w przybliżeniu objechałam obwód 
ziemi prawie 25 razy. No i jak to 
u kobiet, ważny jest też kolor, ostatnio 
u mnie króluje biały.

NAJCHĘTNIEJ SŁUCHAM
Głównie słucham radia w trakcie jazdy 
samochodem. To, jaką stację i rodzaj 
muzyki wybieram, zależy od dnia 
i nastroju. Przekrój jest dość szeroki: 
od muzyki nowoczesnej aż po ciężkie 
brzmienia. Gdy potrzebuję wyciszenia, 
zdarza mi się także słuchać łagodnych, 
chilloutowych utworów.

CHCIAŁABYM OPANOWAĆ
Jazdę TIR-em. Zawsze byłam ciekawa, 
jak to jest mieć kontrolę nad tak 
dużym autem.
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światła, umożliwiając ekspozycję przed-
miotów i dekoracji zgodnie z zamysłem 
projektanta. Bez refleksów. Jak wygląda 
w praktyce zastosowanie tego typu szkła 
można zobaczyć m.in. w warszawskiej Ga-
lerii Młociny.

W swojej ofercie posiadają Państwo również 
specjalne lustra, za którymi można ukryć 
ekrany. Jakie rozwiązania zostały wykorzy-
stane w tych produktach i gdzie mogą być 
wykorzystywane?
Pilkington MirroView™, czyli lustro 
ukrywające ekran telewizyjny lub interak-
tywny monitor można wykorzystywać za-
równo w przestrzeniach prywatnych, jak 
i komercyjnych. W tego typu realizacjach 
wykorzystywane jest lustrzane szkło re-
fleksyjne w dwóch wersjach: standardowe 
do wnętrz słabiej doświetlonych np. barów 

oraz o większej przepuszczalności światła 
do zastosowania w miejscach o dużym na-
tężeniu światła, jak galerie handlowe czy 
salony fryzjerskie.
Ze względu na konieczność przenikania jak 
najjaśniejszego obrazu przez powierzch-
nię szkła, w realizacjach z zastosowaniem 
szkła Pilkington MirroView™ rekomendu-
jemy montaż profesjonalnych wyświetlaczy 
wielkoformatowych LFD, o podwyższonej 
jasności ekranu w porównaniu do standardo-
wych telewizorów. Stosując na szkło dodat-
kowo interaktywną folię dotykową, możemy 
uzyskać interaktywny kiosk, pozwalający 
na ciekawe zaprezentowanie treści rekla-
mowej zarówno w pionie, jak i w poziomie. 
Takie obiekty cieszą się dużą popularno-
ścią podczas imprez handlowych, w salo-
nach sprzedaży, punktach informacyjnych, 
showroomach.

Z wykorzystaniem Pilkington MirroView™ 
można także stworzyć wirtualne przymie-
rzalnie. Cyfrowe nośniki i kamera z czujni-
kami 3D, ukryte pod taflą lustra, nakładają 
na odbijającą się w lustrze sylwetkę ubrania 
dostępne w wirtualnej sklepowej bazie. Po-
zwala to na szybkie podjęcie decyzji zakupo-
wych i ogranicza czas spędzony na żmudnym 
dobieraniu stylizacji. Jest to również ciekawa 
propozycja do wykorzystania podczas po-
kazów mody lub prezentacji najnowszych 
kolekcji.

Użycie szkła w architekturze i aranżacji 
wnętrz staje się coraz bardziej popularne. 
W dobie silnej konkurencji i nasycenia ryn-
ku powierzchnią handlową kluczowi gracze 
modernizują swoje salony sprzedaży lub 
rozbudowują całe obiekty handlowe. Jakie 
zastosowanie mogą znaleźć Państwa pro-
dukty w tym obszarze?
Tym, którzy chcą być w zgodzie z trendami, 
wyróżnić się wśród konkurencji polecam 
Pilkington Optiwhite™, superbezbarwne 
szkło o obniżonej zawartości żelaza, ideal-
ne na witryny sklepowe. Barwy oddawane 
przez to szkło są bardzo rzeczywiste, nawet 
w szybach grubszych. W witrynach skle-
powych często są stosowane grube szkła, 
co najmniej 12 mm, co powoduje przekła-
manie barw, bowiem im grubsze szkło, tym 
większe zniekształcenia. 12-milimetrowa 
szyba Pilkington Optiwhite™ gwarantuje 
prawie niezakłócone kolory, co ma ogromne 
znaczenie szczególnie w przypadku szyb 
malowanych białą emalią.
W kantorach, salonach jubilerskich czy 
sklepach z ekskluzywnymi zegarkami zna-
komicie sprawdzają się szyby antywłama-
niowe lub kuloodporne. Takie szyby również 
możemy produkować na superbezbarwnym 
szkle Pilkington Optiwhite™.

Stworzyli Państwo również narzędzia, które 
mogą ułatwić wybór odpowiedniego pro-
duktu przez potencjalnych Klientów. Czy 
może Pani przybliżyć szczegóły?
Źródłem inspiracji dla projektantów i in-
westorów obiektów handlowych może być 
nowa aplikacja NSG Group zawierająca bo-
gatą bazę projektów referencyjnych. Umoż-
liwia ona szybkie wyszukiwanie produktów 
marki Pilkington i dopasowanie wyników 
wyszukiwania do wymagań projektowych.
Z kolei aplikacja Pilkington Spectrum słu-
ży do obliczania parametrów technicznych 
szyb. Pozwala ona na tworzenie specyfikacji 
technicznych dla szerokiej gamy szkieł marki 
Pilkington oraz różnych ich kombinacji. 
Obie aplikacje są dostępne na urządzenia 
z systemem IOS oraz Android.

CORAZ LEPSZE
rodzaje szkła powo-
dują, że przeszklenia 
wielkoformatowe 
nie wpływają już na 
bilans energetyczny 
budynku i dodatkowo 
doświetlają wnętrza. 
Można położyć na 
nim różnego rodzaju 
powłoki, pomalować

Fot. Pilkington IGP
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O FIRMIE
Pilkington zajmuje się produkcją 
szkła od roku 1826. W roku 2006 fir-
ma Pilkington została przejęta przez 
japoński koncern NSG Group. Marka 
Pilkington została zachowana jako 
nazwa produktów Grupy przezna-
czonych dla przemysłu budowlane-
go i motoryzacyjnego. NSG Group 
jest obecnie jednym z największych 
światowych producentów szkła 
i produktów szklanych, działającym 
w dwóch podstawowych sektorach: 
motoryzacyjnym (rynek części ory-
ginalnych i zamiennych) oraz w ob-
szarze szkła technicznego i architek-
tonicznego, które obejmują szkło 
i produkty szklane do budynków 
nowych i poddawanych renowacji, 
szeroką gamę produktów o warto-
ści dodanej, a także zaawansowane 
produkty dla technologii informatycz-
nych i komunikacyjnych, zastosowań 
technicznych i energetyki słonecznej. 
Produkcja odbywa się w 30 krajach 
na czterech kontynentach. Produkty 
Grupy sprzedawane są w ponad 100 
krajach. W roku podatkowym, zakoń-
czonym 31 marca 2019 r. sprzedaż 
Grupy wyniosła ok. 4,75 mld euro. 
Z łącznej sprzedaży Grupy 40% zreali-
zowano w Europie, 33% w Azji, łącz-
nie z Japonią, 27% w obu Amerykach.

 � www.pilkington.pl

Jakie aspekty budują przewagę konkuren-
cyjną Państwa firmy na polskim rynku?
Nasze produkty charakteryzują się wysoką 
jakością, potwierdzoną licznymi certyfikata-
mi. Przechodzą kontrole jakości na każdym 
etapie produkcji.

A jakie korzyści ze współpracy warto 
podkreślić przede wszystkim dla odbior-
ców w sektorze handlu i nieruchomości 
handlowych?
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę 
doradców, których kompetencje i wie-
dza merytoryczno-techniczna są wysoko 
oceniane przez Klientów. Cenią oni so-
bie także obsługę sprzedaży i sam proces 
sprzedaży, wraz z terminowością dostaw 
oraz logistyką.

Z prowadzonych przez nas badań jako-
ściowych wynika, że większość Klientów 
uważa naszą firmę za godną zaufania, czego 
najlepszym potwierdzeniem jest długo-
letnia współpraca. Na taką ocenę składa-
ją się przede wszystkim: wysoka kultura 
współpracy, bardzo dobrej jakości produkty, 
stabilny i przewidywalny system zamówień 
i dostaw produktów oraz renoma marki 
na rynku.

Jak wygląda strategia rozwoju Państwa fir-
my i plany na kolejny rok?
Ostatnie lata to dla nas czas intensywnego 
rozwoju. Rozbudowaliśmy zakłady w Kra-
kowie i Skierniewicach, kupiliśmy fabrykę 
w Ostrołęce, zmodernizowaliśmy park ma-
szynowy we Wrocławiu, zbudowaliśmy nowy 

zakład przetwórczy w Białymstoku. Staramy 
się odpowiadać na potrzeby Klientów zanim 
oni nas o to poproszą, wychodzimy naprze-
ciw ich oczekiwaniom. Dzięki temu, że sta-
le obserwujemy rynek, analizujemy trendy, 
wiemy jak odpowiadać na potrzeby rynku. 
Cena nie jest już najważniejszym kryterium. 
Ważne są: wysoka jakość, dobre parametry 
i bezpieczeństwo. Widzimy, że coraz więcej 
Klientów, także indywidualnych, stawia wła-
śnie na bezpieczeństwo. Dlatego poszerzamy 
produkcję szkła hartowanego i uruchamia-
my kolejny piec do hartowania w zakładzie 
w Białymstoku.

Dziękuję za rozmowę. 

Eliza Mrowińska-Zalas

Fot. Pilkington IGP
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Jako lider w branży Digital Signage i wielkoformatowych ekranów LED zapewniamy 
kompleksową obsługę - projekt, wdrożenie i serwis na terenie całej Europy.

xledpro.pl

Statim Integrator
ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa
tel.: +48 22 832 11 70, biuro@statim.com.pl

Statim Integrator otrzymał tytuł „Gazeli Biznesu 2018”
plasując się na 15. miejscu z 4499 firm nagrodzonych 

w Rankingu Ogólnopolskim.

Poznaj korzyści ekranów xLEDpro: 
MODUŁOWA BUDOWAULTRA CIENKA KONSTRUKCJA KOMPAKTOWE WYMIARY

ZDUMIEWAJĄCA JASNOŚĆ  
I KONTRAST 5 LAT GWARANCJIKOMPONENTY O NAJWYŻSZEJ 

SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Wprowadź nowoczesny wymiar komunikacji dzięki 
wielkoformatowym ekranom xLEDpro firmy Statim.
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Nie ocenia się 
po okładce, ale 

w przypadku 
przeżyć jest 

ona ważna

Jako że mamy do czynienia 
ze sprzedażą detaliczną, 
zdajemy sobie sprawę z tego, 
że nasz docelowy produkt 
(karta podarunkowa) jest 
niekiedy jednym z ogniw 
w łańcuchu potrzeb Klienta, 
a nie ich jedyną składową. 
Inaczej oznacza to tyle, że 
samo przeżycie sprzedawane 
w formie vouchera jest 
najważniejszym, lecz 
niejedynym elementem 
decydującym o tym, czy 
potrzeba Klienta zostanie 
zaspokojona.

Fot. Super Prezenty
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SUPER PREZENTY

D
zieje się tak głównie ze względu na spe-
cyfikę naszych produktów, opierającą 
się na wbrew pozorom powszechnie 
znanym procesie społecznym, jakim jest 
obdarowywanie. Jak to wygląda z per-

spektywy kupującego? Kiedy udajemy się do 
obiektu handlowego w celu wybrania czegoś 
dla bliskiej osoby, wtedy sama rzecz (np. koszula) 
staje się elementem podarunku, lecz nie możemy 
jej nazwać prezentem dosłownie, dopóki nie 
przybierze odpowiedniej formy wizualnej, cho-
ciażby dzięki opakowaniu. Owszem, zdarzają się 
przypadki, w których okazja nie jest zbyt wyszu-
kana, jednak gdy mamy do czynienia z ważnym 
dniem, jak urodziny, święta czy walentynki – nie 
wyobrażamy sobie sytuacji, w której wręczamy 
komuś koszulę bez odpowiedniej oprawy. Inaczej 
mówiąc – to musi wyglądać jak prezent.
Identycznymi prawami rządzi się sprzedaż prze-
żyć. I mimo że vouchery podarunkowe w Super 
Prezentach są jedynie fizyczną przepustką do 
niezwykłego doświadczenia, to kupujący nadal 
odczuwają potrzebę, aby produkt w swojej fi-
nalnej wersji wyglądał estetycznie. Od początku 
trwania naszej działalności staramy się, aby Super 
Prezenty były pomocne dla konsumentów nie 

tylko na poziomie wyboru i szerokości asorty-
mentu, ale również pod względem oszczędności 
czasu i wzajemnego dopasowania poszczegól-
nych komponentów. Dopiero wtedy zostaje 
spełniona potrzeba Klienta nastawionego na 
zakup upominku. Właśnie dlatego w każdym 
z naszych punktów handlowych istnieje możli-
wość stworzenia prezentu na miejscu, włącznie 
z zapakowaniem do estetycznej koperty lub pu-
dełka, a nawet wydrukowaniem kartki z życzenia-
mi. I właśnie wtedy pojawia się owo „wzajemne 
dopasowanie”, bowiem wszystkie te elementy 
(voucher lub zestaw podarunkowy, koperta bądź 
pudełko, kartka z życzeniami i torebka) harmoni-
zują ze sobą wizualnie na tyle, że Klient nie jest 
zmuszony do dalszych poszukiwań, co naturalnie 
przyczynia się również do oszczędności czasu.
Oczywiście troska o czas Klienta wiąże się 
z zawężeniem spontaniczności dokonywania 
zakupów. Należy jednak pamiętać, że Super Pre-
zenty i wszystkie inne firmy oferujące przeżycia 
w formie podarunków pochylają się w stronę 
Klientów poszukujących produktu posiadające-
go ten prezentowy charakter, lecz nie zamykają 
się wyłącznie na wspomniany segment. Istnieje 
bowiem dość duża grupa konsumentów zain-
teresowanych przeżyciami firm prezentowych 
jedynie do własnego użytku. Ta grupa nie zamówi 
kartki z życzeniami, opakowania ani żadnego 
z naszych ozdobników, więc można zdobyć się 
na stwierdzenie, że paradoksalnie ci Klienci są sta-
tystycznie bardziej spontaniczni pod względem 
dokonywania zakupów, ponieważ nie nastawiają 
się wyłącznie na załatwienie sprawy, jaką jest 
kupno prezentu. Mówi to tyle, że sam wybór 
naszej firmy może być efektem takiego swobod-
nego działania i dowodzi, że profilowanie oferty 
Super Prezentów nie jest tak wyraziste, jak choćby 
w przypadku kwiaciarni czy salonów optycznych.
Dochodzimy do wniosku, że przykładanie uwagi 
do sfery wizualnej oferowanych przeżyć przy-
czynia się do nasycenia potrzeb konsumenta 
nastawionego bardziej na obdarowanie kogoś, 
niż wykorzystanie naszych produktów na własny 
użytek, jednak w przypadku drugiej grupy po-
trzeba Klienta jest mniejsza, a zatem łatwiejsza 
do spełnienia.
W Super Prezentach cały proces obsługi od-
bywa się w sposób indywidualny, dlatego też 
do potrzeb konsumentów docieramy poprzez 
rozmowę między sprzedawcą a Klientem. Taki 
przebieg komunikacji wydaje się oczywistym 
w przypadku naszych wysp handlowych, za-
równo nowo powstałej w galerii Złote Tarasy, jak 
i wszystkich innych, włącznie ze sklepem na ulicy 
Chmielnej. Sprawa nie jest jednak tak oczywista 
w kwestii punktów dystrybucji Carrefour i Empik. 
Nie ma w nich doradcy, zatem Klient zainteresuje 
się naszymi przeżyciami wyłącznie wtedy, gdy 
zauważy stoisko. I tutaj po raz kolejny wracamy 
do aspektu wizualnego, gdyż bardzo ważnym 

sposobem na zwrócenie uwagi kupującego jest 
odpowiednia ekspozycja, ulokowanie stoisk oraz 
szata graficzna, jak i opisy przeżyć na przedsta-
wianych kartach podarunkowych.
A w jaki sposób staramy się wzbudzić zaintere-
sowanie i skomunikować z Klientem na naszej 
stronie internetowej www.superprezenty.pl? 
Tutaj stawiamy głównie na intuicyjny, przejrzy-
sty design strony oraz intrygujące opisy ofert, 
a dodatkowo zachęcamy do podjęcia rozmowy 
z doradcą poprzez czat. 

Fot. Super Prezenty





Nr działki / Plot no.: Obręb / Section:

Nr księgi wieczystej / Land register no.:

Województwo / Voivodship.: Gmina / Community:

Powierzchnia gruntu
Land area:

Ilość budynków
Quantity ofbuildings:

Pow. użytk. budynku
Community:

Przeznaczenie / Purpose:

Bytom „Szombierka”

Lotnisko
Airport

Droga krajowa
National road

Wrocław Airport
5km

A37
5km

D666
5km66170 050

BYTOM „Szombierki”
Nieruchomość pod galerię handlową 
ul. Zabrzańska

Galeria - wskaźniki:
• powierzchnia zabudowy ok. 18 000m2
• powierzchnia na 2 kondygnacjach ok 35 500m2
• planowany parking na 1200 miejsc

Szyb Krystyna - koncepcja i opcje:
• hotel z restauracją, butikami i salą konferencyjną
• centrum sportowe – ściana wspinaczkowa, spa
• kawiarnia z tarasem widokowym

661 740 050 ewa.kisiel@kruksa.pl
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S
chwitzke Górski to fir-
ma będąca częścią grupy 
Schwitzke Gmbh, jednej 
z najstarszych firm specja-
lizujących się w projekto-
waniu dla retailu w Europie. 
Jak rozpoczęła się historia 
firmy?

Moi wspólnicy Karl i Klaus Schwitzke reali-
zują projekty o profilu retailowym od ponad 
30 lat. Nie każdy wie, że jednymi z pierw-
szych firm w Europie, które wprowadziły 
koncept monobrandowych sklepów w dużej 
skali, były firmy Espirit z Niemiec i Benne-
ton we Włoszech. Właśnie tam, w Espirit, 
zaczęła się historia grupy Schwitzke. Można 
powiedzieć, że mieliśmy przyjemność pracy 
od A jak Adidas aż po Z jak Zalando; lista 
Klientów grupy jest bardzo długa…

W jaki sposób zdobyte na Zachodzie do-
świadczenia mają przełożenie na działalność 
Państwa firmy na rynku polskim?

Wyznaje zasadę, że design zmienia świat na lepszy. Dlatego 
zawsze stara się projektować takie rozwiązania, które 
pozytywnie wpływają na całokształt działalności Klienta 
w długiej perspektywie. Swoje propozycje opiera o Customer 
Experience 2.0. Żyjemy dziś bowiem w trybie permanentnej 
zmiany, obecnie najbardziej dynamicznej na przestrzeni 
ostatnich 30 lat. O roli, którą jest interpretacja, zrozumienie 
trendów i rekomendowanie działań w odpowiedzi na nie 
rozmawiamy z Michałem Górskim, CEO Schwitzke Górski

Działamy globalnie i uczymy się od siebie 
nawzajem. Konsumenci w Polsce w różnych 
segmentach zachowują się podobnie jak Ci 
na rozwiniętych rynkach, choć różnice kul-
turowe są bardzo istotne. Traktujemy współ-
pracę i partnerstwo jako naszą silną stronę 
w budowaniu globalnych sprzedażowych 
rozwiązań. Będąc obecnymi w Niemczech, 
Francji, Polsce i Dubaju, mamy możliwość 
czerpania doświadczeń i wzorców z całego 
świata. To działa.

Założyciele grupy, bracia Karl i Klaus 
Schwitzke, podkreślają, że „projekt nie jest 
celem samym w sobie, a jedynie częścią po-
lityki danej marki i elementem jej sukcesu”. 
Czy może Pan rozwinąć tę myśl?
Wielokanałowość szczególnie uwidocznia tę 
prawdę. Sklepy są przestrzenią doświadczeń 
związanych z marką. A te kreuje produkt, 
usługa z nim związana, a także otoczenie, 
w którym te interakcje mają miejsce, i komu-
nikacja omnichanelowa. Projektowanie takiej 

ŚWIAT NA LEPSZY

DESIGN 
ZMIENIA
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Rozmowa 
z Michałem Górskim, 

CEO Schwitzke Górski

Fot. Schwitzke Górski
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przestrzeni wymaga zrozumienia potrzeb 
Klienta oraz równocześnie modelu bizneso-
wego i sposobu działania retailera czy właści-
ciela obiektu handlowego. Często w ramach 
projektu pomagamy organizacjom zmieniać 
się w zakresie ich strategii rozwoju, operacji 
i komunikacji. Dzielimy się tym samym na-
szymi doświadczeniami i wiedzą, która sięga 
dalej niż samo projektowanie przestrzeni.

Schwitzke Górski kreuje nowe standardy punk-
tów handlowych i usługowych na polskim 
i europejskim rynku. Czym dzisiaj powinny 
się charakteryzować tego typu przestrzenie?

Powinny w sposób czytelny i jednoznaczny 
odpowiadać na oczekiwania Klientów zwią-
zane z wartościami, jakie marka czy przestrzeń 
handlowa obiecuje dostarczyć konsumentom. 
Dostarczać je spójnie we wszystkich kanałach, 
w których jest obecna. Nasze doświadczenia 
skłaniają nas do rekomendowania rozwią-
zań, które realizują te założenia. Osobiście 
uważam, że design zmienia świat na lepszy. 
Zawsze staramy się projektować takie roz-
wiązania, które będą pozytywnie wpływały 

na całokształt działalności Klienta w długiej 
perspektywie. Czasami są to ‘małe-wielkie 
zmiany’, jak nowy, wygodniejszy widelec za-
projektowany dla marki Makarun, czy redukcja 
złożoności oferty produktowej, która ułatwia 
Klientom wybór i sprawia, że zakupy są mniej 
stresujące. Często też najważniejszy jest efekt 
WOW! Decyzje o wyborze metody daje nam 
poza analizą modelu biznesowego firmy czy 
przestrzeni insigty zbierane od Klientów. Jako 
przykład mogę podać rebranding marki Olimp 

należącej do Gastromall Group – Klient sam 
przyznał, ku naszej satysfakcji, że wdrożony 
przez nas design nie tylko zmienił podejście 
konsumentów do brandu, ale zachęcił nowych 
inwestorów i partnerów do współpracy.

Państwa specjalnością jest CX 2.0. Czy może 
Pan przybliżyć ten projekt i jego główne 
założenia?
Z przyjemnością. Customer Experience 
2.0 to projekt, którego założeniem było 

Nie zostawiajmy Klientów 
jedynie z ofertą jedzeniową 

globalnych lub ogólnopolskich 
gastronomicznych marek. Znajdźmy 

miejsce dla lokalnego producentai  
dla lokalnej restauracji

„ „

Fot. Schwitzke Górski
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SCHWITZKE GÓRSKI

O FIRMIE
Projektujemy wyjątkowe do-
świadczenia. Kreujemy koncepty. 
Projektujemy obiekty handlowe. 
Od blisko dekady tworzymy wie-
lokrotnie nagradzane projekty dla 
szeroko rozumianych sektorów 
RETAIL, HoReCa i Office. W cen-
trum naszych działań stawiamy 
Customer Experience 2.0 i w jego 
duchu planujemy przestrzenie nie 
tylko ergonomiczne i zgodne 
z trendami, ale przede wszyst-
kim wzmacniające wyjątkowe 
doświadczenie marki i komuni-
kujące jej wartości. Kompleksowo 
wspieramy naszych Klientów: od 
określenia oczekiwań i strategii 
CX, przez koncepty kreatywne, 
projekty przebudów obiektów, 
projekty wykonawcze, aż po 
wsparcie na etapie wdrożeń. 
Nasze kompetencje to nie tylko 
projektowanie, ale także złożo-
ne badania mające na celu po-
znanie potrzeb konsumentów. 
Wdrażamy również rozwiązania 
technologiczne z zakresu digital 
w sposób immersyjny z wizerun-
kiem i doświadczeniem marki. 
Pracujemy w oparciu o Design 
Thinking i Customer Centered 
Design. Należymy Do Schwitzke 
Group, która od Krakowa, przez 
Berlin, aż po Dubaj zatrudnia 
ponad 200 utalentowanych pra-
cowników i wdraża prawie 500 
projektów rocznie.

 � www.schwitzkegorski.pl
 � wwww.linkedin.com/

company/schwitzkegorski

całkowite przemodelowanie tworzenia in-
nowacji w fizycznej przestrzeni sprzeda-
ży. Zauważyliśmy, że innowacje i zmiany 
w tym obszarze są wprowadzane często jako 
działania inspirowane przez poszczegól-
ne silosy organizacji, z którymi pracujemy, 
bez patrzenia na całość doświadczeń kon-
sumenta (Customer Experience). Przykła-
dem może być np. przypadkowo wdrażany 
digital, bez zapewnienia wsparcia dla działu 
marketingu w zakresie tworzenia adekwat-
nego dynamicznego contentu. Przykładem 
mogą być wdrożenia usługi click and collect 
bez zapewnienia odpowiednich rozwiązań 
funkcjonalnych ułatwiających pracę sprze-
dawcy czy up-selling. Takich przykładów 
jest wiele. Najlepsze rozwiązania to takie, 
które wykorzystują każde narzędzie zgodnie 
z jego potencjałem dla najlepszego efektu, 
jaki mamy osiągnąć. Czy to wzrost foot fall, 
czy większa sprzedaż. Tworzymy atrakcyjne 
przestrzenie, które odpowiadają konsumen-
tom, ale najważniejsze jest to, że myślimy 
o tym, jak proponowane rozwiązania będą 
implementowane. Metoda CX 2.0 polega na 
zmapowaniu roli obiektu, roli marki w życiu 
konsumenta, zdefiniowaniu cech, oczekiwań 
i potrzeb konsumentów. Zaprojektowaniu 
na tej bazie właściwych rozwiązań i działań. 
Czasami na bazie zdobytej wiedzy mówi-
my też, że organizacja lub konsument nie 
są gotowi do przyjęcia zaplanowanych do 
wdrożenia rozwiązań,

Rozumiem, że Klient oczekuje czegoś innego?
Klient oczekuje sprawności, skuteczności, 
spełnienia swoich potrzeb. Ale aby podej-
mować strategiczne decyzje na temat tego, 
jak spełnić jego oczekiwania i jak zmieniać 
się, aby dostosowywać się do zmian w spo-
łeczeństwie mobilnym, musimy doskonale 
i dogłębnie poznać jego potrzeby. Jeżeli je 
zidentyfikujemy i potwierdzimy rolę mar-
ki lub obiektu w życiu codziennym kon-
sumenta, możemy skutecznie dostarczyć 
rozwiązanie (doświadczenie) na rynek. 
A to przyniesie nam realny rozwój i wzrost 
sprzedaży. Korzystanie z usług czy proces 
zakupów związane są z działaniem bardzo 
intuicyjnym, funkcjonującym na poziomie 
NAWYKÓW. Często są to nieświadome 
praktyki, które bardzo trudno zrozumieć 
w oparciu o tradycyjne badania satysfak-
cji czy analizy customer journey. Dlatego 
w każdym procesie kreatywnym opracowu-
jemy koncepcję badań, która pozwala nam 
odkryć: Co tworzy te „nawyki”? Co w nich 
jest pozytywne? A co Klientom przeszkadza? 
Definiujemy także insighty dotyczące war-
tości i dążeń Klientów, aby z nimi połączyć 
doświadczenia zakupowe. Takie podejście 

pozwala projektować efektowne przestrzenie 
doświadczeń, wyjątkowe miejsca, w których 
Klient buduje relacje z marką. Miejsca, które 
odpowiadają na zmienne potrzeby, jakie pro-
wokuje omnichannel, ale również mnogość 
grup klienckich, nie mających powiązań 
z wiekiem, ale aspiracjami i stylem życia.

W jaki sposób powstają więc projekty wy-
korzystujące CX 2.0?
Rozumiejąc złożoność zagadnień, opraco-
waliśmy metodologię pracy, która opiera się 
w pierwszej kolejności na realizacji badań ja-
kościowych, pozwalających na zdefiniowanie 
oczekiwań konsumentów. Następnie meto-
dami design thinking na wypracowywaniu 
rozwiązań i projektowaniu wdrożenia ich 
dla organizacji. W procesie tym uczestniczy 
wielu ekspertów z różnych dziedzin, takich 
jak: socjolodzy, stratedzy marketingowi, 
graficy, architekci i eksperci od rozwiązań 
technologicznych oraz sami Klienci. Ten 
proces nazywamy procesem CX 2.0. Więcej 
o nim można dowiedzieć się na dedykowanej 
temu tematowi stronie www.cx2zero.pl.

Branża retail znajduje się na etapie dyna-
micznych zmian. Jak ocenia Pan ich kie-
runek, mając na uwadze zaostrzające się 
ograniczenia w handlu i dynamikę zmian 
preferencji konsumenckich?
Nie oceniamy ich, ale staramy się je zrozumieć. 
Żyjemy w trybie permanentnej zmiany, obec-
nie najbardziej dynamicznej na przestrzeni 
ostatnich 30 lat. Naszą rolą jest interpretacja, 
zrozumienie trendów i rekomendowanie dzia-
łań w odpowiedzi na nie. Dlatego wprowa-
dziliśmy wspomnianą już wcześniej strategię. 
Dzięki niej dostarczamy właściwych odpo-
wiedzi naszym Klientom. Praca z wieloma 
markami pozwala nam patrzeć szeroko na 
rynek i rozumieć zachowania i oczekiwania.

Jak współcześnie można zdefiniować pojęcie 
„centrum handlowe”?
Współcześnie rola centrum handlowego 
jako przestrzeni z dominującą funkcją skle-
pów marek podlega dynamicznym zmianom. 
Trwają poszukiwania nowego wzorca – ale 
w mojej ocenie nie będzie jednej odpowiedzi 
i jednego skutecznego modelu funkcjono-
wania obiektu handlowego. Dotychczas ko-
lejne formuły obiektów kolejnych generacji 
skupiały się na ewolucji funkcji z handlowej 
na handlowo-usługową, dalej rozrywki i ga-
stronomii. Dziś centra handlowe szukają 
swojej szansy w poszerzeniu oferty gastro. 
W New Jersey 25 października otwiera się 
kosztem 5 bln USD the American Dream 
Mall, gdzie 55% powierzchni przeznaczono 
na entertaiment & dining. A centrum ma 
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ok. 300 tys. GLA; Obiekt zawiera między 
innymi świat Nikelodeon, Aquapark Le-
goland, stok narciarski, lodowisko! Global-
ne marki stawiają na rozwój e-commerce 
i showrooming. Narzędzia technologiczne, 
łańcuch dostaw pozwala na bycie blisko 
Klienta i spersonalizowanie oferty. Np. 
sklepy SiutSupply działają na zasadzie sho-
wroomu, gdzie mierzymy wzór, a garnitur 
szyty na miarę otrzymujemy w kolejnych 
dniach. Dziś z wieloma Klientami pracujemy 
nad formatami sklepów przyszłości. Nowe 
obiekty szukają swoich szans w mixed-use, 
ponieważ rozumieją, że połączenie funkcji 
pracy, mieszkania, zakupów i spędzania cza-
su daje największe szanse na pełne zaktywi-
zowanie przestrzeni. Część obiektów będzie 
się specjalizować w konkretnych funkcjach. 
Powstaną takie, które z uwagi na lokalizację 
staną się destynacjami food hall. Wiem na 
pewno, że Centrum Handlowe przyszłości 
to powinna być przestrzeń aktywizacji spo-
łeczności i może nawet centralne miejsce 
dla ich spotkań i aktywności. To tu Klient 
szuka już nie tylko produktów, ale także 
interakcji z innymi. Takie obiekty, które będą 
potrafiły odpowiedzieć na nowe potrzeby 
konsumentów, mają największe szanse na 
przetrwanie i powiększające się przychody. 
Na innych czas wymusi zmianę ich funkcji.

Na jakich więc założeniach powinny budować 
swoją pozycję nowoczesne centra handlowe?
Przede wszystkim na potrzebach swoich 
Klientów, które muszą zdefiniować, a następ-
nie konsekwentnie budować takie propozycje 
wartości, które danej społeczności zapewnią 
największą korzyść. Nie zostawiajmy Klien-
tów jedynie z ofertą jedzeniową globalnych 
lub ogólnopolskich gastronomicznych marek. 
Znajdźmy miejsce zarówno dla lokalnego pro-
ducenta warzyw i owoców, jak i dla lokalnej 
restauracji. Klienci chcą mieć możliwość wy-
boru różnorodnej autentycznej oferty, zarówno 
gastronomicznej, produktowej, jak i usługowej. 
Tworząc różnorodne pod względem wizerun-
ku i sposobu konsumpcji przestrzenie, po-
zwolimy zbudować komfort samopoczucia 
Klienta i wydłużymy znacząco jego obecność 
w centrum handlowym. Ważne jest także 
zapewnienie przestrzeni na działania odpo-
wiedzialne społecznie, skupione na ekologii 
i kulturze. To one uzasadniają potrzebę istnie-
nia obiektów usługowych w życiu społeczności 
i są zarazem ich szansą na rozwój.

Na bieżąco śledzą Państwo globalne trendy 
związane z designem i funkcjonalnością cen-
trów handlowych. Które rozwiązania mogą 
posłużyć polskim zarządcom jako przykłady 
dobrych praktyk?

Dziś najwięcej nowych projektów skupia swoją 
uwagę na multifunkcjonalności, budowaniu 
usług o strukturze takiej jak miejska. To są 
obiekty V generacji. Uważam, że przepis na 
zwiększenie ilości konceptów gastronomicz-
nych bez budowania relacji z lokalną spo-
łecznością może kończyć się w niektórych 
lokalizacjach niepowodzeniem, zwłaszcza 
z uwagi na obecne ograniczenia w handlu. 
Brak niedziel handlowych ograniczy dostęp-
ność formatów z uwagi na trudność w osią-
gnięciu odpowiedniego poziomu rentowności. 
Przy okazji Shopping Center Forum opubli-
kowaliśmy raport na ten temat, który można 
znaleźć na LinkedIn Schwitzke Górski. Trzeba 
wykonać pracę polegającą na zdefiniowaniu 
roli obiektu handlowego i wprowadzić ade-
kwatne zmiany. Pomagamy w takim procesie.

Poza designem ważna jest również funkcjo-
nalność. Które aspekty warto szczególnie 
podkreślić, projektując food court, prze-
strzenie wspólne czy też punkty handlowe?
W mojej ocenie warunki klimatyczne 
w Polsce. Jesień, zima i wiosna wspierają 
rolę centrów handlowych jako przestrzeni do 
spędzania wolnego czasu. Szczególnie, jeżeli 

coraz więcej z nas pracuje w trybie mobil-
ności, w oderwaniu od ściśle wyznaczonego 
stanowiska pracy. Dziś fabryki są w Chi-
nach i tego trendu nie odwrócimy. Dlatego 
w takiej przestrzeni publicznej chcemy jeść, 
spotykać się, mieć możliwość poznawania się 
i pracy. Szukamy doświadczeń. Chcemy pra-
cować, bawić się, ale też odpoczywać czy na-
wet modlić się lub medytować. Ważne, żeby 
dobrać do oczekiwań lokalnej społeczności 
takie formy i rozwiązania, które umożliwią 
jej socjalizowanie się, a co za tym idzie – 
przebywanie w tej przestrzeni. Świetnym 
przykładem jest przebudowa placu przed 
Galerią Kazimierz w Krakowie, dzięki której 
powstała przestrzeń dedykowana mieszkań-
com, co zwiększyło odwiedzalność galerii.

Jak bardzo w Pana ocenie tradycyjny handel 
zostanie wyparty przez zakupy internetowe 
w najbliższej przyszłości?
Każda z omawianych form handlu – fizycz-
na i e-commerce posiada swoje ograniczenia. 
Fizyczny świat nie posiada jeszcze umiejęt-
ności personalizacji dostępnej w e-commerce; 
internetowy handel nie posiada zmysłowości 
i fizyczności. Możliwości dotknięcia, poczucia, 

Centrum handlowe 
przyszłości to powinna być 

przestrzeń aktywizacji 
społeczności i może centralne 

miejsce ich spotkań

„ „
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doświadczenia, rozmowy z człowiekiem-sprze-
dawcą zarezerwowane są dla przestrzeni fi-
zycznych. Ludzie są fizycznymi bytami. Wobec 
wyboru na podstawie najpiękniejszych nawet 
zdjęć zawsze bardziej wartościowa będzie dla 
nas relacja z innymi czy możliwość kontaktu 
fizycznego z produktem. Należy jednak brać 
pod uwagę to, że będzie rosła akceptacja dla 
stosowania rozwiązań technologicznych AR/
VR w przestrzeni retailowej. Obecnie Zalando 
testuje przymierzalnie AR, gdzie ubiory są dy-
namicznie mapowane bezpośrednio na Klien-
cie. Wraz z postępem technologii będziemy 
na mniejszej przestrzeni otrzymywać większe 
możliwości spersonalizowanej oferty. Część 
produktów na pewno będzie lepiej odnajdować 
się w przestrzeni fizycznej i tam generować 
większą sprzedaż niż w e-commerce. W końcu 
w niektórych przypadkach nikt i nic nie zastąpi 
rzeczywistej porady człowieka-eksperta.

Realizują Państwo projekty zarówno dla ma-
rek z sektora modowego, meblowej, DiY, 
jak i w branży gastronomicznej, usługach 
czy biurach. Czy któryś z nich jest bardziej 
wymagający?
Każdy z projektów stanowi wyzwanie, po-
nieważ nie ma prostych rozwiązań. Oczy-
wiście nasza baza wiedzy i doświadczenia 
sprawiają, że wiemy, jakie mogą być, i szyb-
ciej odnajdujemy najlepsze rozwiązania, ale 
gdyby każda marka w przestrzeni centrów 

handlowych była taka sama dla konsu-
menta, nie byłaby marką ani destynacją. 
Przykład z tegorocznego ExpoReal2019 
z Monachium – obecnie mocno rozwija-
ny w budownictwie koncept budownictwa 
modułowego pozwala na szybsze i lepsze 
jakościowo budowanie. Ale efekt realizacji 
z takich samych klocków jest taki, że Klienci 
odrzucają te rozwiązania, ponieważ nie są 
unikalne. Potencjalni Klienci – mieszkańcy 
nie potrafią się z nimi identyfikować. Wy-
pierają je. Personalizacja i design naprawdę 
mają ogromne znaczenie.

Jakie aspekty związane ze strategią Państwa 
działań budują pozycję rynkową Państwa 
firmy na polskim rynku?
Naszą przewagę tworzy zespół. To niemal 40 
specjalistów z różnych dziedzin. Architekci, 
socjolodzy, stratedzy marketingowi, graficy, 
inżynierowie, a także nasi partnerzy, których 
zapraszamy do poszczególnych projektów. 
Na przestrzeni lat zaprojektowaliśmy już 
liczone w tysiącach wdrożenia. Druga istot-
na przewaga to nasza autorska metodologia 
pracy oparta na strategii CX 2.0. Ciągle 
się uczymy i rozwijamy, wspiera nas w tym 
nasze międzynarodowe zaplecze.

Które korzyści ze współpracy warto podkre-
ślić przede wszystkim dla odbiorców w sek-
torze handlu i nieruchomości handlowych?

Pracując, stawiamy na wypracowanie ta-
kich rozwiązań, które wzmacniają przewa-
gi konkurencyjne naszych partnerów. Czy 
to w projektowaniu przestrzeni, aspekcie 
wizerunku, komunikacji, ale też operacji. 
Cenimy długotrwałe relacje. Z grupą LPP 
pracujemy od 7 lat, z większością naszych 
Klientów pracujemy stale. Sukces naszych 
Klientów jest naszym sukcesem. Pracujemy 
z markami aspirującymi i o dominującej 
roli na rynku. I każda z tych firm wnosi coś 
nowego do świata retailu.

Jak wygląda strategia działań Państwa firmy 
i plany rozwoju na kolejny rok?
Moim celem jest wspieranie rozwoju na-
szych Klientów i moich współpracowników. 
Ta strategia nie stawia za cel szybkiego i dy-
namicznego rozwoju, ale pozwala na zacho-
wanie odpowiedzialnej proporcji pomiędzy 
adaptowaniem nowej wiedzy i metod pracy 
i implementowaniu ich u Klienta i w orga-
nizacji. Muszę przyznać, że w swojej branży 
jesteśmy już dziś postrzegani jako jedna 
z większych firm. Będziemy kontynuować 
tę strategię. Jeżeli chodzi o obszary naszego 
działania, to mogę wymienić cały region 
CEE, DACH, Rosja, Białoruś i Ukraina. 
Ale mamy już pojedyncze projekty w re-
jonie EMEA, Afryce Północnej i USA. 
Cieszymy się z takiego globalnego zaufania 
dla naszej pracy. 

TRWAJĄ
poszukiwania 
nowego wzorca – 
ale w mojej ocenie 
nie będzie jednej 
odpowiedzi i jednego 
skutecznego modelu 
funkcjonowania 
obiektu handlowego

SCHWITZKE GÓRSKI

Fot. Schwitzke Górski



Nasze Centrum Handlowe wyróżnia się wśród 
innych obiektów handlowych w Warszawie nie 
tylko dzięki różnorodności asortymentu. Naszą 
przewagą jest to, że Klienci zrobią tu zakupy 7 dni
w tygodniu, również w niedziele wolne od handlu.

Kompleks handlowy MARYWILSKA 44 zlokali-
zowany na warszawskiej Białołęce, to 80 000 m2 
powierzchni handlowej. W skład kompleksu 
wchodzą: Centrum Handlowe MARYWILSKA 44 
oraz Park Handlowy MARYWILSKA 44.

•  Blisko 1400 sklepów i lokali usługowych
•  Nowoczesna strefa gastronomiczna o powierzchni 800 m2

•  Wyjątkowa strefa rekreacyjno-sportowa
•  Parking naziemny dla 4500 samochodów
•  Strefa zakupowa otwarta 7 dni w tygodniu
Od początku roku nasz kompleks handlowy odwiedziło  
blisko 4 300 000 osób.
Marywilska 44 to adres odpowiadający potrzebom biznesu. 

W ofercie posiadamy jeszcze kilka wolnych lokali, o powierzchni od 20 do 1000 m2. 
Lokale wykończone są w wysokim standardzie, dostosowanym do własnej aranżacji, 

odpowiadającej potrzebom najemcy.

WARSZAWA - BIAŁOŁĘKA
WWW.MARYWILSKA44.COM

WWW.PARKHANDLOWYMARYWILSKA44.PL

tel.: (+48) 603 755 210  (22) 449 51 11
najem@marywilska44.com
ul. Marywilska 44; 03-042 Warszawa

SZUKASZ MIEJSCA DLA TWOJEGO BIZNESU? 
ZADZWOŃ I POZNAJ SZCZEGÓŁY OFERTY.

DO DYSPOZYCJI KLIENTÓW JEST:

reklama WPH new.indd   1 23.10.2019   20:58
Podstawowy niebieskozielonyPodstawowy karmazynowyPodstawowy żółtyPodstawowy czarny
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Świąteczne Targi Książki
w Millenium Hall
Świąteczne Targi Książki, to jedno 
z najważniejszych wydarzeń czytelniczych 
w regionie rzeszowskim. Podczas czwartej 
edycji Targów, na które wstęp jest wolny, 
odbędą się spotkania ze znanymi autorami, 
a do Millenium Hall ponownie przyjadą 
najciekawsze oficyny wydawnicze i księgarskie 
z całej Polski. Będzie ich 30 – zarówno te 
o charakterze ogólnopolskim jak i lokalnym, 
a wśród nich między innymi: Agora, Znak, 
SQN, WAM, Czarne, Marginesy, PWN czy 
Wielka Litera. Uczestnicy targów będą mogli 
zapoznać się z ofertą wydawniczą, dowiedzieć 
się o nowościach książkowych, uzupełnić lub 
powiększyć swoją kolekcję, czy po prostu 

kupić książkę na świąteczny prezent. 
Podczas dwóch dni targów odbędą się 
wyjątkowe spotkania z pisarzami. Tym razem 
zaproszono Autorów, którzy piszą o rzeczach 
ważnych, nie boją się podejmowania trudnych 
tematów, są laureatami prestiżowych nagród, 
świetnie gotują i mają wielu oddanych 
czytelników.

SPOTKANIA AUTORSKIE W KLUBIE LUKR
22 listopada – Piątek: 
11:00 – Adam Studziński 
12:00 – Andrzej Potocki, Suren Vardanian
13:00 – ks. Andrzej Augustyński – prowadzenie 
Jan Maria Rokita
14:00 – Oryginalny pomysł na fabułę. 
Odważ się pisać #1: Natalia Sońska, Karolina 
Wilczyńska, Joanna Jax
15:00 – Łukasz Łagożny

17:00 – siostra Anastazja
19:00 – Jakub Szamałek
23 listopada – Sobota:
11:00 – Hanna Bogoryja-Zakrzewska 
i Katarzyna Błaszczyk
12:00 – Jakub Ćwiek
13:00 – Karolina Korwin-Piotrowska, Grzegorz 
Kramer
14:00 – Janusz L. Wiśniewski
15:00 – Katarzyna Bonda
16:00 – Vincent V. Severski
17:00 – Oryginalny pomysł na fabułę. Odważ 
się pisać #2: Ewa Kassala, Magda Skubisz
18:00 – Łukasz Orbitowski – prowadzenie 
Jarek Szubrycht
19:00 – Tomasz Michałowski i Kamil Sipowicz, 
współautorzy książki Olgi „Kory” Jackowskiej 
„Miłość zaczyna się od miłości” - wiersze czyta 
Robert Gonera 
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Galeria Młociny, Warszawa

 Sufi ty podwieszane
-  rastrowe MICRO CELL, DUO CELL

OPEN CELL, OPEN LINE, OPEN SKY
- listwowe typu A, A1, B, LH, PP
-  kasetonowe REVEAL, SCC T24/T15, 

VARIO, VARIO SCC, DOWN CLIP
 Okładziny ścienne wewnętrzne i elewacyjne 
 Żaluzje listwowe stałe T30, T45
 Systemowe ścianki działowe

PRODUCENT METALOWYCH FASAD 
I SUFITÓW PODWIESZANYCH

STAWIGUDA k. Olsztyna  
DZIAŁ HANDLOWY I ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ul. Przemysłowa 21, 11-034 Stawiguda
tel.: +48 89 522 09 10, fax: +48 89 522 09 20
e-mail: biuro@barwasystem.pl

KATOWICE 
FILIA – DZIAŁ HANDLOWY

ul. Barcelońska 1, 40-683 Katowice
tel.: +48 32 290 65 00
e-mail: katowice@barwasystem.pl

www.barwasystem.pl
www.facebook.com/BarwaSystem  
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www.impatientstudio.com

• Kompleksowe sesje zdjęciowe dla nieruchomości
• Zdjęcia obiektów handlowych i witryn sklepowych
• Sesje zdjęciowe dekoracji świątecznych
• Videoprezentacje
• Zdjęcia z użyciem dronów
• Dokumentowanie wydarzeń w obiektach handlowych

Sesje fotograficzne 
nieruchomości handlowych






