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MARKETING I
KOMUNIKACJA

CENTRÓW I SIECI
HANDLOWYCH

W POST-
PANDEMICZNYM

ŚWIECIE
Ekspertów sektora handlu 

i nieruchomości handlowych, 
zrzeszonych w Radzie Programowej 

pytamy m.in. o to w jaki sposób 
pandemia i ograniczenia nakładane 

przez rząd wpłynęły na działania 
marketingowe i komunikacyjne 

branży?

GARNITURY I KOSZULE
TO NASZE DNA
Choć męskie garnitury i koszule na stałe wpisały się 
w DNA Grupy VRG to marka odważnie stawia na nowe 
produkty. W ofercie Vistuli pojawiły się niedawno 
garnitury dla kobiet i nieformalne dresy. Jak zapewnia 
Andrzej Jaworski, prezes zarządu VRG S.A., spółka jest 
otwarta i chce się zmieniać.

RESTRUKTURYZACJA JAKO 
RECEPTA NA KRYZYS NAJEMCÓW

30

82

54

Najemcy borykają się z licznymi problemami między 
innymi: niesprzedanymi kolekcjami, koniecznością 

zatowarowania się na nowy sezon czy brakiem stałych 
przychodów. Jednak wbrew pozorom mają do dyspozycji 

cały wachlarz rozwiązań, dzięki którym rozwiązanie tych 
problemów staje się możliwe.
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WZAJEMNE
ZROZUMIENIE
GWARANCJĄ
SUKCESU

KRYZYS PRZYNIÓSŁ INNOWACJĘ
NA RYNKU BIELIŹNIARSKIM
CHANGE Lingerie to marka skandynawska, doskonale 
znana zarówno w Danii, Norwegii, Szwecji oraz 
w Finlandii. Jak podkreśla Tariq Al-Sakkaf, Członek 
Zarządu, Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o. 
połączenie wysokiej jakości produktu z profesjonalną 
obsługą brafittingową jest gwarancją sukcesu.

BEZPIECZEŃSTWO W CENTRACH
I GALERIACH HANDLOWYCH

Mówiąc o bezpieczeństwie w centrum handlowym 
mamy na myśli bezpieczeństwo klientów, 

najemców i ich pracowników. W dobie pandemii 
koronawirusa to słowo nabiera 

szczególnego znaczenia

W numerze m.in:

22

44

36

Napollo realizuje głównie parki 
handlowe, a więc formaty, 
które najmniej ucierpiały 
podczas epidemii koronawirusa. 
Rozmawiamy z Dorotą Beltrani, 
Dyrektor Działu Komercjalizacji 
i Zarządzania, NAPOLLO ASSET 
MANAGEMENT Sp. z o. o.
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RADA PROGRAMOWA

ŁUKASZ
KOWALCZYK
Zastępca Dyrektora 
Sprzedaży ds. B2C Sieci 
VIVE Profit

SPECJALIZACJA:
ekspert rynku retail

www.vivetextilerecycling.pl

PRZEMYSŁAW
LUTKIEWICZ
Wiceprezes Zarządu,
LPP S.A.

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

www.lppsa.com

ANNA
KRAJCZYŃSKA
Starszy Specjalista 
ds. Marketingu, NoVa Park

SPECJALIZACJA:
ekspert branży 
nieruchomości komercyj-
nych, marketing 
i komunikacja

www.nova-park.pl

MARTA
KOCIK
Marketing & PR Manager, 
Magnolia Park

SPECJALIZACJA:
strategia i komunikacja 
marketingowa Magnolia 
Park

www.magnoliapark.pl

MACIEJ
PTASZYŃSKI
Wiceprezes
Polskiej Izby Handlu

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

www.pih.org.pl

LESZEK
LANGE
Dyrektor Handlowy, 
Geo-Kat Sp. z o.o.

SPECJALIZACJA:
strategia spółek, sprzedaż 
i zarządzanie sprzedażą, 
HR, marketing i zakupy, 
ekspert rynku 
budowlanego

www.geokat.com.pl

KATARZYNA
BIELECKA
Dyrektor Generalna
Sephora Polska

SPECJALIZACJA:
ekspert rynku retail 
z osiemnastoletnim 
doświadczeniem

www.sephora.pl

MAGDALENA
KOWALEWSKA
Country Manager 
Operations Poland, 
Członek Zarządu 
Immofinanz

SPECJALIZACJA:
zarządzanie operacyjne 
całym portfelem nieru-
chomości handloych oraz 
biurowych, a także HR, 
marketing i PR

www.immofinanz.com
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JERZY
OSIKA
Prezes
Promedia

SPECJALIZACJA:
ekspert ds. sprzedaży 
i marketingu

www.jerzyosika.com

DARIUSZ
SINKIEWICZ
Dyrektor Zarządzający 
Travel Essentials

SPECJALIZACJA:
Zarządzanie operacyjne 
siecią sklepów Inmedio 
oraz siecią Travel 
Essentials (w sumie 
12 marek)

www.lagardere-tr.pl
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TOMASZ
SYLLER
CEO i Członek Zarządu
Wasz Sklep SPAR

SPECJALIZACJA:
zarządzanie strategiczne, 
rozwój handlu detalicznego 
i hurtowego, zarządzanie 
komercyjne i zarządzanie 
zasobami ludzkimi

www.spar.pl

PAWEŁ
CISZEK
Prezes Zarządu 
i udziałowiec spółki 
Just GYM

SPECJALIZACJA:
działania korporacyjne, 
działania operacyjne

www.justgym.pl

ANDRZEJ 
JAWORSKI
Prezes Zarządu 
VRG S.A.

SPECJALIZACJA:
zarządzanie dużą spółką 
notowaną na GPW oraz 
w sektorze publicznym

www.vrg.pl

MARTA
PÓŁTORAK
Prezes Grupy Marma, 
Zarządca CH Millenium 
Hall w Rzeszowie

SPECJALIZACJA:
zarządzanie spółkami 
Grupy Marma, będącej 
jednym z największych 
przetwórców tworzyw 
sztucznych w Europie.

www.milleniumhall.pl

ILONA
SZAFER
Senior Asset Manager 
Savills Investment 
Management 

SPECJALIZACJA:
asset management 
nieruchomości
komercyjnych

www.galeriakatowicka.eu

MARCIN
MIELCARZ
Dyrektor Zarządzający
eSmokingWorld

SPECJALIZACJA:
zarządzanie

www.esmokingworld.com

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

RADA PROGRAMOWA
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TARIQ
AL-SAKKAF
Członek zarządu Change 
of Scandinavia Poland Sp. 
z o.o.

SPECJALIZACJA:
rozwój i sprzedaż sieci 
Change Lingerie w Polsce

www.changelingerie.com

MAREK
KOWALSKI
Przewodniczący Federacji 
Przedsiębiorców Polskich

SPECJALIZACJA:
ekspert w zakresie zamó-
wień publicznych, rynku 
pracy oraz zatrudnienia 
i rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych

federacjaprzedsiebiorcow.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
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ALPAY 
GÜNER
CEO,
MediaMarktSaturn Polska

SPECJALIZACJA:
ekspert branży handlo-
wej z osiemnastoletnim 
doświadczeniem

www.mediamarkt.pl

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

SPECJALIZACJA:
rozwój sieci Lodolandia, 
Kołacz na Okrągło, Bafra 
Kebab

www.lodolandia.pl
www.bafrakebab.pl

PAWEŁ
TKACZYK
Właściciel agencji reklamowej 
MIDEA sp. z o.o.

SPECJALIZACJA:
budowanie marki, 
marketing

www.midea.pl
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EWELINA
GÓRNIAK
Sales Director
Pandora

SPECJALIZACJA:
zarządzanie działami 
sprzedaży w Polsce i na 
rynkach zagranicznych, 
rozwój sieci i negocjacje 
umów B2B

https://pl.pandora.net

RADA PROGRAMOWA

GRZEGORZ
LIPNICKI
Prezes
Top Secret

SPECJALIZACJA:
zarządzanie strategiczne
i projektowe

www.topsecret.pl

WOJCIECH
TULWIN
Dyrektor ds. Marketingu 
i PR marki Recman

SPECJALIZACJA:
ekspert zarządzania siecią 
detaliczną i marketingu 
mody

www.recman.pl
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T
rzeci lockdown za nami. Straty galerii handlo-
wych szacowane są dziś na 32 mld zł. Obiekty 
handlowe wciąż nie odbudowały wskaźników 
odwiedzalności do poziomów sprzed pandemii, 
a niepewność czy i kiedy ta branża znów zosta-

nie zamrożona, nie napawa optymizmem. Sieci handlo-
we walczą o zmianę zapisów w umowach i chcą czynszu 
uzależnionego od obrotów. Wynajmujący są elastyczni 
w pewnych aspektach, jednak mając pewne źródło docho-
du w postaci określonego czynszu, nie są skłonni przystać 
na wszystkie propozycje najemców. Jak wskazuje PRCH, 
mimo niższej niż przed rokiem odwiedzalności centrów 
handlowych w trzecim tygodniu lutego, liczba i wartość 
zawieranych transakcji rośnie. Niemniej sytuacja jest trudna 
bez wątpienia dla każdej strony biznesu. 
PRCH podkreśla, że nieprzerwane działanie galerii handlo-
wych jest dużo bezpieczniejsze niż okresowe zamykanie 
części sklepów, ponieważ pozwala na rozłożenie ruchu 
klientów w galeriach i nie generuje gwałtownych skoków 
odwiedzalności związanych z udostępnianiem ograniczonej 
części oferty obiektów handlowych. Stabilność i przewidy-
walność działania obiektów handlowych pozwala zaspokoić 
na bieżąco konieczne potrzeby, dzięki czemu kontrolowanie 
i zapewnienie dystansu społecznego jest łatwiejsze. Oby 
rządzący wzięli to pod uwagę zanim ponownie podejmą 
decyzję o czwartym zamrożeniu branży retail.
Koronawirus wpłynął na każdy aspekt działalności cen-
trów handlowych. Zmianie uległa nie tylko komunikacja 
obiektów z klientami, ale wręcz cały marketing. O opinie 
w tej kwestii poprosiliśmy ekspertów zrzeszonych w Radzie 
Programowej Magazynu Galerie Handlowe. Zachęcam do 
zapoznania się z nimi. Ponadto Państwa uwadze polecam 
wywiad z Dorotą Beltrani, Dyrektor Działu Komercjalizacji 
i Zarządzania NAPOLLO ASSET MANAGEMENT Sp. z o.o., 

Przyjemnej lektury
Eliza Mrowińska-Zalas

Redaktor Naczelna

WYDAWCA
CentraNet s.c.

Dominik Rybarczyk, Paweł Tracichleb
ul. Wronczyńska 10, 60-102 Poznań

centranet@centranet.pl, www.centranet.pl
ISSN: 2084-3151

REDAKTOR NACZELNA
Eliza Mrowińska-Zalas

PROJEKT I SKŁAD
Impatient Studio

www.impatientstudio.com

NA OKŁADCE
Dorota Beltrani, NAPOLLO Asset 

Management Sp. z o.o. 
Zdjęcie: Agencja Impatientstudio.pl

DZIAŁ REKLAMY
Julita Serafinko, tel. 791 355 332
j.serafinko@galeriehandlowe.pl

Do czterech razy sztuka?

z którą rozmawiamy między innymi o przyszłości parków han-
dlowych i formatów conveniece. W tym numerze rozmawiamy 
także z Andrzejem Jaworskim, prezesem zarządu VRG S.A., 
o zmianach w Vistuli dotyczących m.in. wprowadzenia na rynek 
garniturów dla kobiet oraz nieformalnych dresów. Z kolei Tariq 
Al-Sakkaf, Członek Zarządu, Change of Scandinavia Poland Sp. 
z o.o., przybliża w naszej rozmowie szczegóły innowacyjnego 
projektu jakim jest wirtualny salon brafittingowy.
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W NOWY ROK Z NOWYM CERTYFIKATEM 

BREEAM
Gliwickie CH FORUM 
regularnie podnosi 
standardy ekologiczne 
budynku, czego wyrazem są 
wybitne wyniki certyfikacji 
BREEAM. W najnowszym 
raporcie renomowanego 
audytora obiekt uzyskał 
oceny „Outstanding” oraz 
„Excellent” w kategoriach: 
Building Management i Asset 
Performance.

– Dzięki naszym wieloletnim, konsekwent-
nym działaniom w tym obszarze, budynek 
centrum zdecydowanie wyróżnia się na plus 
w klasie obiektów o kilkunastoletniej historii 
[rok oddania do użytkowania: 2007 – przyp. 
red.] – mówi Patrycja Duczmal, dyrektor 
CH FORUM, z ramienia firmy zarządza-
jącej MVGM. Certyfikat BREEAM jest 
jedną z najczęściej stosowanych w Europie 
metod oceny budynków pod kątem ich eko-
logiczności. Stanowi narzędzie zarządzania 
obiektem celem poprawy wpływu inwesty-
cji na środowisko. Wśród zagadnień, które 
oceniane są przy certyfikacji BREEAM, 
branych jest pod uwagę wiele aspektów, 
m.in. takie jak: energooszczędność, zużycie 
wody, gospodarka materiałami i odpadami, 
a nawet komfort odwiedzających. Audyto-
rzy ogromną wagę przywiązują do jakości 
prowadzonego procesu inwestycyjnego. 
– Budynek w chwili oddania do użytko-
wania co prawda spełniał wszystkie normy 
środowiskowe, ekologiczne i energetyczne, 
lecz wymagał zmian, które pozwoliłyby 
zoptymalizować zużycie mediów oraz tak 

Fot. K Krzemiński

marzec kwiecień 2021 magazyngalerie.pl

10 CENTRA HANDLOWE

  ADVERTORIAL



udoskonalić budynek, aby był on bardziej przyjazny dla środowiska 
oraz klientów – tłumaczy Krzysztof Brzyski, dyrektor techniczny 
CH FORUM, MVGM. Zarządzający obiektem, w porozumieniu 
z właścicielem, zrealizował długookresowy plan przygotowania 
go do wymagań certyfikacji BREEAM. Dokonano inwestycji 
i modernizacji, a także opracowano procedury i instrukcje, których 
efektem jest otrzymany niedawno nowy certyfikat z najlepszą oceną 
w kat. Building Management oraz oceną „Excellent” w zakresie 
Asset Performance. Lista dokonanych modernizacji i inwestycji 
objęła wiele udoskonaleń technicznych oraz funkcjonalnych. Są 
to m.in. modernizacja oświetlenia (energooszczędne źródła światła 
LED i czujniki ruchu) oraz modernizacja central wentylacyjnych 
(zastosowano wymienniki ciepła). Dzięki nowoczesnemu opomia-
rowaniu budynku, najemcy mogą monitorować zużycie mediów 
on-line. W pomieszczeniach sanitarnych zainstalowano bezdoty-
kowe krany i pisuary oraz toalety z bardzo ekonomicznym zużyciem 
wody do spłukiwania. Dzięki nowoczesnej instalacji odzysku wody 
deszczowej, jest ona wykorzystywana do podlewania roślinności 
i mycia parkingu. Kierowcom łatwiej na nim znaleźć wolne miejsce 
za sprawą systemu car assistant. Automatyczne markizy na świe-
tlikach dachowych dostosowują się do warunków pogodowych. 
Z myślą o bezpieczeństwie środowiska CH FORUM automatycznie 
monitoruje ewentualny wyciek freonu.  Wśród „zrównoważonych” 
rozwiązań są także bezpłatne stanowisko ładowania samochodów 

elektrycznych oraz parking dla rowerzystów. Wymienione dzia-
łania to rezultat przemyślanej eko strategii, której podstawą jest 
specjalnie opracowana dla CH FORUM polityka środowiskowa 
– dokument określający cele do osiągnięcia. Zarządzanie zmianami 
ułatwiają także liczne raporty i testy, którym regularnie podda-
wany jest obiekt. Są to m.in. raport ekologiczny i akustyczny dla 
obiektu, test szczelności budynku, wykonanie termowizji obiektu 
i dachu, a także badania satysfakcji najemców, którzy również 
zyskują na innowacjach. - Porównując oceny w poszczególnych 
kategoriach na przestrzeni lat, widzimy ich imponujący wzrost 
w wielu aspektach, w niektórych do stopnia idealnego . Największą 
poprawę zanotowaliśmy w zakresie gospodarowania wodą, zużycia 
energii oraz pod względem wpływu budynku na zdrowie i komfort 
odwiedzających – mówi Patrycja Duczmal. Skalę pozytywnych 
zmian doskonale oddają dane o zużyciu mediów. W porównaniu 
z 2008 r. zużycie energii elektrycznej oraz ciepła technologicznego 
jest mniejsze o około połowę, zaś wody pitnej o ok. 20 proc. Poprzez 
działania inwestycyjne spadł wskaźnik zapotrzebowania na energię 
dla budynku z 87, 2 kWh/m kw./rok do 65, 45 kWh/m kw./rok. 
Mimo już bardzo wysokiego zaawansowania technologicznego 
budynku, także w tym roku i następnych zarządca CH FORUM 
w porozumieniu z właścicielem planują kolejne inwestycje. Będą 
to m.in. montaż instalacji fotowoltaicznej, zabudowa pisuarów 
bezwodnych, zwiększenie uzysku wody opadowej oraz zwiększenie 
gatunków roślinności. 
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Management 91.30

Health & Wellbeing 89.19

Energy 78.33

Water 88.46

Materials 95.00

Land Use & Ecology 100.00

Pollution 83.33

Outstanding 87.0%
Category

Health & Wellbeing 81.82

Energy 57.49

Transport 94.44

Water 92.50

Materials 92.31

Waste 100.00

Land Use & Ecology 50.00

Pollution 81.82

Excellent 76.4%
Category

BREEAM In-Use 
International: 2015

Building Manager: MVGM PM Poland Sp. z o.o.
Deka Immobilien Investment GmbH

The assessment of: 

SD123 Cert. No.BIU00005653-1.0

W porównaniu z 2008 r. zużycie 
energii elektrycznej oraz ciepła 
technologicznego jest mniejsze 
o blisko połowę, zaś wody pitnej 
o około 20 proc. 
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Geodetic Vice-CEO, Court Expert, 
Licensed Land Surveyor (1,2)

Rafał
RYCHLICKI



PORAD BIEGŁEGO SĄDOWEGO
- PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 

POD INWESTYCJĘ HANDLOWĄ

10
Podziały nieruchomości odgrywają znaczącą rolę w realizacji zamierzeń 

inwestycyjnych, również tych o charakterze handlowym. Za przysłowiowym 
postawieniem kreski na mapie kryją się skomplikowane i długotrwałe 

procedury administracyjne. W zależności od rodzaju nieruchomości, celu 
podziału oraz istnienia planu miejscowego dobieramy odpowiednią i najszybszą 

procedurę przeprowadzenia podziału. Szablonowy podział trwa do 4 miesięcy. 
Co może realnie wydłużyć procedurę do 2,5 roku? Jak podzielić nieruchomość 

wielobudynkową? Czy użytkownik wieczysty może dokonać podziału 
nieruchomości? I jakie błędy map do celów projektowych może wychwycić 

podział nieruchomości?
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czy zawsze? Podstawowym warunkiem wykonania podziału jest 
sprawdzenie wszystkich granic dzielonej nieruchomości. Za stan 
granic w EGIB odpowiada starosta i inwestor musi wiedzieć, że 
starosta wydając dane o punktach granicznych określa ich błąd 
położenia z dokładnością nawet do 3 metrów. Rekordowe przesu-
nięcie granicy po wykonaniu podziału nieruchomości na terenach 
przylegających do Warszawy wynosiło 15 metrów. W przypadku 
niejednoznacznych lub rozbieżnych danych dotyczących przebiegu 
granic lub ich braku, niezbędne jest ustalenie ich przebiegu. Ryzyko 
zakupu nieruchomości bez wiedzy o granicach jest bardzo duże. 
Przesunięcia granic mogą, bowiem skutkować zmianą powierzchni 
działki lub wymiarów działki. 

Błędy map do celów projektowych wychwycone na etapie 
podziałów
Podział nieruchomości wiąże się z obligatoryjnym sprawdzeniem 
granic, ale podziałów przecież nie wykonuje się dla każdej z działek, 

na których planuje się inwestycje. Czasami w pierwszej kolejności 
realizowane są budynki, a dopiero potem dzieli się nieruchomość. 
Zagadnienie dotyczy zatem map do celów projektowych (mdcp), 
które są obligatoryjne dla wszystkich inwestycji. Od kilku lat 
geodeci przy wykonywaniu mdcp mają obowiązek ustalenia granic 
działki, ale tylko w przypadku, gdy budynek jest projektowany od 
granic działki w odległości 4 m (ściana z oknami) lub mniejszej.  
W przypadku, gdy architekt udzieli informację, że budynek będzie 
oddalony więcej, geodeta nie ma obowiązku weryfikowania granic 
i odnotowuje tę informację w operacie. Jeżeli w ramach decyzji 
biznesowych koncepcja inwestycji ulegnie zmianom, to mdcp 
może okazać się bezużyteczna. Urzędnik na etapie sprawdza-
nia dokumentacji do PnB może odrzucić projekt. Jeśli tego nie 
wychwyci, to może to ujawnić geodeta na etapie inwentaryzacji 
powykonawczej, lub gdy sąsiad w przyszłości ustali granice wła-
snej nieruchomości. Jeśli na mdcp granice były przyjęte błędnie, 

Tryby wykonywania podziałów nieruchomości  
Analizując wykonane podziały nieruchomości stwierdzam, że 
praktycznie każdą nieruchomość da się podzielić. Co nie oznacza, 
że możliwości zawsze będą zgodne z oczekiwaniami inwesto-
ra. Zgodnie z art. 93 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny 
z ustaleniami mpzp, przy czym zgodność z planem dotyczy za-
równo przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania 
wydzielonych działek gruntu. W przypadku braku planu, po-
działu można dokonać, jeżeli nie jest on sprzeczny z przepisami 
odrębnymi, albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 94). Po-
jęcie niesprzeczności z przepisami odrębnymi również nie zostało 
zdefiniowane w przepisach, co skutkuje problemami z określe-
niem katalogu ustaw analizowanych przy podziale nieruchomości. 
Konsekwencją jest duża uznaniowość przy opiniowaniu projektów 
podziałów przez organy administracji samorządowej. 

Dostęp do drogi publicznej warunkiem koniecznym podziału  
Wydzielane działki muszą posiadać faktyczny i prawny dostęp 
do drogi publicznej. Dostęp prawny oznacza, że musi on wynikać 
wprost z przepisu prawa, czynności prawnej bądź orzeczenia są-
dowego, a faktyczny, że musi rzeczywiście zapewniać możliwość 
przejścia i przejazdu do drogi publicznej. Nie wystarczy więc, 
że działka styka się z działką będącą drogą publiczną. Musi być 
możliwość wykonania zjazdu do drogi, bezpośrednio przez zjazd 
lub pośrednio przez drogę wewnętrzną. W przypadku podziałów 
wykonywanych w oparciu o Ustawę o gospodarce nieruchomo-
ściami dostęp do drogi publicznej jest warunkiem koniecznym 
do wykonania podziału. 

Zmiana wymiarów działki i znikające metry2 po podziale.
Podział nieruchomości wiąże się z obligatoryjnym sprawdze-
niem granic nieruchomości przez geodetę uprawnionego. Ale 

Podział nieruchomości wielobudynkowej musi być 
zaplanowany już na etapie projektu. Każda działka 
przypisana do poszczególnego budynku musi spełniać 
definicję działki budowlanej i musi być zgodna 
z normatywami powierzchniowymi określonymi w mpzp 
lub decyzji o WZ. W przypadku podziału, wszystkie bilanse 
i parametry np. powierzchni zabudowy, powierzchni 
biologicznie czynnej, intensywności zabudowy itp. 
muszą być spełnione zarówno dla całej działki, jak i dla 
poszczególnych działek po podziale.
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Rafał Rychlicki, Geodetic Vice-CEO, Court Expert, Licensed Land Surveyor (1,2). 
13-letni praktyk, biegły sądowy w zakresie podziałów nieruchomości, geodeta 
uprawniony (1, 2), doradca ds. inwestycji w nieruchomości komercyjne i mieszka-
niowe, prezes zarządu Geodetic - firmy świadczącej usługi z zakresu due diligence 
nieruchomości, inwentaryzacji architektonicznych, skaningu 3D, modelowania 
3D, pomiarów powierzchni nieruchomości (najem, podatki i sprzedaż), pomiarów 
dronami. Zespół Geodetic pomierzył ponad 7 mln m2 powierzchni w tysiącach 
obiektów, poprowadził ponad 100 prelekcji i wydał ponad 100 publikacji. 

O autorze:

w najgorszym przypadku grozić może rozbiórka budynku. 

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
Nierzadko w zapisach planu znajdujemy informacje, że granica 
terenu przebiega nie w osi, ale po krawędzi danej linii. Na rysunku 
planu ma ona np. 2-3 mm, co daje nam 2-3 metry w terenie. Oczy-
wistym jest, że przesunięcie tych linii skutkuje zmianą parametrów 
całej inwestycji. Dla architektów i projektantów niezwykle ważne 
jest posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych do projekto-
wania. Przed rozpoczęciem inwestycji, jako geodeta uprawniony 
ustalam zakres i formę dokumentacji jaką należy przygotować. 
Prawidłowo wykonana mapa do celów projektowych zawsze 
powinna zawierać opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające 
oraz sprawdzone granice nieruchomości. Posiadanie nieczytelnych 
lub niedokładnych materiałów wyjściowych do projektowania 
powoduje, że inwestorzy często tracą metry zabudowy, ponieważ 
architekci przez ostrożność odsuwają się od tych linii w głąb 
działki, żeby nie przedłużać procesu uzyskiwania PnB lub nie być 
pociąganym do odpowiedzialności w przypadku przekroczenia 
tych linii. Dlatego to w interesie inwestora jest znajomość tego 
tematu.

Podział nieruchomości wielobudynkowej
Zdarza się, że galerie handlowe lub retail parki będą odrębnymi 
budynkami, posadowionymi na jednej działce. Podział nieru-
chomości wielobudynkowej musi być zaplanowany już na etapie 
projektu. Każda działka przypisana do poszczególnego budynku 
musi spełniać definicję działki budowlanej i musi być zgodna 
z normatywami powierzchniowymi określonymi w mpzp lub de-
cyzji o WZ. W przypadku podziału wszystkie bilanse i parametry 
np. powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, 
intensywności zabudowy itp. muszą być spełnione zarówno dla 
całej działki, jak i dla poszczególnych działek po podziale. Nie-
zwykle ważne są również miejsca postojowe. Jeżeli na budynek 
przypada określona liczba miejsc postojowych, to muszą się one 
znaleźć na wydzielanej działce. Jeżeli projekt zakłada zbiorcze 
miejsca parkingowe dla całej inwestycji, urząd takiego podziału 
nie zatwierdzi. Jeżeli projekt inwestycji zakłada kilka budynków 
handlowych z jedną płytą fundamentową i garażem podziemnym 
pod wszystkimi budynkami, to takiej nieruchomości nie uda się 
podzielić.

Podziały nieruchomości pod inwestycje publiczne 
To nie właściciel galerii handlowej, ale gmina uchwala mpzp i okre-
śla, gdzie w nowych mpzp będą przebiegać inwestycje publiczne 
(obiekty użyteczności publicznej, tereny zieleni, drogi). Po co 
zatem mu wiedza o tego rodzaju podziałach? Na nieruchomościach 
zajętych pod inwestycje publiczne od dnia uchwalenia planu, nie 
można realizować innych inwestycji niże te przewidziane w pla-
nie. Taka zmiana powoduje spadek wartości nieruchomości i jej 
nieprzydatność dla obecnych właścicieli. W przypadku planowanej 
galerii handlowej, niemożliwym może się okazać zrealizowanie 
inwestycji na pozostałym fragmencie nieruchomości. Konieczne 
jest bowiem spełnienie parametrów zabudowy, a czasami może 
zabraknąć nam na to m2 działki. Dlatego, właścicielom lub użyt-
kownikom wieczystym w takich sytuacjach zależy na szybkiej 
sprzedaży nieruchomości na rzecz gminy lub uzyskaniu odszko-
dowania. Warto również zaskarżać mpzp na etapie ich wyłożenia. 

Podział nieruchomości w użytkowaniu wieczystym
Budynki galerii handlowych mogą być posadowione na terenach 

należących do Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Te-
rytorialnego. Będą zatem wykorzystywane, na podstawie zasad 
użytkowania wieczystego. Użytkownik wieczysty nie ma prawa 
do decydowania samoistnie o podziale nieruchomości, jednak 
może o taki podział wystąpić. Niezbędna w tym przypadku jest 
zgoda właściciela gruntu poprzedzona projektem podziału, przed-
stawieniem celu podziału, oraz zamierzeń inwestycyjnych. Jeżeli 
była wydana decyzja o WZ lub PnB, to te dokumenty również 
należy załączyć do wniosku. Właściciel terenu udziela zgody, która 
jest niezbędna do wydania postanowienia opiniującego podziału, 
a dalej do wydania decyzji zatwierdzającej podział. Dodatkowo 
sprawdzana jest również zgodność celu podziału i zamierzenia 
inwestycyjnego z umową użytkowania wieczystego. 

Terminy realizacji podziałów nieruchomości
Czas podziału bardzo często zaskakuje inwestorów. Wyróżnia 
się kilka etapów procedury: wykonanie wstępnego projektu po-
działu; wydanie postanowienia dotyczącego podziału; wykonanie 
mapy z projektem podziału; wydanie decyzji zatwierdzającej po-
dział; nadanie ostateczności decyzji podziałowej; wprowadzenie 
zmian w EGIB i KW. Szablonowy podział powinien zamknąć 
się w 4 miesiące. Jednak, wiele organów w różnych miastach nie 
zwraca uwagi na terminy KPA i wyznacza własne standardy. 
Doskonałym przykładem jest Warszawa, w której wydanie posta-
nowienia opiniującego podział trwa nawet 6 miesięcy, a wydanie 
decyzji zatwierdzającej podział min. 2 miesiące. Jeżeli uwzględni-
my niezbędne czynności geodezyjne, oraz nadanie ostateczności 
decyzji podziałowej, daje nam to 11 miesięcy. Po podziale należy 
doprowadzić do zgodności danych w EGIB i KW. W zależności 
od sądu czas aktualizacji wynosi od kilku dni do nawet kilkunastu 
miesięcy. W najmniej korzystnym wariancie podział nierucho-
mości, od złożenia wniosku do ujawnienia w KW może trwać 
nawet 2,5 roku.

Pozytywne postanowienie vs. negatywna decyzja zatwierdza-
jąca podział 
Mając w rękach pozytywne postanowienie opiniujące podział nie 
możemy być pewni sukcesu. Pozytywna opinia stanowi podsta-
wę do opracowania właściwego projektu podziału, a negatywna 
przesądza o odmowie zatwierdzenia podziału. Na etapie wydania 
postanowienia opiniującego podział, organ bada jedynie kwestię 
zgodności podziału z mpzp lub decyzją o WZ. Pozostałe kwestie, 
tj. dostęp do drogi publicznej, zmiany stron spadkowych postępo-
wania, wdrażanie nowego mpzp są badane po wydaniu wstępnej 
opinii - w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji o za-
twierdzeniu podziału nieruchomości. Zdarzają się też sytuacje, że 
dla działek objętych mpzp zamiast opinii podziałowych, wydawane 
są decyzje o WZ. Tego typu sprawy kończą się postępowaniami 
sądowymi, na czym finalnie traci inwestor. Dlatego, praktyczne 
ujęcie procedur podziałowych powinno być znane inwestorom.
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Sieć sklepów VIVE Profit, oferująca niepowta-
rzalną odzież w najlepszych cenach, stawia 
sobie ambitne cele na rok 2021! Jednym 

z nich jest regularne otwieranie kolejnych obiek-
tów na terenie całego kraju, pomimo niepewnej 
sytuacji w kwestii obostrzeń gospodarczych. 
Na najbliższe miesiące planowanych jest kilka 
otwarć. Nowe placówki zawitają m.in. do Dębicy, 
Olsztyna, Bytomia, czy Mysłowic. 
O szczegółach tych wydarzeń będą informo-
wać kanały komunikacji marki – strona www 
viveprofit.pl oraz kanały social media VIVE Profit 
- @VIVEProfitSklepy (Facebook) oraz @viveprofit 
(Instagram).
Pisząc o przyszłości VIVE Profit warto wspomnieć 
o początkach wywodzącej się z Kielc marki. 
Sięgają one 1991 r. To wtedy w Górkach Szczu-
kowskich, nieopodal stolicy województwa Świę-
tokrzyskiego, została założona mała hurtownia 
odzieży używanej VIVE Textile Recycling (obecnie 
właściciel sieci VIVE Profit). Niestety w 2002 r. 
wybuchł pożar, który strawił zabudowania oraz 
większość znajdującego się tam towaru. Po tym 
wydarzeniu spółka przeniosła się do Kielc, aby tu-

taj „stanąć na nogi” i zacząć się na nowo rozwijać. 
Efektem tego rozwoju było otwarcie w 2010 roku 
pierwszego sklepu VIVE Profit w Polsce. Za jego 
sukcesem poszły kolejne, a dziś sieć proponuje 
dla swoich Klientów aż 37 lokali w całym kraju.
Ta liczba będzie regularnie rosnąć będąc odpo-
wiedzią na zapotrzebowania Klientów marki. VIVE 
Profit utrzymuje stałe tempo ekspansji na różne 
rynki. W związku z tym marka poszukuje lokali 

spełniających poniższe warunki:
- parter,
- powierzchnia od 900 do 1200 mkw.,
- sąsiedztwo dużych osiedli,
- bliskość przystanków komunikacji miejskiej,
- sąsiedztwo operatora spożywczego,
- lokalizacje pow. 100 000 mieszkańców.
Sieć zachęca więc do kontaktu właścicieli lokali! 
(kom.: +48 723 170 189 | vpbiuro@vive.com.pl).

  ADVERTORIAL

Kielce, ul. Robotnicza 5
Kielce, ul. Radomska 18
Kielce, ul. Krakowska 293
Ostrowiec Świętokrzyski, 
Os. Pułanki 12

Warszawa, ul. Górczewska 124 
(Premium)
Warszawa, ul. Marywilska 44

Świętokrzyskie

Śląskie
Katowice, ul. Bocheńskiego 69
Knurów, ul. 1 Maja 74
Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 1 A
Rybnik, ul. Zebrzydowicka 3
Zabrze, ul. Karola Hermisza 14
Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28
Chorzów, ul. 3 Maja 169
Jaworzno, ul. Grunwaldzka 263
Tychy, ul. Towarowa 2C

Kujawsko-Pomorskie
Bydgoszcz, ul. J.K.Chodkiewicza 17

Opolskie
Opole, ul. Fabryczna 1

Podkarpackie
Rzeszów, ul. Poniatowskiego 16A
Rzeszów II, ul. Rejtana 23
Przemyśl, ul. Lwowska 17a
Mielec, ul. Piaskowa 3a

Wielkopolskie
Poznań, ul. Świętego Marcina 24

Dolnośląskie
Wrocław, ul. Paprotna 77

Warmińsko-Mazórskie
Elbląg, ul.Grunwaldzka 77

Jelenia Góra, ul. Paprotna 77

Małopolskie
Nowy Sącz, ul. Tarnowska 17
Tarnów, ul. Błonie 2

Łódzkie
Łódź, al. Marsz. Józefa 
Piłsudskiego 153
Bełchatów, ul. Staszica 22 Radom, ul. Żółkiewskiego 4 

(Galeria Echo)

Mazowieckie
Warszawa ul. Łopuszańska 22

Sieć sklepów VIVE Profit
Oferująca niepowtarzalną odzież używaną
w atrakcyjnych cenach - ciągle się powiększa. 

Jesteśmy w trakcie poszukiwań najlepszych 
lokalizacji dla naszych salonów.

Właścicieli lokali prosimy o kontakt: 
kom.: +48 723 170 189 | vpbiuro@vive.com.pl

Lubelskie
Lublin, ul. Fabryczna 2
Lublin II, ul. Diamentowa 13
Chełm, ul. Lubelska 173
Zamość, ul. Lubelska 34

Pomorskie
Gdańsk, al. Grunwaldzka 211
Gdańsk, ul. Warszawska 69



https://bezpiecznie.dekra.pl/


NEW NORMAL
Niepewność jutra, obawa o zdrowie i bezpieczeństwo finansowe to główne wyzwania, 

z którymi nadal się zmagają się konsumenci w Polsce i na świecie. Powoduje to zmiany 
w ich zachowaniach zakupowych: coraz bardziej świadome, wrażliwe na cenę zakupy, rzadsze 

odwiedziny w obiektach handlowych, zwrot w stronę e-commerce’u. W konsekwencji 
najemcy i właściciele galerii tracą większość przychodów. 

CZYLI HANDLOWE WYZWANIA DETALISTÓW

Co możesz z tym zrobić?
• Zweryfikuj ścieżkę zakupową klienta. 
Sprawdź, w których miejscach krzyżują 
się kanały sprzedaży. 
• Oceń jakie masz bieżące zasoby i możli-
wości inwestycyjne.
• Przemyśl jakimi sposobami możesz wy-
korzystać synergię kanałów. Stwórz listę 
pomysłów od najprostszych: np. zadbam 
o lepszy przepływ informacji między sprze-
dawcami, a działem obsługi social media, 
po bardziej skomplikowane i kosztowne 
– dokupię moduł w systemie ERP umoż-
liwiający szybkie przyjęcie nowego towa-
ru, zwroty, ujednolicenie polityki cenowej 
i promocyjnej.

Zapewnienie wysokiej jakości 
obsługi online
Obsługa klienta w sklepie internetowym 
stanowi często większe wyzwanie od ob-
sługi twarzą w twarz. Ograniczenie kana-
łów kontaktu, brak osobistej relacji, auto-
matyzacja niektórych procesów w procesie 
sprzedaży, powodują, że kontekst jest za-
wężony. Kluczowe okazują się tzw. „kom-
petencje miękkie” personelu.

Co możesz z tym zrobić?
• Zwróć uwagę na ofertę szkoleń rozwija-
jących umiejętności sprzedażowe i kom-
petencje pracowników obsługi klienta 
w kanale online. 
• Stwórz bank wiedzy – zapewnij pracowni-

kom dostęp do materiałów edukacyjnych 
w różnej formie: fachowej literatury, dostę-
pu do podcastów, video, etc.
• Wspieraj wymianę wiedzy wewnątrz or-
ganizacji – organizuj programy mentorin-
gowe czy coaching sprzedażowy.

Dotarcie do wykluczonych 
cyfrowo
Według raportu Accenture i Fashionbiznes.
pl „Konsument w nowej rzeczywistości” 
co piąty Polak po raz pierwszy zrobił za-
kupy w Internecie w czasie kwarantanny 
we kategorii moda, kosmetyki elektronika. 
31% konsumentów zamierza w przyszłości 
częściej kupować te kategorie w Internecie 
niż obecnie. Nadal istnieje jednak grupa 
konsumentów wykluczonych cyfrowo. 
To jedno z poważniejszych wyzwań dla 
detalistów. 

Co możesz z tym zrobić?
• Edukuj klientów sklepów fizycznych 
i przypominaj im na każdym kroku o ist-
nieniu kanału online.
• Znieś wewnętrzną konkurencję między 
kanałami.  I tak przykładowo obsługa 
uzbrojona w tablet może cierpliwie po-
kazywać  klientom zasoby sklepu interne-
towego w sklepie z butami. Ważne jest jed-
nak, aby pracownicy sklepu stacjonarnego 
widzieli w tym sens, a ich zaangażowanie 
znajdowało odzwierciedlenie w gratyfi-
kacji finansowej, np. premii naliczanej od 

Z czym mierzą się detaliści? 
Już w kwietniu 2020 infuture.institute prze-
prowadził serię pogłębionych wywiadów 
z przedstawicielami m.in. branż retail, be-
auty, food, sport, zdrowie i sformułował 
listę wyzwań, z którymi zmaga się biznes 
w obszarach: środowisko prawne, obsługa 
klienta, komunikacja, dystrybucja i łańcuch 
dostaw oraz sprzedaż. Czy te prognozy są 
nadal aktualne? Po upływie niemal roku, 
postanowiłam to sprawdzić dla obsługi 
klienta, sprzedaży i komunikacji.

OBSŁUGA KLIENTA

Strategia omnipresence 
O wielokanałowości mówi się w retailu 
od dawna. Koronawirus uwypuklił potrze-
bę wdrożenia rozwiązań wspierających 
wszechkanałowość i przyspieszył wdraża-
nie zmian w modelach biznesowych deta-
listów. Wyzwaniem, jakie widzę. nadal jest 
jakość. W świetle badań konsumenckich, 
klienci wykazują silną potrzebę jednolitych 
doświadczeń, bez względu na kanał, z któ-
rym się stykają. Niestety często bywa tak, 
że poziom realizacji omnichannel pozosta-
wia wiele do życzenia. Nadal wiele sieci nie 
ma możliwości weryfikacji bieżących sta-
nów magazynowych na poziomie poszcze-
gólnych lokalizacji. Pracownicy placówek 
stacjonarnych nie orientują się w ofercie 
online i na odwrót. Kanały sprzedaży żyją 
jakby w równoległych rzeczywistościach.
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poleceń zamówień w sklepie interneto-
wym marki.

Przestrzeganie nowych stan-
dardów higieny
Dla wielu konsumentów ważne jest, że 
pracownicy przestrzegali zaleceń i byli dla 
innych wzorem. Buduje to zaufanie klienta 
do marki. A poza tym oko klienta sięga 
dalej niż nam się wydaje, a jego głos jest 
obecny w social mediach

Co możesz z tym zrobić?
• Wyposaż sklep w konieczne środki ochro-
ny.
• Przeszkol pracowników z zasad i dopilnuj, 
aby ich przestrzegali.
• Zastosuj materiały POS komunikujących, 
że standardy higieny są ważne dla Twojej 
marki.

Zapewnienie wsparcia eks-
perckiego online
Wiele marek postawiło na utrzymanie rela-
cji z klientem poprzez kontakt online. I tak 
pojawił się wysyp zajęć fitness, inspiracji 
kulinarnych, porad w branży beauty etc. 
Marki nie powinny rezygnować z tej formy 

kontaktu.  Dobrym pomysłem są cykliczne 
webminary, live'y na interesujące konsu-
mentów tematy. Sprzyja to budowaniu 
społeczności wokół marki, która staje się 
silnym kapitałem i pomaga jeszcze lepiej 
dotrzeć do grupy docelowej.

Co możesz z tym zrobić?
• Wsłuchaj się w głos klienta np. w mediach 
społecznościowych. 
• Opracuj listę wyzwań i tematów, które 
szczególnie interesują Twoją grupę do-
celową.
• Przygotuj wartościowy content i aktyw-
nie wykorzystuj go w mediach społeczno-
ściowych, ale również w obsłudze klien-
ta – niech pracownicy przypominają np. 
o cyklicznych spotkaniach z ekspertami, 
filmach instruktażowych, itp.

Personalizacja usług online
Personalizacja już od dawna jest silnym 
trendem i oczekiwaniem konsumenta. Tym 
razem, wraz z przeniesieniem dużej części 
naszej aktywności do online, staje się ona 
naturalnym kierunkiem.

Co możesz z tym zrobić?

• Przeanalizuj dane sprzedażowe, staty-
styki, poznaj zainteresowania i potrzeby 
konsumentów.
• Oszczędzaj ich czas dostarczając rozwią-
zania pakietowe.

Pozyskanie certyfikatów bu-
dzących zaufanie konsumen-
tów
Budowanie zaufania poprzez standaryza-
cję, certyfikaty czy akredytacje wpływały 
korzystnie na wizerunek marek. Myślę, że 
obecnie mogą odegrać szczególnie waż-
ną rolę w branży beauty czy food, kiedy 
to komunikujemy klientowi, że działamy 
według zasad higieny, dokładamy starań, 
aby było u nas czysto i bezpiecznie niczym 
na sali operacyjnej.

Co możesz z tym zrobić?
• Przeanalizuj jakie certyfikaty, akredytacje, 
zaświadczenia posiada sprzedawany przez 
Ciebie produkt?
• Jakimi kwalifikacjami mogą pochwalić się 
zatrudniani przez Ciebie ludzie?
• Zastanów się w jakich miejscach możesz 
komunikować te dowody budujące za-
ufanie?
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KOMUNIKACJA

Dbanie o transparentną komunikację
Z pomocą przychodzą social media, które 
mogą być ważnym źródłem rzetelnych in-
formacji. Pokazując co się dzieje u Twojej 
marce "od kuchni" możemy odbudowywać 
zachwiane poczucie bezpieczeństwa na-
szych klientów. To wspiera walkę z lękami 
społecznymi, które pojawiły się w spo-
łeczeństwie i są nadal podsycane przez 
przekaz medialny.  Liczne fake newsy mogą 
zaszkodzić wizerunkowi Twojej marki czy 
branży, 
w której działa. Wyzwaniem jest wspieranie 
nauki krytycznego myślenia, polecam przy 
okazji książkę Janiny Bąk "Statystycznie 
rzecz biorąc". Warto w komunikacji odwo-
ływać się do autorytetów, sprawdzonych 
źródeł.
 
Co możesz z tym zrobić?
• Odpowiadaj rzetelnie na pytania konsu-
mentów. Wchodź z nimi w regularny dialog 
w mediach społecznościowych.
• Zadbaj o zakładkę FAQ na stronie inter-
netowej.
• Dbaj o dostęp do aktualnej wiedzy dla 
swoich pracowników. Niech osoby pra-
cujące we wszystkich kanałach sprzedaży 
udzielają spójnych informacji.

Tworzenie nowych doświad-
czeń cyfrowych
Doświadczenia cyfrowe w wielu branżach 
zaskoczyły swoją... skutecznością. Początek 
pandemii to wysyp przekazów cyfrowych, 
do których marki przyzwyczaiły konsu-
mentów.

Co możesz z tym zrobić?
• Zastanów się jak Ty możesz cyfrowo za-
istnieć w umyśle Twojego klienta?  
• Pomyśl jak możesz zachować równowagę 
między usługami płatnymi i niepłatnym? 

SPRZEDAŻ

Wprowadzenie cyfrowych ka-
nałów sprzedaży
To absolutny must have, wymagający 
zaprojektowania. Z pomocą przychodzą 
np. metody service design thinking, które 
opierając się na realnych potrzebach kon-
sumenta pozwalają wypracować najlepiej 
dopasowane do niego rozwiązania.

Co możesz z tym zrobić?
• Nawiąż kontakt z projektantami usług cy-
frowych, którzy dzięki swojej wiedzy i do-
świadczeniu przeprowadzą Twoją markę 

przez cyfrową transformację.
• Prześledź rynek w poszukiwaniu inspi-
racji, trendów.
• Przeprowadź badania.
• Prototypuj rozwiązania, nie wydając na 
nie fortuny.

Wprowadzenie / rozwój płatno-
ści bezdotykowych
Budują poczucie bezpieczeństwa, uspraw-
niają obsługę, upraszczają wszystkim życie. 
Nie wahaj się ich wprowadzić!

Wprowadzenie modeli sub-
skrypcyjnych
Tu znowu powraca wątek projektowania. 
Model subskrypcyjny może wywrócić do 
góry nogami Twój obecny model bizneso-
wy, ale z korzyścią dla firmy! 

Co możesz z tym zrobić?
• Przeanalizuj swój aktualny model bizne-
sowy sprawdzając czy przystaje on obecnej 
rzeczywistości.
• Nawiąż kontakt z projektantami usług 
i modeli biznesowych, którzy dzięki swo-
jej wiedzy i doświadczeniu przeprowadzą 

Twoją markę przez tą transformację.

Wprowadzenie dostawy bezdo-
tykowej
Zastanów się jak ważnym elementem 
ścieżki zakupowej klienta jest dostawa. 
Zbudowanie wokół niej pozytywnego do-
świadczenia zakupowego może zadziałać 
z korzyścią na postrzeganie Twojej marki.

Co możesz z tym zrobić?
• Oceń wpływ dostaw na funkcjonowanie 
Twojego biznesu.
• Zweryfikuj standardy dostaw Twojej firmy 
lub podwykonawców realizujących dosta-
wy w imieniu firmy.
• Rozważ alternatywne w stosunku do 
obowiązujących obecnie modele dostaw.

Bądź zwinny
Czasy pandemii skracają procesy decyzyj-
ne do minimum, działania sprowadzają się 
do esencji. Firmy potrzebują większej zwin-
ności, aby bardziej efektywnie adaptować 
się do zachodzących zmian. Mam nadzieję, 
że ten artykuł zainspirował Cię do wdra-
żania nowych pomysłów. Powodzenia!
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KRYZYS PRZYNIÓSŁ 
INNOWACJĘ
NA RYNKU BIELIŹNIARSKIM 

CHANGE Lingerie to marka skandynawska, doskonale znana w Danii, Norwegii, 
Szwecji oraz w Finlandii. W Polsce posiada 22 salony i odważnie planuje kolejne 

otwarcia na naszym rynku. Jak podkreśla Tariq Al-Sakkaf, Członek Zarządu, 
Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o. połączenie wysokiej jakości produktu 

z profesjonalną obsługą brafittingową jest gwarancją sukcesu. CHANGE 
Lingerie wprowadziła w ostatnim czasie innowacyjną usługę - wirtualny salon 

brafittingowy. Tym samym jako pierwsza tak duża sieć przeniosła doświadczenie 
zakupowe z salonów stacjonarnych do Internetu oraz umożliwiła kobietom 

z każdego zakątka Polski skorzystanie z profesjonalnego 
doradztwa online.

marzec-kwiecień 2021 magazyngalerie.pl

22 WYWIAD

W jaki sposób pandemia wpłynęła na dzia-
łalność CHANGE Lingerie? 
Przede wszystkim pandemia spowodowała, 
że pewne strategiczne procesy planowane 
długofalowo musiały zostać przyspieszo-
ne. Tak, w przypadku CHANGE PO-
LAND, było z otwarciem nowego sklepu 
internetowego jesienią ubiegłego roku, 
spowodowanym znacznym wzrostem ka-
nału e-commerce. Naszym klientom za-
gwarantowało to dostępność większej gamy 
produktów, większy komfort i wygodę za-
kupów online. Teraz z perspektywy czasu 
można ocenić, że trafnym działaniem była 
priorytetyzacja inwestycji w e-commerce. 
Czas przed drugim lockdownem wyko-
rzystaliśmy na to, by doskonalić procesy 
związane ze sprzedażą online. Uważam, 

że każdy odpowiednio zarządzony kryzys 
może przynieść dynamiczne zmiany, zmiany 
na lepsze. W naszym przypadku pandemia 
potwierdziła, że siła CHANGE Lingerie 
tkwi w dobrym produkcie. Ale nie tylko. To 
połączenie wysokiej jakości produktu z pro-
fesjonalną obsługą brafittingową. O tyle, o ile 
nie mieliśmy większej trudności z przejściem 
na nową, doskonalszą witrynę (sklepu in-
ternetowego), za wyzwanie, jeszcze przed 
drugim lockdownem, postawiliśmy sobie, 
aby nasza inna mocna strona - profesjonal-
ne doradztwo w doborze bielizny również 
przenieść do Internetu. Aby doświadczenia 
zakupowego jakie mają klientki naszych 22 
salonów mogły podzielić kobiety w całej 
Polsce. I w tym aspekcie udało nam się wpro-
wadzić innowacyjne nie tylko na polską, ale 

i światową skalę rozwiązanie.

Czy poza oczywistymi stratami da się za-
uważyć jakieś plusy nowej  sytuacji?
Kryzys, poza oczywistymi dotkliwymi stra-
tami przyniósł coś nieocenionego – inno-
wację na rynku bieliźniarskim na tak dużą 
skalę. Plusem stało się również to, że na ryn-
ku nieruchomości komercyjnych pojawiły się 
lokalizacje, które wcześniej były dla naszej 
firmy niedostępne. Udało nam się z tego 
skorzystać i już na marzec (Factory Kraków) 
i kwiecień (CH Posnania) zaplanowaliśmy 
otwarcia kolejnych salonów stacjonarnych. 
Z perspektywy czasu, uważam, że kryzys 
związany z pandemią (który niewątpliwie 
trwa nadal) przyspieszył pewne procesy 
i dynamicznie wpłynął na rozwój działań 
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omnichannelowych marki CHANGE.    

W czym, bądź w kim tkwi największy po-
tencjał marki w dobie kryzysu?  
Niewątpliwie największy potencjał marki 
w dobie kryzysu tkwi w dwóch aspektach 
– w ludziach, tzn. naszym personelu oraz 
produkcie. Nasz personel daje klientom 
poczucie fachowej obsługi. Wchodzi się do 
nas jak do sklepu wysoko specjalistyczne-
go, z którego wychodzi się z dużą wiedzą 
zdobytą na własnym przykładzie. Te silne 
strony są niezależne od kryzysu. Kryzys nie 
zmienił naszego podejścia do obsługi ani 
produktów, natomiast to, co kryzys uwy-
datnił to naszą zdolność adaptacji do no-
wych, trudnych warunków. W dobie kryzysu 
ludzie są dużo bardziej ostrożni w kwestii 
wydawania pieniędzy, ale dzięki modelowi 
biznesowemu, który mamy (cały łańcuch 
dostaw w swoich rękach) możemy podejść 
bardziej ofensywnie do tematu ofert. Dzięki 
temu w kryzysie jesteśmy w stanie jeszcze 
bardziej wyróżnić się na tle konkurencji, 
która nie ma takich możliwości np. będąc 
uzależnioną od firm pośredniczących. Je-
steśmy samowystarczalni - dlatego możemy 
zaproponować tak atrakcyjne dla klienta 
oferty, aby nieustannie zwiększać sprzedaż. 
Potwierdzają to nasze wyniki z lata ubie-
głego roku, gdzie ponownie zanotowaliśmy 
bardzo znaczący wzrost obrotu w stosunku 
do roku 2019. Uważam, że jest to absolutnie 

niesłychane w obecnej sytuacji i wiem, że jest 
zdecydowanie powyżej tego, co osiągnęła 
cała branża retail.  

Pandemia koronawirusa wpłynęła na wie-
le aspektów naszego życia. Zmieniły się 
także zasady gry na rynku nieruchomości 
komercyjnych. W jakim zakresie w Pań-
stwa ocenie zaszły największe zmiany? 
Dotąd rynek nieruchomości komercyjnych 
był rynkiem wynajmującego. To on ustalał 
zasady, a przede wszystkim cenę najmu. Jako 
najemcy nie mieliśmy dużego pola do nego-
cjacji i to my zazwyczaj dopasowywaliśmy się 
do centrów. To musiało się zmienić, a dzięki 
pandemii ta bańka pękła. Na rynku nastą-
piło wiele roszad, wiele marek ucierpiało, 
część opuściła dotychczasowe lokalizacje, 
część wpadła w kłopoty finansowe, a  jesz-
cze inne bardzo agresywnie zaczęły nego-
cjować stawki czynszowe. To uświadomiło 
wynajmującym, że trzeba trochę inaczej 
podchodzić do wynajmu powierzchni. Jeste-
śmy jako CHANGE bardzo wiarygodnym 
partnerem i myślę, że na takich partnerów 
więcej uwagi powinni zwracać zarządcy cen-
trów handlowych. Mocniej negocjujących, 
ale stabilnych. Często zdarza się, że kiedy 
nowa marka wchodzi na rynek, to chce się 
pokazać w najlepszych lokalizacjach i godzi 
się na wysokie stawki czynszów w centrach 
handlowych, trochę traktując to jako wizy-
tówkę, jako marketing. Po pewnym czasie 

okazuje się jednak, że nie są w stanie płacić 
swoich rachunków, bo zaakceptowali wy-
górowane warunki. My zawsze dosyć ostro 
negocjujemy te stawki, ale jak już na coś 
się godzimy, to realizujemy naszą umowę. 
I tak właśnie po pandemii otworzyliśmy 
wszystkie nasze salony. W międzyczasie 
prowadziliśmy negocjacje nie stosując żad-
nego szantażu. I oczekujemy tego także od 
drugiej strony. Warunki się zmieniły, traffic 
jest mniejszy, kryzysy powracają, nie mówiąc 
już o zamykaniu galerii handlowych wskutek 
wprowadzania obostrzeń. 

Na czym dziś polega partnerstwo najemcy 
i wynajmującego?
Centra handlowe muszą zmienić swoje po-
dejście i z mojego doświadczenia wynika, 
że to podejście już się zmienia: są bardziej 
elastyczni, coś co wcześniej było niemożli-
we, teraz okazuje się realnym rozwiązaniem. 
Wciąż jednak duża część ryzyka jest po stro-
nie najemcy. Sądzę, że najbardziej uczciwym 
podejściem byłoby określenie czynszu od 
obrotu (stały ustalony procent od sprzedaży 
na konto wynajmującego). Wynajmujący 
sprzeciwiają się temu, co do zasady, chcą 
bowiem mieć swoje stałe źródło dochodów. 
Najemcy nie mogą powiedzieć tego samego, 
że mają jakieś stałe źródło dochodów, że 
mają umowę z klientami, że co miesiąc kupią 
za 100 tys. zł. Nie ma takiej możliwości. To 
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ile najemca sprzeda jest zależne oczywiście 
od tego jaki ma towar w sklepie, jaką ma 
ofertę, ale przede wszystkim zależy od tego 
jakie są nastroje klientów w danym centrum 
handlowym. Niestety nadal nie ma równości, 
nadal większe ryzyko ponosi najemca, to on 
podpisuje umowę, w której jest napisane, że 
nie będzie miał roszczeń do wynajmującego 
o niską odwiedzalność centrum, bo podej-
muje świadomą decyzję biznesową i wszelkie 
ryzyka z tym związane. Zauważmy jednak, 
że podejmuje to ryzyko w określonej sytuacji 
gospodarczej, tymczasem, gdy przychodzi 
zupełnie nowa sytuacja, jak koronawirus, 
która była nie do przewidzenia, to przecież 
już nie są to te same warunki. Najlepszym 
rozwiązaniem jest podzielenie ryzyka na 
pół, bo przecież w interesie wynajmujące-
go i najemcy jest, aby najemca sprzedawał 
jak najwięcej. Przynajmniej takie marki jak 
my, stosunkowo niewielkie,  nie są w stanie 
takich warunków wynegocjować.  Podsu-
mowując - koronawirus zmienił podejście: 
wynajmujący w niektórych aspektach są 
bardziej elastyczni, a w niektórych nadal 
nie. My staramy się zawsze negocjować dość 

twardo, żeby te warunki były bardziej wy-
równane, ale one nadal takie nie są. Wciąż 
to najemcy ponoszą dużo większe ryzyko 
niż wynajmujący. 

Wg. KPMG (wrzesień 2020) w wyniku pan-
demii COVID-19 Polacy zmienili zwyczaje 
zakupowe. Klienci oczekują dziś przede 
wszystkim bezpiecznych zakupów, sperso-
nalizowanego przekazu oraz unikatowych, 
pełnych emocji doświadczeń zakupowych. 
W jaki sposób realizują Państwo takie 
oczekiwania klientów?
Wprowadziliśmy kolejne usprawnienia, 
żeby klient jeszcze szybciej, jeszcze bardziej 
elastycznie mógł robić zakupy, zwroty itd. 
Integracja systemu poprzez posiadanie jed-
nego konta, czy to online czy offline, historia 
zakupów, profilowanie ofert - to jest coś, co 
już istnieje i nadal będzie udoskonalane. 
Mam nadzieję, że sklepy stacjonarne nie 
będą musiały zniknąć, nie w naszej branży. 
Wiem też, że są branże, gdzie to być może 
nastąpi. Dołożyliśmy wszelkich starań, by 
w naszych sklepach były zachowane wszel-
kie środki bezpieczeństwa. Nasze klientki 

nie chcą rezygnować z usługi dopasowania 
bielizny przez profesjonalistkę. Musimy 
zatem pokazać, że spełniamy wszystkie 
standardy bezpieczeństwa. Z powodze-
niem udało nam się w tej nowej sytuacji 
odnaleźć. Nasza sprzedaż przez Internet 
przed pandemią była stosunkowo niewielka, 
gdyż mając dostęp do sklepów stacjonarnych, 
klientowi w znacznej mierze zależało na 
oferowanych przez nas doświadczeniach 
zakupowych i obsłudze. Podczas izolacji, 
której wszyscy doświadczyliśmy, niewąt-
pliwie segment e-commerce przybrał na 
sile. Natomiast musimy się przyzwyczaić 
i zaadaptować do tego, że klienci będą ku-
powali coraz chętniej online. Stąd pomysł na 
przeniesienie doświadczenia zakupowego do 
Internetu i stworzenia wirtualnego salonu 
brafittingowego. 

To prawda, e-commerce rozwija się bły-
skawicznie, a zakupy internetowe zyskują 
coraz większe grono entuzjastów. W jaki 
jeszcze sposób Change Lingerie wykorzy-
stuje ten kanał sprzedaży?
Rozwinęliśmy obsługę w segmencie 
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Fot. Change of Scandinavia 

e-sprzedaży. Nasz customer service ma wy-
dzieloną obsługę techniczną - gdzie klient 
otrzymuje pomoc, gdy ma problem z za-
mówieniem, nie wie gdzie jest paczka, czy 
pojawia się kwestia zwrotu pieniędzy, etc. 
To jeden centralny dział dla całej grupy 
CHANGE of Scandinavia. Są również 
działy customer service działające lokalnie. 
I tak nasze brafitterki z salonów wzięły na 
siebie doradztwo w doborze biustonoszy 
przez stronę internetową. I tu zdecydowa-
ła potrzeba  klienta, gdyż zdarzało się, że 
kobiety podczas rozmowy na czacie pyta-
ły o radę w doborze bielizny, biustonosza,  
chciały dzwonić do naszych specjalistek, 
bo taka forma była dla nich bardziej kom-
fortowa. Tak dodaliśmy funkcjonalność na 
naszym czacie – połączenia audio. Dziś 
poszliśmy o krok dalej. I jako pierwsza sieć 
proponujemy naszym klientkom usługę 
video czatu. Mają one teraz okazję, bez 
wychodzenia z domu odwiedzić nasz wir-
tualny salon brafittingowy. W ten sposób 
wychodzimy naprzeciw klientkom nie tylko 
w czasie lock-downu (kiedy nasze salony są 
zamknięte). Dzięki temu innowacyjnemu 
rozwiązaniu z naszej usługi mogą skorzystać 
kobiety w każdym zakątku naszego kraju, 

które dotąd dojeżdżały z mniejszych, czasem 
bardzo odległych miast, by odpowiednio 
dobrać biustonosz przez wyspecjalizowaną 
kadrę i zakupić go w salonie CHANGE. Dla 
nas to również okazja do budowania więk-
szej rozpoznawalności. Usługa jest wciąż 
udoskonalana, jednak już dziś nasze wir-
tualne salony brafittingowe są dostępne dla 
wszystkich Polek. Z ciekawością obserwuję 
ten galopujący rozwój e-commerce.  I z dużą 
czujnością, by odpowiednio wykorzysty-
wać szanse jakie daje ten sektor handlu. 
Nie oznacza to jednak, że zrezygnowaliśmy 
z rozwoju naszej sieci salonów regularnych 
i outletowych. Te plany zostały w ubiegłym 
roku po prostu odłożone w czasie. Już wiosną 
na mapie Krakowa i Poznania pojawią się 
nowe salony CHANGE Lingerie. 

To, czego współczesna kobieta oczekuje 
od bielizny to już nie tylko wygoda. Jak 
Państwa marka rozwija to zagadnienie?
W CHANGE wierzymy, że to nie rozmiar 
definiuje piękno, dlatego tworzymy kolek-
cje, w których wszystkie kobiety poczują się 
naprawdę wyjątkowo. Oferujemy szeroką 
gamę efektownej, zmysłowej i dopracowanej 
w każdym detalu bielizny dostępnej w wielu 

rozmiarach i fasonach. Modne wzory i wy-
soka jakość - bez względu na wymiary, bez 
kompromisów dla perfekcyjnego dopaso-
wania oraz pięknego wyglądu. Dobre sa-
mopoczucie i pewność siebie zaczynają się 
od bielizny. 

CHANGE Lingerie docenia naturalne 
piękno kobiety. Jak na co dzień realizują 
Państwo ten postulat?
Różnorodność kobiecych kształtów jest naj-
większą inspiracją dla CHANGE Lingerie. 
Obecnie w ofercie posiadamy aż 88 rozmia-
rów biustonoszy (miski od A do M), które 
w połączeniu z bogactwem fasonów oraz 
profesjonalnym doradztwem brafitterskim 
umożliwiają nam spełnianie obietnicy naszej 
marki tj.: „Gwarantujemy idealne dopaso-
wanie dla każdej kobiety”. W duchu naszej 
filozofii tak właśnie celebrujemy naturalne 
piękno wszystkich kobiet i tak zachęcamy je, 
by pokochały siebie takimi, jakie są. 

CHANGE Lingerie gwarantuje, że każda 
kobieta znajdzie idealnie dopasowany 
biustonosz. Skąd ta pewność?
Wynika to z ciągłego poszerzania ofer-
ty i udoskonalania naszych produktów. 



Absolwent Politechniki Łódzkiej, 
inżynier ds. usprawnień procesów 
w firmach produkcyjnych w Danii, 
Retail Country Manager CHANGE 
Lingerie, Dyrektor Zarządzający Shared 
Service Center CHANGE of Scandinavia. 
Od 10 lat jest odpowiedzialny za 
sprzedaż i rozwój marki CHANGE 
Lingerie w Polsce. W 2016 roku został 
Dyrektorem Zarządzającym nowo 
powstałego centrum usług wspólnych 
CHANGE w Polsce, budując od podstaw 
strukturę działów obsługujących 
wszystkie spółki CHANGE na świecie.

CZŁONEK ZARZĄDU, CHANGE OF 
SCANDINAVIA POLAND SP. Z O.O.

TARIQ 
AL-SAKKAF

JAKIEGO TYPU KSIĄŻKI PAN CZYTA?
Lubię czytać biografie osób wybitnych. 
Zawsze ciekawi i inspiruje mnie ich droga 
na szczyt.

ULUBIONE DANIE?
Nie mam jednego ulubionego dania. 
Uwielbiam owoce morza.

KULTURA - W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIEJ?

Muzyka.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Sam chciałbym wiedzieć gdzie  (śmiech)

JAKA JEST PANA DEWIZA ŻYCIOWA?
Jasny cel, ciężka praca, trochę szczęścia 
- to droga do sukcesu. Dróg na skróty 
nie uznaję.

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Klarowna komunikacja i wspólna wizja 
celu.

CO MOTYWUJE PANA DO DZIAŁANIA?
Dobre wyniki i tworzenie wartości.

CO CENI PAN W LUDZIACH?
Skromność i otwartość.

W CZASIE WOLNYM...
Preferuję aktywny wypoczynek.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Spędziłem 8 lat w Danii i bardzo podoba 
mi się nastawienie Duńczyków do życia 
i pracy.

FILM, KTÓRY WYWARŁ NA PANU 
NAJWIĘKSZE WRAŻENIE TO...

Niełatwo jest wskazać jeden film. Film, 
do którego chętnie wracam to „Forrest 
Gump”. Obraz pokazuje jak niezwykłe 
rzeczy mogą przytrafić się zwykłym 
ludziom i jak w życiu w gruncie rzeczy 
liczy się skromność i miłość.

ULUBIONA RESTAURACJA?
Ostatnio testujemy wegańskie.

SAMOCHÓD MARZEŃ?
Długodystansowy elektryk na co dzień, 
kabriolet z silnikiem V8 na weekend.

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PAN
W  WOLNEJ CHWILI?

Rock’a

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁBY PAN 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Sportową (przy tym bezpieczną) jazdę 
samochodem. 

Portret
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Szczycimy się tym, że posiadamy 88 rozmia-
rów biustonoszy zróżnicowanych zarówno 
pod kątem obwodów, jak i misek, ale nie 
zapominamy także o preferencjach i upodo-
baniach stylistycznych naszych klientek. Tak, 
aby bielizna była idealnie dopasowana za-
równo do kształtów ciała, ale także odpo-
wiadała ich gustowi. Projektujemy bieliznę 
odzwierciedlającą odmienne estetyki w 4 
wiodących kolekcjach: wyrafinowana, ele-
gancka i ekskluzywna Charade; minima-
listyczny, nordycki design i funkcjonalność 
to Intimate; komfortowa, z romantycznymi 
akcentami, podkreślająca naturalne kształty 
Change; codzienna, bazowa, zawsze w do-
brym stylu Classic.

Marka CHANGE Lingerie oferuje szeroki 
wybór bielizny, bielizny nocnej, odzieży 
codziennej, artykułów pończoszni-
czych oraz dodatków. Który asortyment 

produktów cieszy się największym zainte-
resowaniem wśród klientek?
Przede wszystkim jesteśmy ekspertem 
w dziedzinie biustonoszy, stąd wybór róż-
nych fasonów, również tych bardziej spe-
cjalistycznych, tj. biustonosze sportowe 
czy biustonosze do karmienia, bez fiszbin, 
miękkie, usztywniane, półusztywniane, 
push – upy. Mamy naprawdę szeroki wybór 
biustonoszy w 88 rozmiarach, w obwodach 
od 60 do 100 cm, w miskach od A do M. 
Zdecydowanie możemy powiedzieć – jeste-
śmy ekspertami w dziedzinie biustonoszy. 
Majtki mają mniej funkcjonalnych cech, ale  
oczywiście też mamy szeroki wybór różnych 
fasonów. Klientki znajdą u nas również ak-
cesoria, które poprawiają zarówno komfort 
noszenia, jak i funkcjonalność czy wygląd 
do konkretnych celów, np. jeśli klientka ma 
odkryte plecy w sukience, to mamy odpo-
wiednią przedłużkę do obniżenia obwodu 

biustonosza i uzyskania głębszego dekoltu 
na plecach. Bez wątpienia jesteśmy skle-
pem specjalistycznym bieliźnianym, a jeżeli 
chodzi o artykuły pończosznicze, piżamy, 
szlafroki to jest to dodatek u nas – mamy go, 
ale osoba szukająca wielkiego wyboru znaj-
dzie szerszą ofertę gdzie indziej. Szukając 
wielkiego wyboru bielizny - przyjdzie do nas. 

A stroje kąpielowe?
To, co wydarzyło się w ubiegłym roku było 
bardzo trudne w kwestii sprzedaży kostiu-
mów kąpielowych. U nas stroje kąpielowe też 
w wielu przypadkach występują w szerokiej 
rozmiarówce, staramy się bowiem tę samą fi-
lozofię tworzenia bielizny przekładać na ten 
sezonowy produkt. Stroje kąpielowe w ubie-
głym roku nie sprzedawały się nigdzie, to 
był sezon stracony, bowiem pandemia tra-
fiła na początek sezonu letniego. Wszelkie 
wyjazdy wakacyjne zostały zrewidowane, 
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CHANGE Lingerie to odnosząca 
sukcesy i szybko rozwijająca się skan-
dynawska firma bieliźniarska, która  
zatrudnia ponad 1300 pracowników 
i generuje roczne przychody w wysoko-
ści +140mln Euro. Brand posiada ponad 
400 salonów w Europie oraz Kanadzie, 
w tym 22 w Polsce. We wszystkich 4 
krajach skandynawskich ma status nie-
kwestionowanego lidera rynku. Marka 
projektuje, rozwija, udoskonala i pro-
dukuje własne serie produktów, które 
sprzedaje w wyspecjalizowanych salo-
nach stacjonarnych oraz w globalnym 
sklepie online www.change.com. Atu-
tem CHANGE Lingerie jest szeroka 
paleta rozmiarów biustonoszy (obwody 
60-100cm, miski A-M) oraz profesjo-
nalne, bezpłatne doradztwo w zakresie 
brafittingu umożliwiające perfekcyj-
ne dopasowanie bielizny. CHANGE 
oferuje 4 różnorodne kolekcje: pod-
kreślającą naturalne kształty Change, 
luksusową Charade, sensualną Intimate 
oraz bazową, zawsze w dobrym stylu 
Classic. Wszystko to zapewnia marce 
spełnienie jej obietnicy: „Gwarantu-
jemy idealne dopasowanie dla każdej 
kobiety”.

O FIRMIE:

https://www.change.com/pl

przynajmniej te zagraniczne. Zanotowali-
śmy wzrost sprzedaży o 20% rok do roku 
(2019 do 2020) w miesiącach letnich, ale 
wszystko praktycznie zostało zapewnione 
przez bieliznę. Nasz koncept okazał się tak 
elastyczny, że mimo, iż trzon letniej kolek-
cji składający się również z kostiumów nie 
sprzedawał się, byliśmy w stanie uzupełnić 
ten brak bielizną. To zasługa bardzo solid-
nej bazy, którą mamy - tzn. naszej kolekcji 
Classic. W tej kolekcji oferujemy również 
szeroką rozmiarówkę oraz stałą dostępność, 
czyli jesteśmy w stanie bardzo elastycznie 
podejść do tematu uzupełniania kolekcji 
w momentach kryzysowych i kiedy jest ja-
kieś zawirowanie jesteśmy w stanie bardzo 
dynamicznie zareagować na tę sytuację. My 
od zawsze jesteśmy miejscem, gdzie produk-
tem cieszącym się największą popularnością 
jest bielizna, a COVID tylko to potwierdził 
i podniósł jej sprzedaż na jeszcze wyższy 
poziom.

Czym różnią się preferencje w wyborze 
bielizny przez Polki w stosunku do upodo-
bań kobiet ze Skandynawii, skąd pochodzi 
marka?
Generalnie Polki są bardziej zachowawcze, 
kolory sprzedają się u nas trudniej – wyją-
tek stanowi czerwień, która sprzedaje się 
zawsze. W Polsce najlepiej sprzedają się mo-
dele czarne, cieliste, szare, granatowe i białe, 
klientki uwielbiają modele koronkowe, linię 
ekskluzywną Charade. Od kilku sezonów 
obserwujemy trend odchodzenia od push-u-
pów i wybierania modeli miękkich, dających 
naturalny dekolt, nawet u pań z mniejszym 
biustem.

Państwa marka rozwija się międzynarodo-
wo i dostępna jest na wielu rynkach. Które 
rynki są dla Państwa najatrakcyjniejsze?
Zależy co rozumiemy przez "atrakcyjność”. 
Rynkiem podstawowym jest dla nas bez 
wątpienia Skandynawia. Stamtąd pocho-
dzimy. Tam jesteśmy najdłużej, tam mamy 
pozycję lidera na rynku - zarówno w Danii, 
jak i w Norwegii, a teraz także w Szwecji 
oraz w Finlandii. Te rynki są najatrakcyj-
niejsze, bo tam jesteśmy najbardziej rozwi-
nięci. W tych krajach sklepy mają największe 
obroty. Natomiast jeśli patrzymy perspek-
tywicznie, to śmiało można powiedzieć, 
że Polska jest atrakcyjnym rynkiem, gdzie 
rozwijamy się w umiarkowanym tempie, ale 
mamy już bardzo ustabilizowaną sytuację, 
jesteśmy rozpoznawalni. W tych krajach, 
gdzie jesteśmy dłużej, mamy tak zwany „pro-
of of concept”, tzn. wiemy jak ten koncept 
ma się rozwijać w Polsce - jaki jest idealny 
rozmiar sklepu, jaka jest idealna kolekcja, 

jak obsługiwać klientów. Mając 22 salony, 
jak obecnie, a już niebawem 24, nie jesteśmy 
w stanie zrobić takiego impaktu jak w Skan-
dynawii. Naszym celem jest jednak, żeby tu 
w Polsce mieć podobną pozycję – być może 
nie nr 1, bo jednak realia rynkowe tutaj są 
zupełnie inne, konkurencja również jest zu-
pełnie inna niż w Skandynawii.  Spoglądając 
z perspektywy kilku ostatnich lat - potencjał 
rozwoju, wzrost wynagrodzeń, niskie bezro-
bocie, pomijając kryzys COVIDOWY, który 
nie wiadomo do końca co przyniesie - to 
nasz kraj jest bardzo perspektywicznym ryn-
kiem. W latach 2017-2019 prowadziliśmy 
również głęboką ekspansję w Niemczech. 
Obecnie skupiamy się na doprowadzeniu 
tych sklepów do oczekiwanego poziomu 
obrotów. Niemcy z pewnością będą rynkiem, 
gdzie będziemy dalej się owocnie rozwijać. 
Krajów, gdzie CHANGE Lingerie mogło-
by zaistnieć jest mnóstwo, natomiast nasza 
strategia jest taka, żeby rozwijać te rynki, na 
których już jesteśmy. Realistycznie mówimy 
o Kanadzie, Niemczech i Polsce. Mamy też 
dwa nowe rynki – Austria i Hiszpania, które 
testujemy, natomiast jeżeli chodzi o wejścia 
na kolejne rynki to zawsze uzależnione jest 
to od znalezienia odpowiedniego partnera, 
który lokalnie będzie w stanie taki biznes 
prowadzić. Stąd dziś, w tych realiach go-
spodarczych, którymi niewątpliwie wstrząsa 
kryzys, postanowiliśmy, aby swój czas, zasoby 
(również pieniężne) spożytkować na rynki, 
gdzie już działamy, nadal mamy potencjał 
rozwoju. 

Jakie są plany rozwoju Change Lingerie 
w nadchodzącym czasie? 
Plany rozwoju są takie, że będziemy 
otwierać kolejne salony. W Polsce na wio-
snę otworzymy dwa salony (w Krakowie 
i w Poznaniu). Natomiast bardzo ostrożne 
podchodzimy do dotychczasowych analiz, 
bo centra handlowe, które być może były 
wcześniej bardzo atrakcyjne, niekoniecznie 
nadal takie będą. Zauważamy bowiem, że 
jest pewien trend przesuwania się klienta  

do mniejszych centrów handlowych, tych 
bardziej na peryferiach miast. Centra han-
dlowe, które miały ogromny ruch związany 
np. z podróżowaniem klientów, czyli np. przy 
stacjach kolejowych ucierpiały bardzo, bo 
ludzie mniej podróżują. To, co jeszcze rok 
temu obrazowało rynek retail, teraz nieko-
niecznie go odzwierciedla. Chcemy nadal się 
rozwijać, otwierać nowe salony i umacniać 
pozycję na rynku. 

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

W Polsce na wiosnę otworzymy dwa salony, 
natomiast bardzo ostrożne podchodzimy do 
dotychczasowych analiz, bo centra handlowe, 
które być może były wcześniej bardzo 
atrakcyjne, niekoniecznie nadal takie będą. 



GARNITURY 
I KOSZULE 
TO NASZE

Choć męskie garnitury i koszule na stałe wpisały się w DNA Grupy VRG to 
marka odważnie stawia na nowe produkty. W ofercie Vistuli pojawiły się 
niedawno garnitury dla kobiet i nieformalne dresy. Jak zapewnia Andrzej 
Jaworski, prezes zarządu VRG S.A., spółka jest otwarta i chce się zmieniać. 

Śledzi trendy i odpowiada na potrzeby klientów, a wraz ze zmianą ich 
oczekiwań, zmienia swój asortyment. Wprowadzenie do oferty damskich 

garniturów to także ukłon w stronę współczesnej kobiety
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DNA
Grupa Kapitałowa VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji 
wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. W jaki 
sposób pandemia wpłynęła na Państwa działalność? 
W odpowiedzi na zmianę otoczenia biznesowego, przeformatowaliśmy praktycz-
nie każdy obszar naszej działalności. O ile wcześniej VRG rosła przez regularny 
przyrost metrów kwadratowych, od 2020 roku (po wybuchu pandemii) skupiliśmy 
się na optymalizacji sieci w oparciu o kryterium rentowności poszczególnych 
sklepów. Uczymy się na doświadczeniach trudnego 2020 i wprowadzamy wiele 
innowacji operacyjnych. Postawiliśmy na rozwój e-commerce. Sukcesywnie 
doskonaliliśmy nasze procesy logistyczne, aby coraz sprawniej obsługiwać 
zamówienia klientów. Zmieniamy silniki sklepów internetowych, aby w 2021 
jeszcze skuteczniej sprzedawać w kanale online i przez komórki.

A czy zaszły jakieś zmiany dotyczące Państwa oferty?
Tak. Pod kątem asortymentu zeszły rok przyspieszył obserwowane wcześniej 
trendy rozluźniania dress code i zmiany definicji stroju formalnego. Widzieliśmy 
ten trend już wcześniej, ale COVID-19 i wymuszone przejście na pracę zdalną 
stały się dodatkowymi katalizatorami tego procesu. Idąc za oczekiwaniami 
konsumentów rozszerzyliśmy asortyment. Dziś klient może w naszym sklepie 
Vistula czy Bytom zaopatrzyć się w każdy element „total look” – od eleganckich 
i wygodnych zestawów do pracy, na uroczystość rodzinną czy na weekend, 
przez koszule po dresy. Do tego buty, bielizna, t-shirty, jeansy, kurtki, spinki do 
mankietów, torby czy perfumy. Również w markach Wołczanka i Deni Cler 
pojawia się coraz więcej dzianin i strojów nieformalnych.
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Sytuacja jest bardzo trudna dla wszystkich 
stron biznesu. Z jakimi największymi pro-
blemami się Państwo zetknęli? 
Od niemal roku jesteśmy narażeni na ko-
nieczność stosowania się do obostrzeń – 
często ogłaszanych w ostatniej chwili. To 
powoduje frustrację zarówno po stronie 
wynajmujących, jak i właścicieli centrów 
handlowych. Celem każdej ze stron jest re-
alizacja jej interesów biznesowych. Ostatnie 
miesiące to pasmo negocjacji. Wydaje się, 
że sytuacja powoli się klaruje. Prowadzimy 
indywidualne rozmowy z najemcami, z wie-
loma mamy długoletnie relacje. Zarówno 
my, jak i galerie handlowe liczymy na to, 
że powoli będziemy wracać do większej 
stabilności i możliwości zwiększania ruchu. 

Czym według Pana klienci sugerują się 
dziś najbardziej podczas zakupów – ceną, 
jakością, a może dobrą reklamą?
Trudno jest mi mówić w imieniu wszystkich. 
Widzimy natomiast czym kierują się nasi 
konsumenci. Klientów od zawsze przyciąga 
wysoka jakość naszych produktów, połą-
czona ze spersonalizowaną obsługą. Wielu 
z naszych klientów od wielu lat wraca do 
konkretnego salonu i prosi, aby obsługiwała 
go np. Pani Ewa czy Pan Maciej. Mają pew-
ność, że oni im doradzą, są profesjonalistami. 
Naszym celem jest zagwarantowanie klien-
towi najlepszego doświadczenia zakupowego 
– czegoś ponad zwykłą wizytę w sklepie.

Vistula do tej pory kojarzyła się jedynie 
z elegancką odzieżą męską. Pod koniec 
zeszłego roku powstały pierwsze garni-
tury dla kobiet, a chwilę wcześniej marka 
wypuściła produkty unisex. Skąd pomysł 
na ten krok? 
Od kilku lat w modzie obserwowana jest 
rewolucja lub jak kto woli - ewolucja. Unisex, 
athleisure (łączenie garnituru z formalem), 
ubrania oversize. Tradycja zawsze będzie 
widoczna w kolekcjach naszych marek. Gar-
nitury i koszule to nasze DNA. Jednocześnie 
jesteśmy otwarci, chcemy się zmieniać. Śle-
dzimy trendy i odpowiadamy na potrzeby 
naszych klientów. Garnitury damskie to 
ukłon w stronę współczesnej kobiety, ale 
także widoczny w ostatnich latach trend. 
Mówi się, że garnitur powinien znaleźć się 
w każdej szafie. Wierzymy, że dotyczy to 
również kobiet i każda z nich powinna mieć 
garnitur w swojej garderobie – na co dzień 
i na wielkie wyjścia. Najlepiej, jeśli będzie 
to dobrej jakości garnitur polskiej marki.  

Drugim, dosyć nowym kierunkiem rozwo-
ju marki Vistula jest linia odzieży łącząca 
styl i aktywność. Dlaczego zdecydowali się 
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W swojej karierze miałem okazję 
zarządzać organizacjami 

mierzącymi się ze złożonymi 
wyzwaniami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi. Z sukcesem 
prowadziłem projekty na rynkach 
międzynarodowych. Mam różnorodne 
doświadczenie, w tym w zarządzaniu 
dużą spółką notowaną na GPW oraz 
w polityce. Pełnię funkcję prezesa 
zarządu Spółki VRG. Koordynuję prace 
zarządu VRG i odpowiadam za relacje 
z Radą Nadzorczą. Wnoszę do spółki 
szerokie doświadczenie menadżerskie, 
kompetencje negocjacyjne oraz świeże 
spojrzenie wynikające ze znajomości 
różnych branż.  

Portret
PREZES ZARZĄDU
VRG S.A.

ANDRZEJ
JAWORSKI

FILM, KTÓRY WYWARŁ NA PANU 
NAJWIĘKSZE WRAŻENIE TO...

Władca Pierścieni. Od dzieciństwa 
jestem fanem Tolkiena. Jest on dla mnie 
synonimem przygody, otarcia na nowe 
horyzonty i nowe wyzwania, nowe 
światy i nowych ludzi. Film był zrobiony 
rewelacyjnie, świetnie odzwierciedlał 
książkę. Polecam każdemu przeczytanie 
choć jednej książki Tolkiena. 

KULTURA, W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIE?

Jestem zagorzałym kinomanem. 

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Jak co roku – w Tatrach.

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PAN 
W  WOLNEJ CHWILI?

Moja ulubiona muzyka to ta, którą 
zwykło się nazywać „muzyką z krainy 
łagodności”. Melodie, które można usłyszeć 
w schroniskach w Tatrach – np. Wolna 
Grupa Bukowina. 

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁBY PAN 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Bardzo chciałbym perfekcyjnie mówić 
językiem włoskim. 

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Wierzę, że sukces osiągają ludzie, którzy 
potrafią patrzeć na dane zagadnienie 
z możliwie szerokiej perspektywy i mają 
umiejętność łączenia faktów, które na pozór 
nie mają powiązania. 

CO MOTYWUJE PANA DO DZIAŁANIA?
Przekonanie, że jest jeszcze wiele szczytów 
do zdobycia - trzeba sprawdzać, co jest na 
następnym

CO CENI PAN W LUDZIACH?
Uczciwość.

W CZASIE WOLNYM...
Chodzę po górach. 

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
To moja pierwsza wyprawa na Papuę Nową 
Gwineę. Przemierzałem ją sam, pieszo, 
z jednym przewodnikiem. Ten pierwszy 
kontakt z tubylcami, próba zrozumienia 
ich kultury i obyczajów, zdobycie zaufania 
i przyjęcie do wspólnoty - to była ważna 
próba funkcjonowania w zupełnie innych 
realiach, bardzo dalekich od tego co 
znamy. To było dla mnie bardzo niezwykłe 
doświadczenie. 

JAKA JEST PANA DEWIZA ŻYCIOWA?
„Są na świecie wyspy, na których nie było 
jeszcze ludzkiej stopy”. 
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Państwo tworzyć kolekcje o charakterze 
sportowym? 
W DNA mamy odzież formalną, ale podąża-
my za trendami. Wraz ze zmianą oczekiwań 
klientów, zmienia się nasz asortyment. Vi-
stula Move jest przeznaczona dla aktywnych 
mężczyzn, którzy chcą realizować sportowe 
pasje i jednocześnie wyglądać nowocześnie. 
Linia zawiera pełny asortyment produktów – 
T-shirty, longsleeve w wariancie klasycznym 
i ze stójką, bluzy rozpinane i hoodie, klasycz-
ne rozpinane kurtki i anorak, spodnie dreso-
we w wariantach ze ściągaczami i bez, a także 
buty, skarpety i czapki, które razem tworzą 
spójną całość. Vistula Move to pierwszy krok 
w kierunku mody sportowej, którą będziemy 
rozwijać w kolejnych sezonach.

Jest Pan prezesem zarządu VRG S.A. 
i zajmuje się zarządzaniem. Co stanowi 
obecnie największe wyzwanie na tym 
stanowisku?
Wyzwanie numer jeden dla każdego bizne-
su działającego w tak niezwykłych warun-
kach jak pandemia jest stabilizacja. W tym 

trudnym czasie związanym z Covid-19 bar-
dziej niż kiedykolwiek ważne jest też dbanie 
o pracowników i klientów – ich bezpieczeń-
stwo fizyczne w trakcie interakcji w naszych 
sklepach stacjonarnych. Dbanie o morale 
i motywację zespołów – zmęczonych presją 
sytuacji, nieprzewidywalnością działalności 
w salonach, pracą zdalną w centrali, koniecz-
nością radzenia sobie z życiem zawodowym 
i rodzinnym w sytuacji, kiedy dzieci i rodzice 
funkcjonują razem w zamknięciu. Zarządza-
nie łańcuchami dostaw – które w przypadku 
rynków azjatyckich zostały zaburzone i na-
dal nie wróciły do normy sprzed epidemii 
(wyzwaniem jest np. zdobycie miejsca na 
kontenerowcach kursujących do portów 
w Europie). Skuteczna sprzedaż w sytuacji, 
kiedy nastroje konsumenckie pogarszają 
się, a przedłużający się kryzys gospodarczy 
uderza w kieszenie coraz większej grupy 
Polaków. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
szybkiego powrotu do normalności.
Dziękuję.

W tym trudnym 
czasie związanym 
z Covid-19 bardziej 
niż kiedykolwiek 
ważne jest też dbanie 
o pracowników 
i klientów – ich 
bezpieczeństwo 
fizyczne 
w trakcie interakcji 
w naszych sklepach 
stacjonarnych.  
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https://pl.trotec.com/przyklady-zastosowan/oczyszczanie-powietrza-pyl-wirusy/oczyszczone-z-wirusow-pomieszczenia-i-powietrze-w-supermarketach-marketach-budowlanych-i-lokalach-sklepowych/


Większe zabezpieczenie 
przed infekcją   
oznacza więcej  
klientów!

Rozwiązanie dla wolnego 
od wirusów powietrza 
w galeriach handlowych, 
sklepach i restauracjach

Galerie handlowe otworzyły się ponownie, ale klienci boją się infekcji  
koronawirusem i nie przyjdą do wielu sklepów?  

Mamy na to rozwiązanie! Chroń swoich klientów i pracowników dzięki  
wysokowydajnemu oczyszczaczowi powietrza TAC V+ firmy Trotec.

Twoje zalety:

4  Poinformuj swoich klientów, że oczyszczasz powietrze  
w pomieszczeniu, jako dodatkowy środek higieny.  
Zwiększa to poczucie bezpieczeństwa wśród klientów,  
którzy częściej odwiedzają Twój punkt handlowy!

4  Jakość powietrza jest prawie jak na sali operacyjnej.   
Oczyszczacz powietrza firmy Trotec filtruje powietrze  
w pomieszczeniu do 15 razy na godzinę i zapewnia  
jakość powietrza porównywalną z jakością na sali  
operacyjnej.

4  Wydajny innowacyjny filtr antywirusowy H14-HEPA  
filtruje 99,995% wirusów i aerozoli z powietrza w  
pomieszczeniu. Oznacza to, że tylko 5 na 100 000  
cząstek przedostaje się przez filtr.

4  Automatyczne odkażanie filtra. 
Filtr antywirusowy oczyszcza się termicznie samoczynnie 
niszcząc wszystkie zebrane z powietrza wirusy,  
dlatego wymiana filtra jest konieczna tylko ok. 1-2 razy  
w roku (w zależności od zastosowania i instalacji).

Z przyjemnością doradzimy Państwu indywidualnie:    
Tel. +48 22 3075360  •  info-pl@trotec.com

  Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj!

Wysokowydajne oczyszczanie  
powietrza z wirusów i aerozoli

Beztroskie zakupy w 
sklepach i supermarketach

Większe bezpieczeństwo w
kawiarniach i restauracjach

Więcej ochrony przed zarażeniem
w klubach Fitness

https://pl.trotec.com/przyklady-zastosowan/oczyszczanie-powietrza-pyl-wirusy/oczyszczone-z-wirusow-pomieszczenia-i-powietrze-w-supermarketach-marketach-budowlanych-i-lokalach-sklepowych/


WZAJEMNE ZROZUMIENIE
GWARANCJĄ SUKCESU
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Rozmowa z Dorotą Beltrani
Dyrektor Działu Komercjalizacji i Zarządzania

NAPOLLO ASSET MANAGEMENT Sp. z o.o.

Fot. ImpatientStudio.pl
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Napollo realizuje głównie parki handlowe, a więc formaty, które 
najmniej ucierpiały podczas epidemii koronawirusa. Mimo 
to firma, jako pierwsza w Polsce, wyszła z własną inicjatywą 

czasowej obniżki czynszów. Ta idea odbiła się szerokim echem na 
rynku. Ponadto, jak zapewnia Dorota Beltrani, Dyrektor Działu 
Komercjalizacji i Zarządzania, NAPOLLO ASSET MANAGEMENT 

Sp. z o. o., firma jest otwarta na propozycje swoich najemców 
dotyczące wypracowania nowych, wspólnych zasad prowadzenia 

działalności handlowej, gdyż doskonale zdaje sobie sprawę, że tylko 
wzajemne zrozumienie zapewni długoterminowy sukces i pozwoli 

na otwieranie 6 obiektów rocznie. >>



Napollo jest deweloperem i inwestorem 
na rynku nieruchomości handlowych 
i mieszkaniowych. Dewiza "nowoczesna 
przestrzeń wygodnych zakupów" jest jed-
ną z tych, które charakteryzują Państwa 
działalność w obszarze nieruchomości 
handlowych. Jakie aspekty i działania wpi-
sują się w jej realizację?
Projekty Napollo, głównie parki handlowe, 
są obiektami tzw. convinience, tzn. oferują 
klientowi szybkie i wygodne zakupy blisko 
domu, po drodze do i z pracy, a najemcom 
ustandaryzowane lokale. Dodatkowo, cały 
czas pracujemy nad efektywnością naszych 
obiektów, np. w nowobudowanym parku 
w Gorzowie Wielkopolskim wypróbujemy 
system fotowoltaiki. Ten krok stawia nas 
w pierwszym rzędzie prekursorów nowo-
czesnych rozwiązań w kategorii parków 
handlowych. Uważamy, że coraz bardziej 
świadomi najemcy i klienci będą zwracać 
uwagę na jakość, niższe koszty utrzymania 
obiektów handlowych oraz sposób i źródło 
pozyskania energii. 

Sektor handlowy to segment nierucho-
mości, który dotkliwie ucierpiał podczas 
pandemii, głównie z powodu trzech loc-
kdownów oraz wciąż przedłużanych ogra-
niczeń. W jaki sposób sytuacja ta wpłynęła 
na Państwa działalność? 
Napollo to głównie parki handlowe, które 
najmniej ucierpiały w czasie lockdownów, 
choć ograniczenia w przemieszczeniu czy 
ilościowe w sklepach nie pozostały bez echa, 
ale mamy też 3 galerie: Renova w Warsza-
wie, Grodova w Grodzisku Mazowieckim, 
Piastova w Gnieżnie, w których większość 
najemców poza ofertą spożywczą, drogeryj-
ną, usługami, nie mogła działać. To znaczą-
co zmniejszyło nasze przychody z czynszu, 
a zwiększyło nasze nakłady na koszty utrzy-
mania galerii - najemcy, mimo że korzystali 
z lokali (trzymali tam swój towar), zostali 
zwolnieni przez Ustawę także z opłat za 
powierzchnie wspólne i media. Ponadto 
niejasne zapisy prawne doprowadziły do 
wielogodzinnych dyskusji jak podchodzić do 
rozliczeń (także opłat wspólnych za 2020), 

a przede wszystkim znacząco nadszarpnęły 
sytuację naszych partnerów – najemców. 
Zareagowaliśmy natychmiast. Dokonali-
śmy stosownych zmian organizacyjnych 
i strukturalnych, dzięki czemu udało nam 
się w części skompensować utratę przy-
chodów i jednocześnie nie narazić naszej 
wiarygodności w relacjach z instytucjami 
finansowymi. Dzięki takim działaniom, dalej 
pracujemy nad intensywną ekspansją.

2020 był rokiem pełnym wyzwań także 
pod względem warunków czynszowych, 
a relacje między właścicielami obiektów 
handlowych a najemcami musiały ulec 
zmianie. Na czym dziś w Pani ocenie pole-
ga lub powinna polegać partnerska relacja 
najemcy i wynajmującego?
Wiosną 2020 roku Napollo, jako pierwsza 
firma w Polsce, wyszła z własną inicjatywą 
czasowej obniżki czynszów. Ta idea odbiła 
się szerokim echem na rynku i pozwoliła 
wzmocnić nam partnerskie relacje z naszymi 
najemcami. Oczywiście nie udało się znaleźć 
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rozwiązania, które usatysfakcjonowało 
wszystkich najemców, ale ofensywne wspar-
cie obniżkami czynszów, czy też przesunię-
cie terminów płatności, wielu partnerom 
pomogło. Jesteśmy otwarci na propozycje 
najemców, doskonale bowiem zdajemy sobie 
sprawę, że tylko wzajemne zrozumienie za-
pewni długoterminowy sukces. Chciałabym 
jednak podkreślić, że nie zgodzimy się na 
sytuację, w której inwestor traci przychód 
z czynszu, ponosi koszty utrzymania galerii, 
a najemca nawet nie chce zapłacić za media 
zużyte w lokalu. Taka sytuacja jest nie do 
zaakceptowania. 

Wg. raportu firmy Colliers, w 2020 roku na 
popularności nadal zyskiwały parki han-
dlowe i mniejsze centra o profilu zakupów 
codziennych. Co stanowi o przewadze 
konkurencyjnej tego formatu?
Trend ten jest widoczny gołym okiem. Par-
ki częściowo nie były objęte zapisami dot. 
zamknięcia ze względu na powierzchnię 
handlowo-usługową poniżej 2000 m2, to 

pozwoliło na prowadzenie działalności 
większości naszych najemców w N-Parkach. 
Dodatkowo, możliwość wspomnianych już 
szybkich, bezpiecznych zakupów pozwoliła 
na większe przekonanie się klientów do tego 
typu oferty. 

Państwa firma oczekuje obecnie na po-
zwolenie na budowę dwóch obiektów 
handlowych: w Łanach k. Wrocławia i przy 
ul. Karwińskiej we Wrocławiu. Co zadecy-
dowało o wyborze tych lokalizacji?
Łany to lokalizacja na granicy Wrocławia, 
przy Wrocławskiej Obwodnicy Autostrado-
wej, w prężnej gminie Czernica. Wrocław 
Karwińska/Opolska to lokalizacja śródmiej-
ska z doskonałym potencjałem rosnącej siły 
nabywczej. Realizując już 4 i 5-ty projekt 
w aglomeracji wrocławskiej, dążymy do osią-
gnięcia efektu skali, szczególnie w kontek-
ście optymalizacji kosztów zarządzania, ale 
także rozpoznawalności Napollo i N-Parków 
w mieście.

Na jakim etapie realizacji znajduje się dziś 
projekt w Gorzowie Wielkopolskim?

Już w grudniu 2020 firma Trasko Invest 
rozpoczęła budowę przy ul. Pomorskiej, 
a prace są prowadzone z pełnym zaangażo-
waniem, ponieważ chcemy otworzyć obiekt 
najpóźniej przed tegorocznymi mikołajka-
mi. To oznacza, że niektórzy nasi najemcy 
otrzymają lokale do rozpoczęcia swoich prac 
aranżacyjnych w późnym latem. Covid nie 
miał większego znaczenia dla tego projektu. 
Niestety przy niektórych inwestycjach wi-
dzimy, że obostrzenia sanitarne spowolniły 
m.in. uzgodnienia w urzędach. Na szczęście 
najemcy dalej planują swój rozwój w atrak-
cyjnych lokalizacjach, a do takich należy 
m.in. N-Park w Gorzowie.

W jaki sposób firma Napollo buduje prze-
wagę konkurencyjną na lokalnych rynkach 
swoich obiektów handlowych? 
Nasze N-Parki wyróżniają się przede 
wszystkim doskonałą lokalizacją, 
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N-Park na wrocławskim Muchoborze to przykład projektu typu convenience o powierzchni najmu 2700 m.kw.



nieskomplikowanymi parkingami oraz 
atrakcyjnym doborem najemców. Współ-
pracujemy głównie z dużymi międzyna-
rodowymi i polskimi sieciami, ale także 
z mocnymi lokalnymi markami. To nasi 
najemcy są przede wszystkim magnesem 
dla klientów. Zdajemy sobie sprawę, że ar-
chitektura w parkach handlowych nie za-
wsze jest ich atutem.  Uważamy jednak, że 
potrafimy  połączyć  nowoczesny wygląd  
fasad i atrakcyjną architekturę w sensow-
nej cenie, która nie przekłada się na wyższe 
koszty utrzymania lokalizacji. Otrzymujemy 
wiele sygnałów od najemców i klientów, że 
praca nad atrakcyjnym wyglądem naszych 
N-Parków jest doceniana. 

Ubiegły rok upłynął pod znakiem dyna-
micznego rozwoju e-commerce, który 
będzie kontynuowany także w roku 2021. 
W jaki sposób formaty handlowe mogą 
odpowiadać na te trendy?
To zadanie dla najemców. Wiele firm 
np. z branży elektro czy mody, doskonale 
przygotowało i rozwinęło swoje systemy, 
niektórzy musieli się teraz szybko uczyć 
i dostosować do ograniczonej możliwości 
prowadzenia handlu stacjonarnego. Nie-
mniej wielu klientów, wbrew pozorom nie 
tylko osoby starsze, z przyjemnością wróciło 
do otwartych galerii i parków, które spełnia-
ją także zadanie „miejsca spotkań”, a ofer-
ta e-commerce jest tylko uzupełnieniem 
tzw. przeżyć zakupowych. Moim zdaniem 
handel stacjonarny ma duży wpływ na ja-
kość e-commerce, choćby przez możliwość 
najprostszego układu hybrydowego, jakim 
jest click & collect. 

1 lutego ponownie otwarto galerie han-
dlowe, co daje obiektom oraz najemcom 
szansę na generowanie obrotów, sprzedaż 
kolekcji zimowych, jeszcze w ramach 
wyprzedaży i szanse na odrabianie strat. 
Długo jeszcze nie będzie można jednak 
mówić o powrocie branży do stanu sprzed 
pandemii. W jaki sposób planują Państwo 
przetrwać ten trudny okres?
Skupiamy się teraz na dalszym dostosowaniu 
obiektów i działań do trwających ograniczeń 
sanitarnych, uzgodnieniu „okresów przej-
ściowych” z wybranymi najemcami, powrocie 
do działań reklamowych, aby przypomnieć 
klientom, że nasze galerie i parki handlo-
we są nie tylko atrakcyjne, ale i bezpiecz-
ne. Jednocześnie kontynuujemy ekspansję 
i pracujemy nad dwunastoma nowymi lo-
kalizacjami, w tym czterema, które zostały 
już zabezpieczone umową przedwstępną. 
Pozostałe działki zostaną zabezpieczo-
ne wkrótce. W kontekście przyspieszonej 
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Galeria Grodova otwarta w 2016 roku znajduje się w ścisłym centrum Grodziska Mazowieckiego

Galeria Piastova w Gnieźnie otwarta w 2018 roku oferuje 8300 m.kw. powierzchni najmu

N-Park Wrocław Karwińska wkrótce zaoferuje ponad 5300 m.kw. powierzchni najmu



23 lata pracy zawodowej 
w nieruchomościach komercyjnych, od 
Dyrektora Galerii Dominikańskiej we 
Wrocławiu (pierwszego zagranicznego 
obiektu ECE w Europie), poprzez 
Leasing i Asset managera m.in. 
w CH Arkady we Wrocławiu, Marino 
we Wrocławiu, Europie Centralnej 
w Gliwicach, PH Młyn we Wrocławiu, 
wraz z udziałem w procesie sprzedaży 
tych obiektów, a ostatnie 6 lat 
w Napollo, w tym od kilku miesięcy 
jako Dyrektor Działu Komercjalizacji 
i Zarządzania. Przez 5 lat byłam 
odpowiedzialna za Dział Komercjalizacji, 
czyli 80 000 GLA w istniejących 
i nowych obiektach, a od jesieni 2020 
odpowiadam także za Dział Zarządzania, 
gdzie ponownie wykorzystuję swoje 
doświadczenie z początków mojej 
kariery u jednego z największych 
deweloperów i zarządców obiektów 
komercyjnych w Europie.

Portret
DYREKTOR DZIAŁU 
KOMERCJALIZACJI I ZARZĄDZANIA, 
NAPOLLO ASSET MANAGEMENT 
SP. Z O.O.

DOROTA
BELTRANI

w przemieszczaniu się, ze względu na 
podróże, która pozwalają na zresetowanie 
organizmu.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
To miejsca, w których podziwiam potęgę 
przyrody jak Wyspy Zielonego przylądka 
czy Madera, ale także Słowiński Park 
Narodowy, gdzie zawsze chętnie wracam 
na wydmy (poza sezonem). 

FILM, KTÓRY WYWARŁ NA PANI 
NAJWIĘKSZE WRAŻENIE TO...

„Lista Schindlera”. Piękna historia, że 
w trudnych czasach ciągle można 
być człowiekiem i myśleć o wsparciu 
potrzebujących.

OSTATNIO PRZECZYTANA KSIĄŻKA?
Ostatnio czytam Olgę Tokarczuk, nie tylko 
dzięki Nagrodzie Nobla.

ULUBIONE DANIE?
Lubię dobrą kuchnię opartą na 
naturalnych składnikach np. kuchnia 
tajska, ale smaczne naleśniki u mamy 
z czekoladą i orzechami to chwila 
powrotu do błogiego dzieciństwa.

KULTURA - W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIEJ?

Podróże wraz z odwiedzinami 
w muzeach, ale bez przesady - jak 

JAKA JEST PANI DEWIZA ŻYCIOWA?
Ucz się od najlepszych, szukaj 
alternatywnych rozwiązań.

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Wytrwałość i rzetelne podejście do celu; 
pozwalam zespołowi na samodzielność, 
ale kontroluję fachowe i terminowe 
wykonanie zadań.

CO MOTYWUJE PANIĄ DO 
DZIAŁANIA?

Zadowolenie inwestora i klienta, jakim 
jest najemca, oraz klient końcowy 
danego obiektu.

CO CENI PANI W LUDZIACH?
Szczerość i uczciwość oraz pracowitość.

W CZASIE WOLNYM...
Rower, żeglarstwo, narty – już nie mogę 
się doczekać zniesienia ograniczeń 

weekend w Rzymie to skarby Watykanu, 
ale także dobre lody, a nie tylko bieganie 
za przewodnikiem.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Uprawiając yogę w Indiach lub 
w Chorwacji, na jednej z małych wysepek.

ULUBIONA RESTAURACJA?
Kawiarnia Słodki Słony z najlepszymi 
drożdżówkami z budyniem czy makiem 
i Dyspensa w Warszawie; Restauracja 
w Pałacu w Łomnicy, Napa we Wrocławiu, 
można znaleźć wiele dobrych miejsc 
w Polsce, mam nadzieję, że przetrwają 
kryzys, czego życzę przede wszystkim 
także naszym najemcom jak m.in. Sushi 
i Cukiernia Sowa w Renovie.

SAMOCHÓD MARZEŃ?
Elegancki i szybki. Teraz Infiniti, ale niestety 
wycofali się z Europy.

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PANI
W  WOLNEJ CHWILI?

Soul i jazz.

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁBY PAN 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Chciałabym nauczyć się języka włoskiego. 
Mimo nazwiska po tacie, ciągle we 
Włoszech szybko przechodzę na angielski 
lub niemiecki. 
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ekspansji prowadzimy także rekrutację do 
wszystkich naszych działów, rozwoju, project 
managementu i leasingu oraz zarządzania 
nieruchomościami. Rynek odbiera nas jako 
atrakcyjnego i nowoczesnego pracodawcę. 

Jak podkreśla PRCH, koszty wiosennego 
lockdownu, a potem ich ponownego 
ograniczenia działalności w znacznym 
stopniu ponoszą właściciele obiektów 
handlowych. Jakiej pomocy oczekiwaliby 
Państwo od rządu?
Myślę, że nasze oczekiwania są podobne 
do oczekiwań deweloperów i właścicieli 
centrów handlowych w innych krajach eu-
ropejskich. Przede wszystkim chcielibyśmy, 
aby zostały uregulowane kwestie związa-
ne z dopłatami do utrzymania obiektów i  
nakazem podzielenia się kosztami utrzy-
mania galerii przez wynajmującego i na-
jemcę, szczególnie jeżeli najemca otrzymał 

Napollo jest polską firmą, która z powodzeniem prowadzi działalność inwestycyjną od 2007 r. Zarządza pełnym procesem, 
w którego skład wchodzą: pozyskanie nowych gruntów, koordynacja realizacji budów, finansowanie, komercjalizacja pro-
jektów handlowych, sprzedaż mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, komunikacja marketingowa. Kompetencje te firma 
wykorzystuje zarówno do realizacji inwestycji własnych, jak również przygotowana jest do świadczenia usług z tego zakresu 
dla podmiotów zewnętrznych. Napollo jest członkiem Polskiej Rady Centrów Handlowych oraz Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich. W ramach przyjętej strategii firma realizuje obiekty handlowe o powierzchni najmu do ok. 15 000 m.kw. 
oraz inwestycje mieszkaniowe powyżej 3500 m.kw. PUM.

wsparcie rządowe. Zmniejszenie podatków 
za zamknięte w większości obiekty byłoby 
także pomocne. Aktualnie, nie tylko my 
odnotowaliśmy straty wynikające z braku 
wpływów za czynsze za 3 lockdowny, ale 
także za zwiększone koszty utrzymania ga-
lerii - większość kosztów wspólnych po na-
szej stronie. Borykamy się z oczekiwaniami 
znaczących obniżek czynszowych za 2020 
i 2021 rok, nie otrzymując tak naprawdę 
żadnej znaczącej pomocy od rządu.

Jak w Pani ocenie będzie wyglądał rynek 
handlu, konsumentów oraz obiektów han-
dlowych w perspektywie kolejnych lat? 
Trudno prognozować w momencie kiedy 
nikt nie wie kiedy skończy się pandemia, 
czy będziemy już działali bez ograniczeń. 
Niezależnie, Napollo ma intensywne plany 
rozwoju N-Parków, głównie w miejsco-
wościach powyżej 15 tys. mieszkańców. 

Planujemy otwierać 6 obiektów rocznie, 
znacząco więcej niż dotychczas, ale możemy 
sobie na to pozwolić dzięki zaangażowa-
nemu zespołowi i możliwościom uzyska-
nia finansowania. Oprócz wspomnianych 
Gorzowa, Wrocławia Łanów i Wrocławia 
Karwińskiej (działka kupiona ponad rok 
temu), pracujemy nad 12 nowymi projektami 
jak m.in. Tomaszów, Piotrków Trybunalski, 
Ozorków, Lubin. Dodatkowo prowadzimy 
modernizację i rekomercjalizację naszego 
obiektu w Poznaniu, a niedawno skończy-
liśmy modernizację energetyczną Renovy 
w Warszawie.

Życzymy zatem dynamicznej ekspansji 
projektów i dziękujemy za rozmowę
Również dziękuję.

O FIRMIE:
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N-Park w Piasecznie, otwarty w 2018 roku oferuje 9000 m.kw. powierzchnj najmu



• Galeria Wileńska
• Galeria Wroclavia
• Muzeum Wilanów
• Budowa SPARK Warszawa
• Budowa Business Garden Warszawa
• Budowa Forest HB Reavis

https://www.wesfire.com.pl/


BEZPIECZEŃSTWO 
CENTRÓW I 
GALERII 
HANDLOWYCH

Mówiąc o bezpieczeństwie w centrum handlowym mamy na 
myśli bezpieczeństwo klientów, najemców i ich pracowników. 
W dobie pandemii koronawirusa to słowo szczególnie ważne. 

Dziś działania zarządców skupiają się na dostosowywaniu 
przestrzeni do obowiązujących reżimów sanitarnych oraz 

utrwalania zaufania wśród konsumentów, że obiekty handlowe 
są bezpiecznym miejscem, w którym można spędzać czas. 

Są one na bieżąco patrolowane i monitorowane, a obraz 
z monitoringu jest rejestrowany i w spornych sytuacjach 

może zostać wykorzystany. Zastosowanie sztucznej inteligencji 
i zaawansowanych technologicznie rozwiązań błyskawicznie 
pozwala na zdiagnozowanie problemu. O to jak dziś wygląda 

kwestia bezpieczeństwa w centrach handlowych i jakiego typu 
rozwiązania sią najczęściej stosowane, zapytaliśmy przedstawicieli 

obiektów handlowych.
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Powszechnie uważa się, i jest to 
zgodne z wiedzą płynącą m.in. 
z branżowych analiz, że centra 
handlowe to jedne z najbezpiecz-
niejszych, dla osób przebywają-

cych w nich, obiektów typu publicznego. 
Są na bieżąco patrolowane i monitoro-
wane, a obraz z monitoringu jest rejestro-
wany, co umożliwia wykorzystanie zapisu 
w spornych sprawach.
Mówiąc o bezpieczeństwie, współcze-
śnie trzeba brać pod uwagę również jego 
aspekt sanitarno-epidemiczny. Także pod 
tym względem centra handlowe spełniają 
wszystkie obowiązujące wymogi, a czę-
sto – tak, jak ma to miejsce w CH FORUM, 
wprowadzają dodatkowe środki ostroż-
ności.
Wyraźny jest trend zaawansowania tech-
nicznego systemów bezpieczeństwa. 
Obecnie zdolności analityki systemów są 
bardzo duże, a to z kolei pozwala na pew-
ną redukcję personelu ochrony fizycznej. 
Niewątpliwie nowoczesne rozwiązania 
znacząco i korzystnie wpływają na bez-
pieczeństwo w obiektach handlowych.
Zastosowanie sztucznej inteligencji (ana-
lityki CCTV) pozwala otrzymać szybką in-
formację o zaistniałym problemie. System 
CCTV (Telewizja przemysłowa) samoczyn-
nie analizuje obraz, informując operatora 
o zdarzeniach takich jak: grupowanie się 
osób, obecność osób  bez masek ochron-
nych czy z podwyższoną temperaturą – to 
oczywiście w kontekście sanitarnym.
Rozwiązania, które stosujemy w CH FO-
RUM to m.in. zintegrowany system za-
rządzania budynkiem (BMS – building 
management system) oraz patrolowanie 
przestrzeni centrum. Widzimy ogromne 
korzyści, jakie daje współczesna technolo-
gia, dlatego aktualnie wymieniamy system 
CCTV na nowoczesny - cyfrowy, co pozwoli 
nam skorzystać z zaawansowanej analityki 
obrazu. W kontekście działań COVID-19 
testowaliśmy automatyczny pomiar tem-
peratury pracowników serwisów.

Centra handlowe to jedne z 
najbezpieczniejszych obiektów 
typu publicznego

Warto dodać, że dobre praktyki na rzecz 
bezpieczeństwa klientów to czasem też 
proste pomysły. Na przykład opaski-nie-
zgubki, które rodzice zakładają swoim 
dzieciom na czas pobytu w centrum. 
Przykładamy również dużą wagę do in-
formacji, gdyż pozwala to uniknąć niepo-
trzebnych niebezpieczeństw. Komunikaty 
emitujemy za pośrednictwem radiowęzła 
oraz umieszczamy na pasażu i w miejscach 
wspólnych.

PATRYCJA
DUCZMAL

Dyrektor 
CH FORUM Gliwice, z ramienia 
MVGM Property Management 

Poland
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Bezpieczeństwo w centrum 
handlowym ma dziś 

fundamentalne znaczenie 

Zarządzane przez Multi Poland, 
Centrum Handlowe Sarni Stok 
jako jedyne centrum handlo-
we w Bielsku-Białej otrzymało 
certyfikat zgodności z wymaga-

niami prawnymi i wytycznymi władz sani-
tarnych – SafeGuard. Etykieta „SafeGuard” 
oznacza, że oznakowany nią obiekt spełnia 
najważniejsze wymogi sanitarne związa-
ne z walką z COVID-19 i jest całkowicie 
bezpieczny dla pracowników i klientów. 
W centrum przeprowadzona została kom-
pleksowa ocena zgodności z wymagania-

mi sanitarnymi i prawnymi, która składała 
się z: przeglądu listy wymagań, wytycznych 
i dobrych praktyk sporządzonych przez 
Bureau Veritas, oceny procedur postępo-
wania oraz poziomu ich wdrożenia przez 
Multi jako zarządzającego, niezależnego 
audytu (ocena w centrum handlowym, 
w formie inspekcji przeprowadzonych jesz-
cze przed obecnym częściowym zamknię-
ciem), a także testów laboratoryjnych pod 
kątem obecności śladów koronawirusa. 
Przeprowadzone badania dały wynik ne-
gatywny, co potwierdza rygorystyczne 
przestrzeganie procedur w Sarnim Stoku 
i skutkuje zmniejszeniem ryzyka rozprze-
strzeniania się infekcji drogą kontaktową.
Wiemy, że bezpieczeństwo w centrum 
handlowym ma dziś fundamentalne zna-
czenie dla decyzji klienta o wizycie w nim. 
Tego nauczył nas pierwszy wiosenny loc-
kdown, dlatego naszym priorytetem jest 
zapewnienie klientom najwyższych stan-
dardów sanitarnych. To, że nasze działania 
są skuteczne wykazało m.in. badanie opinii 
konsumentów, w którym klienci bardzo 
wysoko ocenili poziom bezpieczeństwa 
w centrum handlowym Sarni Stok - po-
nad 80% oceniło go na 4 lub 5 punktów 
w 5-stopniowej skali. Zdecydowana więk-
szość respondentów pozytywnie oceniła 
rozwiązania i modyfikacje wprowadzone 
w infrastrukturze naszego centrum, które 
mają na celu zapobieganie rozprzestrze-
nianiu się COVID-19: stacje dezynfekcji, 
instrukcje bezpieczeństwa, wyznaczenie 
stref kierujących przepływem osób.
Angażujemy się w zmienione pandemią 
życie lokalnej społeczności. W czerwcu 
2020 roku, tuż po pierwszym lockdow-
nie, wsparliśmy naszego partnera: Bielskie 
Pogotowie Ratunkowe, z którym organizu-
jemy akcje edukacyjne i Międzynarodowe 
Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego. 
Pracownicy pogotowia otrzymali od nas 
5000 sztuk jednorazowych kombinezo-
nów ochronnych, dzięki którym mogą bez-
piecznie pomagać mieszkańcom naszego 
regionu. 

ANNA
WALUŚ
Dyrektor 
CH Sarni Stok w Bielsku-Białej, 
z Multi Poland, 
polskiego oddziału 
Multi Corporation
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Sektor handlu zlokalizowany w ga-
leriach handlowych próbuje od-
naleźć się w nowej rzeczywistości 
mierząc się nie tylko z problemem 
obniżonego popytu, ale również 

z koniecznością podjęcia dodatkowych 
działań zmniejszających ryzyko epidemio-
logiczne. Zarządzający budynkami oraz 
wynajmujący przestrzeń są wspólnie od-
powiedzialni za ochronę zdrowia klientów, 
pracowników czy dostawców. Sytuacja 
jest dynamiczna, co wymaga dużej ela-
styczności i sprawności podejmowanych 
działań. Niezwykle trudno jest nadążać za 
zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, przy 
jednoczesnym myśleniu o tym, w jaki spo-
sób zachęcić klientów do powrotu do cen-
trów handlowych i sklepów. Zachowanie 
równowagi wprowadzanych ograniczeń 
przy  zachowaniu komfortu dokonywa-
nych zakupów, wydaje się kluczowe dla 
podtrzymania ciągłości działania centrów 
i galerii handlowych. 
W walce z epidemią przychodzą z pomocą 
nowe technologie. Są one w stanie ograni-
czyć ryzyko epidemiologiczne, nie ograni-
czając przy tym komfortu dokonywanych 
zakupów. 
Zauważalny staje się model dwuetapowe-
go redukowania wspomnianego ryzyka 
w obiektach handlowych. W pierwszym 
etapie zabezpieczane są wejścia do obiek-
tów oraz przestrzenie wspólne, natomiast 
w drugim - indywidualne przestrzenie 
każdego ze sklepów. Pierwsza faza bazu-
je najczęściej na systemach monitoringu 
i zarządzania budynkiem tzw. BMS. Opro-
gramowanie oraz kamery rozbudowywa-
ne są o funkcje: liczenia klientów, detekcji 
założonej maseczki czy nawet pomiaru 
temperatury osób. Przy wejściach do 
poszczególnych sklepów, stosowane są 
natomiast urządzenia do indywidualnej 
ochrony, takie jak: dozowniki płynu do de-
zynfekcji, detektory założonej maseczki 
oraz ewentualnego pomiaru temperatury.  
ROBOTIVO Group posiada w ofercie zarów-
no rozwiązania dedykowane dla przestrze-
ni wspólnych budynków, które wspierają 
pracę administracji nieruchomości oraz 

Nowe technologie przychodzą 
z pomocą w walce z epidemią

rozwiązania indywidualne, zlokalizowane 
przy wejściach do każdego sklepu. W ostat-
nim czasie, właściciele mniejszych sklepów 
decydują się na zintegrowane rozwiąza-
nia urządzeń typu „All-in-One”, które łączą 
w sobie funkcje pomiaru temperatury, de-
tekcji założonej maseczki oraz dezynfekcji 
rąk. Do miejsc o dużym natężeniu ruchu 

osób, zalecamy wykorzystanie systemów 
do zbiorowego zastosowania, gdzie nawet 
40 osób jednocześnie poddawanych jest 
analizie pod kątem założonej maseczki 
oraz braku podwyższonej temperatury. 
Co istotne, wszystkie oferowane przez nas 
rozwiązania są w zgodzie z obowiązujący-
mi przepisami RODO.

MARIUSZ 
BORKOWSKI

Dyrektor ds. Operacyjnych
ROBOTIVO Group sp. z o.o. sp. k.

ROBOTIVO Group oferuje rozwiązania systemowe 
wspierające pracę administracji budynków 
oraz urządzenia do indywidualnej ochrony, 
zlokalizowane bezpośrednio przy wejściach do 
sklepów.
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Przestrzegamy najwyższych 
światowych standardów 
bezpieczeństwa

Pandemia koronawirusa od wielu 
miesięcy zmienia polski rynek 
handlowy. Nowy rok przywitał 
branżę retail kolejnymi ograni-
czeniami w funkcjonowaniu cen-

trów i galerii handlowych. Dlatego jednym 
z najważniejszych elementów strategii 
operacyjno-marketingowej firmy ST Plaza 
Management, w której portfolio znajdują 
się takie obiekty handlowe jak: Toruń Pla-
za, Suwałki Plaza oraz Galeria Leszno, na 
rok 2021 są działania szczególnie wspie-
rające wzrost obrotów najemców, rozwój 
systemów wspierających sprzedaż online 
(takich jak click and collect) i co najważ-
niejsze – troska o bezpieczeństwo klientów 
i zachęcenie ich do powrotu do zakupów 
stacjonarnych.
Kluczowym elementem rozwoju naszej 
branży w trudnym czasie pandemii było 
dostosowanie przestrzeni do obowiązują-
cych reżimów sanitarnych oraz utrwalanie 
zaufania wśród konsumentów, że nasze 
obiekty są miejscami, w których można bez 
problemu, sprawnie, a przede wszystkim 
bezpiecznie dokonać zakupów.  
Wprowadziliśmy szereg prewencyjnych 
działań, które sprawiają, że klienci mogą 
czuć się w naszych centrach handlowych 

bezpiecznie. Zapewnienie takiego kom-
fortu od początku było dla nas prioryte-
tem. Przestrzenie wspólne są na bieżąco 
dezynfekowane przez pracowników firmy 
sprzątającej, którzy zwracają szczególną 
uwagę na takie powierzchnie jak poręcze 
schodów, klamki, przyciski w windach, 
bankomaty, balustrady. Toalety są ozono-
wane, została także zwiększona częstotli-
wość wymiany powietrza. Przy każdym 
wejściu do centrum czy do poszczegól-
nych lokali znajdują się automaty dezyn-
fekujące dłonie. Ponadto przeszkoliliśmy 
obsługę pod kątem prowadzenia działań 
zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się 
wirusa oraz jesteśmy w stałym kontakcie 
z Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epi-
demiologicznymi. Skupiliśmy się też na 
jasnym informowaniu odwiedzających 
nas klientów o zasadach sanitarnych, któ-
rych muszą przestrzegać – dezynfekcja 
rąk, noszenie maseczek, zachowywanie 
dystansu społecznego czy stosowanie się 
do określonych limitów osób. Czujemy, 
że nasi klienci obdarzyli nas zaufaniem. 
Wszystkie te aspekty poskutkowały tym, 
że nasze obiekty handlowe bardzo szybko 
i jako jedne z pierwszych w Polsce otrzy-
mały certyfikaty szwedzkiej organizacji 

SAFE Shopping Centers. Dokument po-
twierdza, że przestrzegamy najwyższych 
światowych standardów bezpieczeństwa 
w czasie pandemii Covid 19.
Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, 
aby zwiększyć konwersję zakupową na-
jemców. Akcje marketingowe organizowa-
ne w naszych galeriach mają na celu przy-
ciągnięcie klientów i wsparcie najemców 
poprzez zachęcenie do skorzystania z ofer-
ty handlowo-usługowej poszczególnych 
lokali. Zmieniliśmy formułę części even-
tów, a większość planów przenieśliśmy 
do Social Mediów. Ostatni rok pokazał, że 
najbardziej istotnym elementem naszych 
działań jest transfer koncepcji marketingo-
wych do Internetu, a dzięki rozbudowaniu 
kanałów takich jak Facebook, LinkedIn czy 
Instagram, mieliśmy stały kontakt z na-
szymi klientami oraz współpracownikami 
i partnerami biznesowymi.
Mamy nadzieję, iż zaufanie jakie wypraco-
waliśmy w ostatnich latach wśród naszych 
klientów pozwoli na to, abyśmy mogli 
szybko i sprawnie powrócić do dawnego 
funkcjonowania. Chcemy, aby nasi klienci 
czuli się bezpiecznie podczas zakupów 
i z chęcią powracali do miejsc, które two-
rzymy z myślą o nich..

MONIKA
ALICKA
Leasing and Marketing Director 
ST Plaza Management Sp. z o.o.
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Rzeszowska Plaza od dłuższego cza-
su bardzo mocno stawia na nowości 
i rozwój marek już współpracujących 

z Centrum. Dzięki temu rozbudowane port 
folio najemców dopasowane jest do ak-
tualnych potrzeb i wymogów klientów 
z całego Podkarpacia.
Mimo pandemii koronawirusa w Centrum 
otwartych zostało kilka nowych sklepów 
z różnych segmentów. – To świadczy o tym, 

ROK ZMIAN I NOWOŚCI. 
SINSAY W CH PLAZA RZESZÓW

Keen Property Management, 
zarządca Rzeszowskiej 
Plazy cały czas pracuje 
nad rozszerzeniem 
i unowocześnieniem 
port folio Centrum. Rok 
2021 to czas kolejnych 
umów i nowości. CH Plaza 
Rzeszów przedłużyło umowy 
z najemcami z segmentu 
odzieżowego oraz z ofertą 
dla dzieci, a w najbliższym 
czasie powstanie tam 
jeden z największych 
salonów marki Sinsay na 
Podkarpaciu.

że nasze pomysły i rozwiązania trafiają 
w gusta i potrzeby klientów oraz najem-
ców – mówi Richard Keen, Managing Direc-
tor w Keen Property Managment.
– Dziś możemy zaprezentować kolejną no-
wość. To jeden z największych sklepów 
marki Sinsay na Podkarpaciu. Znajdzie 
się na pierwszym piętrze CH Plaza Rze-
szów i zajmie powierzchnię bliską 1000 
mkw. Co bardzo ważne, umowa z Sinsay 
będzie obowiązywać przez pięć lat. Prace 
wykończeniowe ruszą niebawem, a wielkie 
otwarcie planowane jest w okresie wakacji 
2021 r. – wyjaśnia Richard Keen.
Dodaje, że dzięki temu już dziś można po-
wiedzieć, że rok 2021 zapowiada się dla 
rzeszowskiej Plazy bardzo dobrze. W lutym 
otworzyły się nowe salony Toys Box oraz 
TEXAS Club w ramach umów relokacyj-
nych, a także przedłużających współpracę.
Możemy także pochwalić się przedłu-
żeniem umów z ważnymi najemcami 
w segmencie zdrowia i urody. Pierwszy 
to Rossmann, który w styczniu przeszedł  
modernizację i początkiem lutego za-
prezentował Klientom naszego Centrum 
nową jakość. Końcem ubiegłego roku 
przedłużyliśmy także umowę z siecią Ap-
tek Dbam o zdrowie. W obu przypadkach 
podpisaliśmy pięcioletnie umowy o dalszej 

współpracy. 
Sinsay to marka odpowiadająca na potrze-
by nastolatek, młodych kobiet, rodziców 
oraz ich dzieci. Trafia w gusta dziewczyn, 
które chcą wyglądać modnie nie tylko 
w szkole, ale też na imprezie. Marka po-
siada szeroką gamę ubrań i dodatków dla 
aktywnych i niezależnych kobiet ceniących 
niezobowiązujący styl i wygodę w roz-
sądnej cenie. Ofertę uzupełniają kolekcje 
ubrań i dodatków dla najmłodszych oraz 
elementy wyposażenia wnętrz.
Rzeszowska Plaza to jedno z najstarszych 
i najdłużej istniejących na rzeszowskim 
rynku Centrów. Na dwóch piętrach, klienci 
mogą znaleźć ponad 70 lokali handlowych 
i punktów usługowych. Wśród nich m.in.: 
innowacyjny klub fitness CityFit (funkcjo-
nujący 24h/dobę), Medicover Stomatolo-
gia, sportowy sklep Decathlon oraz skle-
py Sizeer, 50Style, Yaya, Quiosque, Smyk, 
ToysBox, Deichmann, CCC, Wojas, Martes 
Sport, Sephora, Rossmann czy Hebe. Plaza 
Rzeszów połączona jest bezpośrednio z hi-
permarketem E. Leclerc, mając w ramach 
kompleksu, jako jedyne centrum w Rze-
szowie ofertę hipermarketu z dostępem 
do 1,4 tys. miejsc parkingowych. Zarządcą 
CH Plaza Rzeszów jest Keen Property Ma-
nagement.
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Czas pandemii koronawirusa jest trudnym okresem dla każdego i właściwie pod każdym względem. Dla marek 
jest to na pewno czas przyśpieszonej transformacji cyfrowej i szybkich zmian. Wiele sklepów skupiło się na 
sprzedaży i komunikacji online, nie mogąc prowadzić swoich stacjonarnych punktów sprzedaży w sposób 

tradycyjny. Dla wielu marek skutecznym zabiegiem, może okazać się odważna modyfikacja produktowa, logistyczna 
lub dystrybucyjna oraz promocyjna. Rola marketingu w tym okresie jest niezwykle ważna i skuteczna, to właśnie 
te działania pozwolą najmniej odczuć skutki kryzysu. Ekspertów sektora handlu i nieruchomości handlowych, 
zrzeszonych w Radzie Programowej pytamy m.in. o to w jaki sposób pandemia i ograniczenia nakładane przez rząd 
wpłynęły na działania marketingowe i komunikacyjne branży? Jakiego typu działania komunikacyjne obecnie 
przynoszą najlepsze rezultaty oraz czy i jakie tendencje zostały zaobserwowane w oczekiwaniach klientów i ich 
zachowaniach?

Co ulegnie zmianie?

marzec-kwiecień 2021magazyngalerie.pl



Ważnym elementem 
komunikacji są promocje 
cenowe
Ograniczenia wprowadzone 

przez rząd w istotnym stop-
niu zmieniły funkcjonowanie 
centrów handlowych – część 
z nich została całkowicie za-

mknięta, część mogła funkcjonować w bar-
dzo ograniczonym zakresie. Dla większości 
firm prowadzących sprzedaż w galeriach 
handlowych pandemia oznaczała wycofa-
nie się z realizacji planowanych projektów 
i  znaczne ograniczenie budżetów marke-
tingowych.
Po okresie lockdownu, w maju 2020 
roku, w momencie pierwszego otwarcia 
obiektów handlowych, komunikacja była 
prosta, nastawiona na radosne powitanie 
klientów i jej wydźwięk był następujący 
„Miło Cię znów widzieć” – przypinki z takim 
hasłem mieli nasi sprzedawcy, widniało 
ono również na ekranach LCD w witrynach 
sklepów.
Sklepy Inmedio w trakcie pierwszej fazy 
lockdownu mogły nadal prowadzić sprze-
daż, ale działania komunikacyjne i mar-
ketingowe skupiały się przede wszystkim 
na aspektach bezpieczeństwa, zarówno 
naszych sprzedawców, jak i Klientów. Klu-
czowe było zapewnienie naszym sprze-
dawcom jasnych instrukcji postępowań 
w tej nadzwyczajnej sytuacji, dostarczenie 
im artykułów, które minimalizują ryzyko 
zachorowania, wyposażenie sklepów 
w dodatkowe osłony. Priorytetem były 
także widoczne komunikaty kierowane 
do Klientów.
Jesień była okresem względnie normalnej 
działalności sieci z dużą ilością promocji 
cenowych. Wrzesień był pierwszym mie-
siącem po lockdownie, który obfitował 
w liczne nowości wydawnicze szeroko 
promowane w naszych salonach. 
Jeśli chodzi o sprzedaż, ważne jest aby 
klienci mieli przede wszystkim poczucie 
bezpieczeństwa w trakcie zakupów, tak 
więc zarówno komunikacja o tym, że skle-

py przestrzegają tych zasad, jak również 
dostęp do podstawowych artykułów da-
jący to poczucie bezpieczeństwa są ko-
niecznością.
Liczne promocje cenowe są ważnym ele-
mentem komunikacji – klienci reagują 
na możliwość zrobienia podstawowych 
zakupów w atrakcyjnych cenach. Klienci 
kupują rzadziej, ale są skłonni jednorazowo 
kupić więcej produktów. Promocje ceno-
we są impulsem do zwiększenia koszyka 
zakupowego. 
Wiedząc jak duże znaczenie nabrała sprze-
daż e-commerce i obserwując wzrost 
nadań i odbiorów paczek, które realizu-
jemy w sieci Inmedio, wspólnie z naszym 
partnerem, firmą DHL, wprowadziliśmy 
nową usługę - odbiór za pobraniem, którą 
komunikowaliśmy i promowaliśmy pod 
koniec roku 2020.  
W październiku 2020 roku Dział Marke-
tingu zorganizował akcję „Kup pluszaka, 
podaruj piątaka!”, która spotkała się z dużą 
przychylnością klientów, bardziej otwar-
tych w ciężkim okresie na pomoc innym. 
Zasady akcji były bardzo proste – za każ-
dorazowy zakup pluszowego psa lub kota 

w wybranym sklepie Inmedio, 5 zł zostało 
przekazane na pomoc chorym, bezdom-
nym i porzuconym zwierzakom z Fundacji 
im. Maćka Kozłowskiego „Pan i Pani Pies”.
Jeśli chodzi o oczekiwania i zachowania 
klientów to w przypadku sieci salonów 
Inmedio wymienilibyśmy trend wygody 
i bezpieczeństwa rozumiany dwojako 
– po pierwsze jako robienie większych 
zakupów, ale rzadziej, po drugie  trend 
w sposobie robienia zakupów, a właściwie 
ich maksymalnego uproszczenia –  klienci 
preferują zakupy szybkie, wygodne i bez-
pieczne – czas spędzony w sklepie jest 
ograniczany do niezbędnego minimum. 
Sklepy Inmedio w tym akurat wypadku 
dobrze się sprawdzają, gdyż zakupy w nich 
są szybkie i wygodne. Zaobserwowaliśmy 
również wśród klientów tendencję wcze-
śniejszego planowania zakupów, która 
wcześniej nie występowała, z racji tego, że 
salony Inmedio są sklepami impulsowymi, 
a która przełożyła się na wzrost koszyka 
zakupowego. Trend nr 2 – trend promu-
jący lokalność – w znaczeniu preferowa-
nie lokalnych producentów i rodzimych 
produktów.

Klienci kupują rzadziej, ale 
są skłonni jednorazowo 
kupić więcej produktów. 
Promocje cenowe są impulsem 
do zwiększenia koszyka 
zakupowego.
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DARIUSZ
SINKIEWICZ

Dyrektor Generalny Sieci Detalicznej 
Inmedio, Dyrektor Travel Essentials

https://www.lagardere-tr.pl
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Słowo „lockdown”, chyba jedno 
z najważniejszych w 2020 roku, 
stało się dla naszej branży pew-
nym widmem. Nikt nie miał 
gotowej recepty na tak trudną 

i wymagającą sytuację, jednak trzeba 
było działać szybko i wydajnie. Począt-
kowo najważniejszym tematem dla nas 
i dla naszych Klientów był reżim sanitar-
ny i bezpieczeństwo. Kiedy tylko otwarto 
centra handlowe, rozpoczęliśmy jasną 
i intensywną komunikację o regularnej 
dezynfekcji i bezpieczeństwie centrów, 
ponieważ czuliśmy, że spoczywa na nas 
olbrzymia odpowiedzialność. 
Kolejne zamknięcia były dla wszystkich 
trudne i wymagały od nas bycia na tzw. 
„stand by”. Przez cały ten czas towarzy-
szyła nam komunikacja, której celem było 
edukowanie Klientów i nakłanianie do za-
chowania zgodnego z nałożonym reżimem 
sanitarnym. Jednak nie było to nasze jedy-
ne działanie, jakie zostało podjęte. 
Cała strategia marketingowa marki zo-
stała opracowana na nowo. Nie ma już 
wydarzeń nakłaniających do tłumnego 
przychodzenia do centrów, opartych na 
znanych licencjach filmowych. Teraz sta-
wiamy przede wszystkim na pomoc na-
jemcom poprzez organizację akcji, których 
zadaniem jest wesprzeć ich niekiedy małe 
i rodzinne biznesy. Akcje pro-sprzedażowe 
stały się „corem” działań i odnoszą duży 
sukces. Stanowią zarówno wsparcie sprze-
daży w sklepach na terenie centrum jak 
również dzięki nagrodom w postaci kart 
przedpłaconych gotowych do realizacji 
u poszczególnych najemców przynoszą 
wymierne korzyści naszym Klientom. 
Oczywiście, działania o których powiedzia-
łam już wcześniej, czyli akcje wspierające 
sprzedaż stały się, zaraz obok bezpieczeń-
stwa w centrum, naszym podstawowym 
działaniem. Jednak nie poprzestaliśmy 
na tym. 
Jeszcze w 2019 roku rozpoczęliśmy bardzo 
ważną dla nas inicjatywę o nazwie Bądź 
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URSZULA PORĘBSKA
Dyrektor Działu Marketingu 

METRO Properties sp. z o.o.
www.metro-properties.pl
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Klientów obecnie charakteryzują 
bardzo konkretne preferencje 
i zachowania zakupowe

Fo
t. 

M
et

ro
 P

ro
pe

rt
ie

s



Życzliwy (#BądźŻyczliwy), która opie-
ra się na szeroko pojętej życzliwości 
względem innych i siebie oraz planety, 
czy zwierząt. Tak szerokie pojęcie dało 
nam możliwość wspierania innych, nie 
tylko naszych klientów, w tych trud-
nych czasach. W miastach, w których 
znajdują się centra M1, powstały na 
Facebooku specjalne grupy wsparcia, 
gdzie każdy kto miał problem mógł 
się podzielić nim wewnątrz grupy a jej 
użytkownicy, łącznie z nami, szukali 
rozwiązań. Dodatkowo wspieraliśmy 
szpitale zapewniając posiłki dla medy-
ków, a jeszcze na początku pandemii 
kupiliśmy dla nich potrzebny drobny 
sprzęt i materiały higieniczne. Wiara 
w życzliwość i pomaganie innym sta-
ły się naszą mantrą, a dziś fanpage 
#BądźŻyczliwy podpowiada nam treści, 
które wywołują uśmiech na twarzach. 
Kolejnym ważnym wyzwaniem stała 
się reakcja na rozporządzenia mini-
sterialne. Dużym problemem był brak 
jasnych rządowych informacji które 
sklepy mogą być otwarte. Dla wielu 
Klientów oczywistym było, że otwarta 
jest drogeria i hipermarket, ale co dalej? 
Pozostałe usługi, optycy, sklepy zoolo-
giczne, czy gastronomia na wynos cier-
piały z powodu braku (nieświadomych 
o ich otwarciu) Klientów. Kiedy tylko 
dostrzegliśmy ten problem – zaczęli-
śmy szeroką kampanię komunikacyjną 
na temat wszystkich otwartych skle-
pów, która pomogła zarówno naszym 
najemcom jak i odwiedzającym nas 
Klientom.
Klienci teraz oczekują sprawnej obsługi, 
krótkiego czasu spędzonego w sklepie 
i preferują bardzo konkretne działania 
i zachowania zakupowe. Można opisać 
to w następujący sposób: „Wiem gdzie 
co jest, co jest otwarte i jestem w stanie 
oszacować ile czasu zajmie mi wizyta 
w centrum handlowym. Nie chcę przy 
tym natknąć się na zbyt wiele osób, 
a wygodny parking to dla mnie ważny 
aspekt zakupów.”
Doskonale rozumiemy ten punkt wi-
dzenia i staramy się jak najlepiej spro-
stać oczekiwaniom. Dbamy o odpo-
wiednie oznakowania co do liczby osób 
w sklepach, regularnie dezynfekujemy 
wszelkie wspólne powierzchnie i przy 
każdym wejściu postawiliśmy płyny do 
dezynfekcji. Dodatkowo architektura 
wszystkich naszych obiektów handlo-
wych oraz otwarty, rozległy parking 
stanowią często przewagę nad dużymi, 
piętrowymi galeriami.
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W trakcie ostatnich miesięcy 
galerie handlowe musia-
ły ograniczyć większość 
działań marketingowych 
z powodu obostrzeń i loc-

kdownu. Wydaje się, że również w okresie 
powrotu do normalności powinny roz-
ważnie wydawać środki i raczej wspierać 
najemców – zwłaszcza, że nadal muszą 
być przestrzegane reżimy sanitarne, więc 
nie można nadmiernie rozbudzić ruchu 
w obiektach. W bieżącej sytuacji ważniej-
sze jest rozsądne działanie centrów han-
dlowych, niż rozbudowywanie budżetów 
na marketing.
Dwie najważniejsze kwestie obecnie to 

ścisłe przestrzeganie reżimów sanitarnych 
oraz wsparcie najemców – w ramach rene-
gocjacji umów oraz ewentualnych upu-
stów. Tylko takie działania zapobiegną 
odpływowi najemców, którzy są przecież 
najważniejsi dla konsumentów.
Wydaje się, że konsumenci w długim 
terminie będą unikać dużych skupisk – 
rzadziej będą więc odwiedzać też galerie 
handlowe – zwłaszcza duże. Zmieniło się 
także podejście do jedzenia poza domem 
i rozrywki – a zatem wszystkie atuty cen-
trów handlowych są osłabione. To trudna 
sytuacja, ale na razie płacą za nią głównie 
najemcy – od ich kondycji będzie zależeć 
przyszłość galerii. 

Od kondycji 
najemców 
będzie zależeć
przyszłość
galerii

MAREK
KOWALSKI
Przewodniczący
Federacja Przedsiębiorców Polskich 
http://federacjaprzedsiebiorcow.pl

Fot. FPP



Pandemia i ograniczenia nakła-
dane przez rząd mocno odbiły 
się na sytuacji centrów handlo-
wych i ich najemców. Frekwencja 
klientów podczas częściowego 

lockdownu wynosiła najwyżej 50 proc. 
w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubiegłego, a po otwarciu sklepów oscylu-
je wokół 70-80 proc. Wciąż zamknięte są 
miejsca rozrywki, restauracje sprzedają 
jedzenie z dostawą i na wynos, nie można 
również organizować eventów, które za-
wsze przyciągały rzesze klientów. Centra 
handlowe znów stają się przede wszystkim 
miejscem robienia zakupów.  
Wszystko to wpływa na działania marke-
tingowe i komunikacyjne, które muszą być 
jeszcze bardziej intensywne i skoncentro-
wane po pierwsze na informowaniu, że 
centra handlowe są bezpiecznym miej-
scem i wszyscy możemy czuć się w nich 
komfortowo, a po drugie na wspieraniu 
najemców, czyli ofercie handlowej i usłu-
gowej. 

Od początku pandemii skupiliśmy się na 
przekonywaniu konsumentów, że wizy-
ty w centrum handlowym nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia. Oswajaliśmy na-
jemców i klientów z nowymi zasadami 
bezpieczeństwa i edukowaliśmy w tym 
zakresie. Opracowaliśmy jasne i przejrzyste 
komunikaty dotyczące zaleceń i w przyja-
zny sposób dystrybuowaliśmy je w naszym 
centrum. W czasie kolejnych lockdownów 
informowaliśmy o otwartych sklepach 
i usługach. 
W czerwcu ub. roku w Blue City odbył się 
edukacyjny event instruujący jak w prze-
strzeni centrum zadbać o bezpieczeństwo 
swoje i innych, a filmy z tego wydarzenia 
rozpowszechnialiśmy w mediach społecz-
nościowych. O konieczności zachowania 
dystansu społecznego informowała rów-
nież nasza jesienna kampania „Dbaj o swo-
ją przestrzeń”. 
Pandemia przyniosła wiele zmian w za-
chowaniach klientów, którzy ze względów 
bezpieczeństwa obecnie spędzają w cen-

trach handlowych mniej czasu i oczekują 
zapewnienia im bezpieczeństwa, sprawnej 
organizacji i precyzyjnej informacji, która 
wpłynie na optymalizację zakupów. Dla-
tego obecnie komunikację marketingową 
ukierunkowujemy na działania prosprze-
dażowe, promujące ofertę naszych najem-
ców. Informujemy, że nie trzeba obawiać 
się przyjścia do Blue City. Stąd też nasza 
najnowsza kampania informacyjna, która 
wystartowała na początku lutego. Jej hasło 
brzmi „Mamy to!” i obejmuje media we-
wnętrzne Blue City, outdoor, digital, a także 
działania media relations oraz komunikację 
w mediach społecznościowych. W kam-
panii informacyjnej pod hasłem „Mamy 
to”, Blue City pokazujemy, co klienci mogą 
kupić i załatwić w naszym centrum. 
Wspieramy również najemców handlo-
wych Blue City w informowaniu klientów 
o ich ofercie online oraz usłudze click& 
collect, a najemców gastronomicznych 
o ofercie z dostawą i na wynos. 

Komunikację marketingową 
ukierunkowujemy na działania 
prosprzedażowe 

KRZYSZTOF 

SAJNÓG
Dyrektor Marketingu 

Blue City
https://bluecity.pl
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Komunikację marketingową 
ukierunkowujemy na działania 
prosprzedażowe 

Najlepsze rezultaty przynoszą 
„szyte na miarę” komunikaty 

SMS lub PUSH  

Ograniczenia nakładane przez 
rząd związane z COVID-19 
wymusiły na marketerach 
odpowiedzialnych za ofer-
ty w sieciach handlowych 

bardzo szybkie dostosowywanie się do 
sytuacji i odejście od standardowego 
planowania aktywności marketingowych 
zgodnie z sezonowym harmonogramem. 
Oczywiście dużo większe pole manewru 
mieli ci, którzy w odwodzie mają „drugą 
nogę” komercyjną, czyli e-commerce bądź 
pick & collect. Jednak i tu potrzeba do-
stosowania się do potrzeb konsumenta 
i pokazania mu, jak łatwo można przejść 
do zakupów online, stanowiła spore wy-
zwanie. W gorszej sytuacji były podmioty, 
które nie mogą korzystać z rozwiązań, jakie 
daje sprzedaż online. Takie sieci musiały 
postawić na precyzyjne informowanie 
konsumentów o tym, jaka jest dostępność 
ich punktów sprzedaży, bądź produktów 
w sieciach multibrandowych. Jednocze-
śnie ważnym było stworzenie takich ofert, 

które zabezpieczałyby potrzebę klienta, 
przy jednoczesnym minimalizowaniu 
konieczności częstych wizyt w sklepach. 
Dlatego sporą popularnością cieszyły się 
oferty na „wielopaki”, które przede wszyst-
kim wykorzystywane były przez podmioty 
zajmujące się handlem FMCG. Dodatkowo 
marketerzy, wespół zespół z zespołami 
sprzedaży i logistyki, musieli wymyślać 
i dostosowywać narzędzia, które pozwolą 
zachować ciągłość biznesu przy zachowa-
niu najwyższych standardów bezpieczeń-
stwa dla swoich pracowników.
Najlepsze rezultaty przynoszą obecnie 
„szyte na miarę” komunikaty SMS lub 
PUSH bazujące na precyzyjnych segmen-
tach konsumenckich. Oczywiście cały 
czas wykorzystuje się popularny mailing 
i komunikację masową, ale zdecydowanie 
dopasowany komunikat, który otrzymuje 
konsument o swojej ofercie i najbliższym 
punkcie sprzedaży, w którym może ją zre-
alizować, mimo mniejszej skali, przyczynia 
się do lepszych konwersji konsumenc-

kich. Dobrą praktyką jest też używanie 
mediów społecznościowych i bazowanie 
na komunikacji w ramach społeczności 
lokalnych. Komunikaty na FB kierowane 
do lokalnych konsumentów, np. „Halo, halo 
Łódź! Jesteśmy dla Was otwarci codzienne 
od piątku do soboty tu i tu…” cieszyły się 
znacznie lepszym współczynnikiem dzie-
lenia i udostępniania, aniżeli generyczny 
komunikat: „Jesteśmy otwarci”. I w tym 
wypadku również naszą odpowiedzialno-
ścią, jako marketerów sieci, która w obliczu 
lockdownu będzie nieczynna lub będzie 
działać w ograniczonym kształcie, było ja-
sne i klarowne informowanie o tym, kiedy 
i do kiedy (o ile było to wiadome), będą 
obowiązywały ograniczenia.
Co do oczekiwań i zachowań klientów to 
wymieniłbym trzy główne trendy związane 
z rzeczywistością pandemiczną, w której 
funkcjonujemy od roku, oczywiście rozło-
żone w czasie. W jakimś stopniu odzwier-
ciedlają one ewolucję nastrojów i postaw 
konsumentów w sytuacji mierzenia się 
z bieżącą sytuacją. Po pierwsze - mniejsza 
odwiedzalność punktów sprzedaży, przy 
minimalnie większym koszyku zakupo-
wym. Ponadto, pre-lockdownowe „zakupy 
na zapas”. Kiedy konsumenci mają czas 
na przygotowanie się do zamknięcia sieci 
i sklepów, wówczas kupują więcej produk-
tów FMCG. I w końcu, widoczny ostatnio, 
coraz mniejszy efekt „wyjścia z lockdownu” 
i szału zakupowego. Zdecydowanie mniej 
widoczne są dzisiaj „odroczone zakupy”, 
aniżeli było to obserwowane w maju 
2020.

MARCIN
MIELCARZ
Dyrektor Zarządzający 
eSmokingWorld
https://www.esmokingworld.com
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Klienci tęsknią 
za normalnością 

i codziennym rytmem 
działalności centrum 

handlowego
Pandemia przyniosła ogromne 

zmiany w branży retail, niemal 
całkowicie zawężając działalność 
obiektów do funkcji stricte han-
dlowej przy zachowaniu restryk-

cyjnych zasad reżimu sanitarnego. Zmianie 
uległy również zwyczaje konsumentów, 
a jeszcze ważniejsze niż dotychczas stało 
się zapewnienie odwiedzającym i persone-
lowi bezpieczeństwa. Galeria Katowicka od 
lat wyróżnia się na tle konkurencji niestan-
dardowymi działaniami marketingowymi, 
i wielokrotnie była nagradzana za organi-
zację ważnych dla lokalnej społeczności 
wydarzeń.  Choć pandemia wymusiła ra-
dykalną zmianę metod i narzędzi, kierunek 
naszych działań nie uległ zmianie: nadal 
najważniejszy pozostał kontakt z klientami 
oraz wspieranie najemców. W zależności 
od kolejnych etapów lockdownu dzia-
łania marketingowe przybierały różne 
formy, adekwatne do wprowadzonych 
ograniczeń oraz oczekiwań otoczenia. 
Generalnie, we wszystkich działaniach 
prowadzonych w ramach społecznej odpo-
wiedzialności biznesu na pierwszym miej-
scu stawialiśmy wsparcie bezpośredniego 
otoczenia, szybkie, solidarne i skuteczne 
reagowanie na jego potrzeby. Szczególnie 
na początku bardzo ważne było dodanie 

otuchy lokalnej społeczności, okazanie 
solidarności oraz wsparcie służb medycz-
nych - Galeria Katowicka dołączyła więc do 
jednej z największych regionalnych akcji 
„Śląsk drukuje dla medyków w koronie”, 
propagowała również oddawanie krwi. 
Z lekkim przymrużeniem oka i w swoim 
stylu, odwołując się do lokalności, bieżą-
cej sytuacji i emocji, zaangażowaliśmy się 
także w kolejny pomocowy projekt, tym 
razem muzyczno-charytatywną, akcję 
#Hot16Challenge2. Nie tylko przekazali-
śmy fundusze na rzecz medyków, ale też 
nagraliśmy swoją „szesnastkę” - była to 
również okazja, aby po długiej przerwie 
powitać naszych klientów i zapewnić, że 
dobrze widzieć ich ponownie. Nieprzypad-
kowo nagranie powstało we współpracy 
z wieloletnim partnerem Galerii – Teatrem 
Śląskim, który wspierany był przez nas rów-
nież na inne sposoby. W miarę kolejnych 
etapów odmrażania funkcjonowania cen-
trów handlowych, w Galerii Katowickiej 
postawiliśmy na pobudzenie odwiedzal-
ności i dostosowaliśmy swoje działania do 
potrzeb klientów i najemców - cały czas nie 
zapominając oczywiście o najważniejszej 
kwestii, czyli komfortowym i bezpiecz-
nym pobycie w obiekcie. Konieczne było 
wdrożenie nowych rozwiązań, modyfika-

cja kierunków działań oraz intensywna 
współpraca z najemcami. W organizowa-
nych akcjach nacisk położony został na 
wsparcie poszczególnych branż najemców 
oraz akcje prosprzedażowe przynoszące 
klientom nie tylko dodatkowe korzyści, ale 
też pozytywne emocje podczas zakupów. 
W Galerii Katowickiej przykładem takich 
precyzyjnie skonstruowanych działań są 
„Słodko-Słony, czyli wyżerka za parago-
ny” - akcja z licznymi nagrodami, mają-
ca na celu wsparcie najemców z ofertą 
gastronomiczną, loteria „Lekko stać się 
EKO” czy też najnowsza akcja „Dowozimy 
za free”, pozwalająca klientom zamawiać 
ulubione dania z oferty wybranych lokali 
gastronomicznych w Katowickiej, w opcji 
z zupełnie darmową dostawą. W Galerii od 
lutego 2021 r. wdrożyliśmy również kolejne 
działania, zachęcające odwiedzających do 
zakupów u naszych najemców: „Kolekcja 
Prezentów! Zgarniaj łupy za zakupy”. Ta 
oferta to nie tylko realne korzyści dla kupu-
jących, ale także wsparcie artystów, którzy 
zaproszeni zostali do przygotowania dedy-
kowanych, unikalnych wzorów gadżetów. 
Zmiana kierunku działań marketingowych, 
czy raczej przeniesienie ich punktu cięż-
kości, to również postawienie na szerszą 
komunikację z otoczeniem w wersji online, 
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adaptacja części wydarzeń do rzeczywi-
stości wirtualnej. W naszej ocenie nic jed-
nak nie zastąpi bezpośredniego kontaktu 
z klientami, najemcami i otoczeniem, stąd 
z niecierpliwością czekamy na nową post-
-covidową rzeczywistość.
W sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźli-
śmy, kluczowe stało się wsparcie sprzeda-
ży oraz pobudzanie odwiedzalności przy 
jednoczesnym zapewnieniu wszystkim 
przebywającym w obiekcie maksymalne-
go bezpieczeństwa. W Galerii Katowickiej 
zwiększyliśmy liczbę akcji prosprzedażo-
wych, stawiających zarówno na wsparcie 
najemców, jak i przynoszących wymierne 
korzyści naszym klientom. Działania te 
rozpoczęliśmy już w wakacje 2020 roku 
od akcji „Słodko-Słony, czyli wyżerka za 
paragony”, mającej na celu wsparcie na-
jemców z ofertą gastronomiczną poprzez 
zachęcenie klientów do powrotu do ka-
wiarni i restauracji oraz pokazanie im, że 
lokale te nadal działają, a pobyt w nich jest 
komfortowy i bezpieczny. Podstawowym 
założeniem był niski próg wejścia i duża 
liczba nagród, motywujące klientów do 
większych zakupów. Efektem było 100% 
zrealizowanych voucherów, a w akcję za-
angażowali się wszyscy najemcy strefy 
gastronomicznej. Efektywność kampanii 
potwierdził lipcowy wzrost obrotów i od-
wiedzalności w Galerii Katowickiej (wzglę-
dem czerwca 2020 roku) odpowiednio 
o 34% i 20%. Kolejną dobrze przygoto-
waną inicjatywą była loteria „Lekko stać 
się EKO”, gdzie oprócz korzyści związanych 
z dodatkowymi bonusami za zakupy, klien-
ci zachęcani byli do zwrócenia uwagi na 
troskę o środowisko. Wyniki obydwu akcji 
pokazały, że akcje gwarantujące klientom 
nie tylko dodatkowy zysk, ale też wywołu-
jące pozytywne emocje podczas zakupów 
oraz wspierające najemców Galerii Kato-
wickiej, to w obecnej sytuacji niezwykle 
trafny kierunek. Dlatego też od lutego 2021 
roku w Katowickiej odbywają się cykliczne 
akcje pro-sprzedażowe pod parasolową 
nazwą „Kolekcja Prezentów! Zgarniaj łupy 
za zakupy”. Polega ona na comiesięcznych, 
dwudniowych eventach organizowanych 
w pierwszy weekend po 10. dniu każdego 
miesiąca – akcja jest ukłonem nie tylko 
w stronę najemców, ale również wyra-
zem solidarności z artystami z regionu 
ma charakter edukacyjny. Oferujemy na-
szym klientom gadżety z najwyższej pół-
ki, oryginalne dzieła sztuki wykonane na 
użytecznych przedmiotach, o które warto 
zawalczyć. Przy okazji odniesienia się do 
rezultatów działań nie sposób nie wspo-
mnieć także o kolejnych dwóch akcjach 

Galerii Katowickiej. Pierwszą z nich, znów 
wspierającą jedną z najbardziej pokrzyw-
dzonych branż, jest „Dowozimy za free”, 
gdzie wzięliśmy na siebie koszty dowozu 
zamówień do klientów od naszych najem-
ców gastronomicznych. Liczba zamówień 
jest bardzo wysoka i codziennie rośnie, 
a do akcji dołączają kolejni najemcy. Bar-
dzo duże zainteresowanie widać także 
w związku z inną naszą propozycją - usłu-
gą stylistki. Dotychczas dostępna była ona 
raz w tygodniu, ale ze względu na spore 
zainteresowanie i prośby klientów, powięk-
szyliśmy dostępność naszej ekspertki od 
wizerunku do 2 razy w tygodniu. Widać 
też po tym, jak bardzo klienci tęsknią za 
normalnością i codziennym rytmem dzia-
łalności centrum handlowego.
W centrach handlowych klienci chcą 
przede wszystkim czuć się bezpiecznie, 
stąd nacisk na zachowanie restrykcyjnych 
zasad sanitarnych. Te z pewnością pozo-

staną z nami na długo. Ale bezpieczeń-
stwo i komfort zakupów to nie wszystko 
- widzimy, że odwiedzający spragnieni są 
powrotu do aktywności sprzed pandemii, 
a otwarcie galerii dostarcza takiej namiast-
ki normalności. Powoli także zmieniają się 
nawyki zakupowe, jakie można było za-
obserwować od początku pandemii. Dla 
wielu naszych klientów wizyta w Galerii 
Katowickiej to nie tylko zrobienie zakupów 
czy skorzystanie z atrakcyjnych wyprze-
daży, ale właśnie zaspokojenie potrzeby 
„zwykłego” wyjścia z domu, dodatkowych 
przeżyć i pozytywnych emocji. Staramy się 
im to dostarczać poprzez organizowane 
- oczywiście zgodnie z obowiązującymi 
zasadami sanitarnymi - różnorodnych 
aktywności. Niezwykle istotne jest dalsze 
budowanie i utrzymanie lojalności klienta, 
opartej o zrozumienie jego potrzeb i part-
nerską relację z najemcami oraz stopniowe 
odbudowywanie życia społecznego.  

ILONA SZAFER
Senior Asset Manager w Savills Investment Management, 

przedstawiciel właściciela Galerii Katowickiej
https://galeriakatowicka.eu
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Przede wszystkim należy pod-
kreślić, że w dobie pandemii 
znacznej modyfikacji uległa 
funkcja rozrywkowa centrów 
handlowych, która jest niezwykle 

ważnym elementem działalności naszych 
obiektów, przyciągającym szeroką rzeszę 
klientów, a zatem utrzymującym footfall 
na wysokim poziomie. W dużym stopniu 
zmiany te wpłynęły na dostosowanie dzia-
łań marketingowych i komunikacyjnych do 
obecnej sytuacji. Przede wszystkim zdecy-
dowaliśmy się na organizację wydarzeń 
w formie online, które transmitujemy po-
przez social media, a także różnego rodzaju 
wystawy w formie stacjonarnej. 
Obecnie najważniejszą dla nas kwestią jest 
bezpieczeństwo naszych klientów i pra-
cowników. W związku z tym wszystkie 
wydarzenia organizujemy zgodnie z zale-
ceniami Ministerstwa Zdrowia oraz z aktu-
alnie obowiązującymi rozporządzeniami. 
Stopniowo powracamy do organizacji 
większych eventów, staramy się jednak, 
aby nie generowały one tłumów w jednym 
obszarze w tym samym czasie. Tam, gdzie 
możemy, w okresie letnim wykorzystuje-
my do organizacji wydarzeń punkty znaj-
dujące się na świeżym powietrzu. Mowa 
tu między innymi o atrakcjach na tarasie 
widokowym w Lublinie czy miodobraniu 
w Krośnie. 
W odbywające się na terenie naszych 
obiektów wydarzenia regularnie włącza-
my również najemców, których oferty 
promujemy m.in. poprzez organizowanie 
interesujących akcji prosprzedażowych 
oraz konkursów online. Wszystkie akcje 
marketingowe rozkładamy na kilka dni 
tak, aby liczba odwiedzających nie ku-
mulowała się w jednym miejsce i w tym 
samym czasie.

W działaniach komunikacyjnych duży 
nacisk kładziemy również na kwestię 
bezpieczeństwa. Regularnie komuniku-
jemy o wdrożonych na terenie centrów 
i parków handlowych środkach, zarówno 
w mediach, jak i bezpośrednio na terenie 
obiektów.    
Ponadto od początku trwania pandemii, 
poprzez nasze działania w centrach VIVO!, 
regularnie wspieramy medyków i lokalną 
społeczność, w wyniku czego mieszkań-
com poszczególnych miast oraz lokalnym 
placówkom medycznym zostały przekaza-
ne m.in. profesjonalne maseczki ochronne, 
środki dezynfekujące czy przyłbice. 
W dobie pandemii wszyscy zdecydowa-
nie bardziej zwracamy uwagę na ochronę 
swojego zdrowia, zatem naturalne jest, że 
poczucie bezpieczeństwa jest niezwykle 
ważną kwestią dla konsumentów odwie-
dzających centra handlowe. Centra han-

dlowe VIVO! bardzo szybko przystosowały 
się do panujących warunków, wdrażając 
środki bezpieczeństwa oraz wprowadzając 
rygorystyczne zasady sanitarne. Zauważa-
my, że działania komunikacyjne dotyczące 
maksymalnego bezpieczeństwa na terenie 
naszych obiektów przynoszą wymierne 
efekty. Świadczyć mogą o tym badania 
przeprowadzone na terenie VIVO! Krosno 
w październiku 2020 roku. Wynika z nich, że 
aż 91% ankietowanych, patrząc na zakres 
wdrożonych środków, czuje się bezpiecz-
nie przebywając na terenie obiektu i robiąc 
zakupy. Ponad 94% klientów potwierdza, 
że wyposażenie lokali handlowych w płyny 
dezynfekujące i przeszklenia oraz maseczki 
i przyłbice dla personelu jest odpowiednie 
i wystarczające. Aż 97% ankietowanych 
uważa także, że komunikaty dotyczące 
reżimu sanitarnego i zasad ochrony, znaj-
dujące się na terenie VIVO!, są przejrzyste 

Stopniowo powracamy 
do organizacji 

większych eventów

Stopniowo powracamy do organizacji 
większych eventów, staramy się 
jednak, aby nie generowały one 
tłumów w jednym obszarze w tym 
samym czasie. Tam, gdzie możemy, 
w okresie letnim wykorzystujemy 
do organizacji wydarzeń punkty 
znajdujące się na świeżym powietrzu.
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i klarowne. Utwierdziło nas to w przekona-
niu, że działania komunikacyjne dotyczące 
maksymalnego bezpieczeństwa w naszych 
centrach handlowych są skuteczne. 
Zauważamy, że pozytywne efekty przyno-
szą również akcje prosprzedażowe, mające 
na celu promocję ofert naszych najemców, 
a także wsparcie ich działań w kontekście 
sprzedaży online. 
Na terenie naszych obiektów dużym 
zainteresowaniem klientów cieszyły się 
m.in. „Karty podarunkowe za paragony” 
w Krośnie, „Stylowe VIVO!” w Stalowej Woli, 
urodzinowa akcja prosale w Pile czy „Poczuj 
magię świąt” w Lublinie. 
Ciekawym rozwiązaniem jest również usłu-
ga click&collect, czyli możliwość zamówie-
nia produktu online z odbiorem w danym 
sklepie, funkcjonującym jako punkt odbio-
ru zamówień internetowych. Jej rozpo-
wszechnienie pozwoliło na zwiększenie 
footfallu i przekonanie klientów, że wizyta 
w naszych centrach handlowych jest bez-
pieczna, a wdrożone przez nas środki są 
skuteczne i pozwalają na zrobienie kom-
fortowych zakupów. Pozytywnym odbio-
rem wśród naszych klientów cieszyły się 
również konkursy oraz wydarzenia online.  

Niewątpliwie dużym echem w mediach 
lokalnych i ogólnopolskich odbiły się nasze 
działania charytatywne i wsparcie służby 
zdrowia w walce z koronawirusem. Publi-
kacje na ten temat pojawiły się m.in. na 
portalu wp.pl czy rmf24.pl. W wielu loka-
lizacjach udało nam się wesprzeć zarówno 
placówki medyczne, jak i mieszkańców 
poszczególnych miast. Dla przykładu VIVO! 
Krosno przekazało karty podarunkowe dla 
Pogotowia Ratunkowego oraz maseczki 
i środki dezynfekujące dla wybranych 
placówek medycznych, VIVO! Stalowa 
Wola rozdało maseczki dla medyków oraz 
mieszkańców regionu, a VIVO! Piła zaku-
piło przyłbice dla medyków z Ars Medica, 
w późniejszym czasie zorganizowało także 
„Paczkę dla hospicjum”. 
Wyniki badań przeprowadzonych na tere-
nie VIVO! Krosno utwierdziły nas w prze-
konaniu, że klienci chcą się czuć przede 
wszystkim bezpiecznie. Sytuacja epide-
miczna wpłynęła również na zachowania 
i preferencje zakupowe klientów. W cen-
trach handlowych spędzają oni obecnie 
nieco mniej czasu niż dotychczas, do-
konując przy tym bardziej świadomych 
i przemyślanych zakupów. Wpływ na to 

ma również fakt, że w związku z obostrze-
niami i w trosce o zdrowie klientów, na-
sze centra handlowe ograniczyły czasowo 
organizację dużych eventów i wydarzeń 
rozrywkowych. Ponadto konsumenci ocze-
kują również skutecznego wprowadzenia 
modelu hybrydowego i uzupełnienia han-
dlu stacjonarnego o możliwość zakupów 
online, co stale udoskonalamy. Zauważy-
liśmy również, że w dobie pandemii rośnie 
świadomość cenowa kupujących, co po-
twierdza popularność marek oferujących 
produkty pierwszej potrzeby. 

MAGDALENA
KOWALEWSKA
Country Manager Operations Poland
IMMOFINANZ
https://immofinanz.com
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Najkrótsza i najwłaściwsza odpo-
wiedź na pytanie w jaki sposób 
pandemia i ograniczenia na-
kładane przez rząd wpłynęły 
na działania marketingowe 

i komunikacyjne centrów i sieci handlo-
wych: w zasadniczy. Po prostu większość 
dużych obiektów zatrzymała działania 
komunikacyjne, których prowadzenie 
podczas zamknięcia i w niepewności co 
do daty otwarcia byłaby mało uzasad-
niona. Z drugiej strony wszyscy wiemy, 
że marketing musi intensywnie działać 
zwłaszcza wtedy, gdy wyzwań jest więcej 
i gdy trudniej o uwagę klientów. Myślę, że 
dla wszystkich nas jest to duże wyzwanie: 
czuć puls i być w kontakcie z otoczeniem, 
wcześniej znajdując najlepszy dla siebie 
pomysł na komunikację. Ograniczenie ko-
munikacji w sytuacji takiej, jak pandemia 
będzie przez klientów zrozumiałe. Ale jej 
całkowite zatrzymanie może przynieść 
więcej szkody i wymagać więcej wysiłku 
na odbudowę relacji.  

Wrócić do serc i pamięci 
klientów jest zdecydowanie 
trudniej 

ANDRZEJ
SŁOMKA

Dyrektor Zarządzający 
Jet Line

https://jetline.pl

Teraz czy w każdej innej sytuacji komu-
nikacja powinna być adekwatna, skiero-
wana do ludzi, z którymi chcemy i mamy 
potrzebę się komunikować, angażująca 
i szczera. Przywołam przykład ALDI albo 
warszawskiego Blue City – obie marki kon-
sekwentnie komunikowały się ze swoimi 
klientami także w czasie, gdy powszech-
nie ostrzegaliśmy się: jeśli możesz, zostań 
w domu. Warto jednak pamiętać, że bu-
dowanie marki to stały proces. Zawiesić 
lub zatrzymać ją jest łatwo - ale wrócić do 
serc i pamięci klientów, jeśli komunikacja 
nie jest prowadzona w sposób ciągły, zde-
cydowanie trudniej. 
Sieci, centra i galerie handlowe to bardzo 
ważna dla nas grupa klientów, bardzo 
dobrze wykorzystująca atuty outdooru, 
w tym przede wszystkim geolokalizację. 
Jest to doskonale widoczne w przypadku 
komunikacji centrów i galerii na naszych 
tablicach Motorway 12x4 m. Billboardy 
lokujemy przy trasach między miastami 
i na wjazdach do miast, czyli w miejscach, 

w których jest naturalna potrzeba dotarcia 
z informacją: którym zjazdem dojechać do 
centrum handlowego lub w jakich godzi-
nach zaprasza klientów.   
W kwestii tendencji zaobserwowanych 
w oczekiwaniach klientów i ich zachowa-
niach oprę się o nasze doświadczenia, ale 
intuicyjnie czuję, że nie będą bardzo odbie-
gały od oczekiwań klientów sieci sklepów 
i centrów handlowych. Klienci chcą dostać 
to, czego potrzebują lub o czym marzą. Po-
dejrzewam, że ostatnio wyżej w hierarchii 
stoją kwestie zdrowia i szeroko rozumiane-
go bezpieczeństwa, ale wraz z upływem 
czasu będą stawały się elementami z ob-
szaru tych oczywistych, a na pierwszy plan 
wróci jakość produktu lub usługi i obsługa 
klientów. Uważam, że w każdym procesie 
zakupowym doświadczenia klientów były, 
są i będą najważniejsze. A mówiąc konkret-
nie, w naszym przypadku, w relacjach B2B, 
niezwykle doceniane są nasze błyskawicz-
ne reakcje na zmiany i elastyczność umów 
handlowych.  
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Działania marketingowe 
skupiły się na ponownym 
przyciągnięciu klientów 
do sklepów stacjonarnych 
Ograniczenia nakładane przez 

rząd wpłynęły na intensyfika-
cję działań marketingowych. 
Marki od początku trwania 
pandemii prowadziły przy-

spieszone działania, mające na celu jak 
najefektywniejsze wejście w sferę sprze-
daży online lub rozszerzenie istniejącej 
oferty i dostosowanie jej do zmian na 
rynku. Obecnie sytuacja się odwróciła. 
Otwarcie galerii handlowych, a co za tym 
idzie zmniejszenie obostrzeń, sprawiło, 
że działania marketingowe skupiły się 
na ponownym przyciągnięciu klientów 
do sklepów stacjonarnych. Wielu kon-
sumentów przekonało się do zakupów 
w sieci, ale są też osoby, dla których re-
gularne wizyty w galeriach handlowych 
są nieodzownym elementem spędzania 
czasu wolnego. Okazuje się, że narzędzia 
marketingowe, które działały w czasie obo-
strzeń, mogą być także wykorzystywane 
przy przekierowywaniu ruchu z powrotem 
na sprzedaż stacjonarną. Przykładem są 
aplikacje mobilne, które są skutecznym 
narzędziem lojalizującym użytkowników. 
Marki, które posiadają takie aplikacje, pro-
ponują na przykład atrakcyjne zniżki lub 
złożone akcje rabatowe, których warun-
kiem są zakupy w sklepie stacjonarnym. 
Ponadto wprowadzają specjalne kolekcje 
i produkty, które nie są dostępne w sprze-
daży internetowej. Wróciła też możliwość 
bezpłatnego odbioru zamówionych to-
warów na miejscu. To kolejny argument, 
który może skłonić klientów do odwie-
dzin centrów handlowych. Czasem do 
takich zamówień dołączane są rabaty do 
wykorzystania w danym dniu w sklepie. 
Kolejnym krokiem do odbudowywania od-
wiedzalności mogą być akcje dopasowane 
do zainteresowań i potrzeb, a w przyszłości 
- powrót eventów. 

MARCIN OLESIAK
właściciel Sweet Gallery Sp. z o.o. sp. k., 

Dyrektor ds. Rozwoju Sieci Sprzedaży
https://www.sweetgallery.pl
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Nowe warunki rynkowe, które 
stworzyła pandemia koro-
nawirusa, to dla galerii i sieci 
handlowych niebagatelne wy-
zwanie. Ostatni rok wykształcił 

wśród konsumentów nowe postawy oraz 
nauczył klientów swobody w korzystaniu 
z kanałów cyfrowych. Potwierdza to m.in. 
badanie Accenture z października 2020 r. 
zaprezentowane w raporcie „Świadomy 
konsument”, w którym blisko 70 proc. an-
kietowanych wskazało zarówno Internet, 
jak i galerie handlowe jako miejsca, w któ-
rych zrobili zakupy w ciągu ostatnich 3 
miesięcy. Co równie istotne - konsumenci 
coraz elastyczniej wybierają miejsca za-
kupów. Świadczy to m.in. o tym, że trady-
cyjny podział na osobne kanały działające 
równolegle - powoli zanika. Widzimy to 
także w naszych wynikach finansowych. 
Według wstępnych danych za ubiegły 
rok zanotowaliśmy aż 111-proc. wzrostu 
sprzedaży w sklepach online, co stanowiło 
29 proc. łącznych przychodów grupy. Jesz-
cze przed pandemią sprzedaż internetowa 
odpowiadała za zaledwie 11 proc. naszych 
obrotów. Elastyczność dzisiejszego klienta 
widoczna jest również w doborze narzędzi 
za pośrednictwem których dokonuje za-
kupów internetowych. Do niedawna duża 
grupa realizowała je za pośrednictwem 
laptopów, czy tradycyjnych komputerów 
stacjonarnych. Obecnie lawinowo rośnie 
znaczenie narzędzi mobile, przez które dziś 
w naszych markach realizowanych jest aż 
68 proc. transakcji.

Powyższe tendencje mają istotny wpływ na 
działania marketingowe i komunikacyjne 
biznesu. Biorąc pod uwagę, że obecnie 
wielokanałowe podejście staje się reme-
dium na zachodzące zmiany, niezbędne 
jest budowanie spójności doświadczeń 
zakupowych konsumenta we wszystkich 
punktach styku z marką. Kierując się tym 
przeszliśmy w LPP transformację cyfrową, 
która jeszcze lepiej odpowiada na tę po-
trzebę. Dziś koncentrujemy się na spójnej 
komunikacji i prezentacji produktów nie-
zależnie od kanału sprzedaży. Podążamy 
za tym, za czym podąża klient – czyli za 
produktem. Wymaga to od nas skupienia 
na rozwiązaniach cyfrowych, które z jed-

nej strony będą dostarczały klientowi 
tych informacji, których on realnie szuka, 
a z drugiej będą usprawniały jego kontakt 
z marką. Niezwykle ważną rolę odgrywa tu 
styczność z marką w momencie komunika-
cji bezpośredniej, dlatego wprowadzamy 
usprawnienia IT korzystając z chatbotów 
czy Google Cloud zwiększających prze-
pustowość serwisów oraz elastyczność ob-
sługi klienta. W połączeniu z zaawansowa-
ną analityką danych sprawnie reagujemy 
na dynamicznie zmieniające się potrzeby 
konsumentów, dzięki czemu lepiej dopa-
sowujemy nasze kolekcje. Z tego powodu 
koncentrujemy się obecnie na reklamie 
on-line docierając z ofertą znacznie szerzej.

Konsumenci 
coraz elastyczniej 
wybierają 
miejsca zakupów 

Dzisiejszy klient podniósł ponownie 
poprzeczkę. Z jednej strony 
zmieniły się jego preferencje 
produktowe, z drugiej szybko 
oswoił się z e-handlem. Miało 
na to wpływ przeniesienie wielu 
aspektów życia codziennego do 
sfery wirtualnej. 
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Dzisiejszy klient podniósł ponownie po-
przeczkę. Z jednej strony zmieniły się 
jego preferencje produktowe, z drugiej 
szybko oswoił się z e-handlem. Miało na to 
wpływ przeniesienie wielu aspektów życia 
codziennego do sfery wirtualnej. Nie tylko 
zakupy, ale też praca czy nauka odbywa-
ją się obecnie online, co w niebagatelny 
sposób oddziałuje na cały profil dzisiej-
szego konsumenta. W LPP obserwujemy 
zdecydowany wzrost zainteresowania ko-
lekcjami homewear, a także rosnącą rolę 
zielonych kolekcji. To ostatnie potwierdza 

również wspomniane badanie Accenture, 
w którym 70 proc. ankietowanych wska-
zało, że kupuje coraz bardziej świadomie. 
Konsument oczekuje oferty dopasowa-
nej do jego gustu i stylu życia, szybkiej 
realizacji zamówień oraz wygodnej formy 
zakupów i płatności. Kluczowe jest więc to, 
aby prowadzona komunikacja i idące za 
tym działania, pokazywały konsumentom, 
że firma elastycznie dostosowuje się do 
zmiennych warunków, troszczy się o kom-
fort i bezpieczeństwo klienta oraz szanuje 
jego cenny czas.

PRZEMYSŁAW
LUTKIEWICZ
Wiceprezes Zarządu
LPP S.A.
https://www.lppsa.com

Fot. LPP
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Według badań KPMG, wśród 
czynników zakupowych, 
które odnotowały naj-
większy wzrost podczas 
pandemii, najwięcej, bo 

aż o 58 proc., wzrosło dla konsumentów 
znaczenie bezpieczeństwa. Stąd też dzia-
łania komunikacyjne centrów handlowych 
i sieci detalicznych, także te organizowane 
wspólnie, miały w dużej mierze za zadanie 
przekonać konsumentów do bezpiecznych 
zakupów w stacjonarnym handlu.  
Z badań GfK wynika, że w czasie pandemii 
aż 70 proc. konsumentów powstrzyma się 
od zakupów, które nie są niezbędne, 50 
proc. będzie bardziej wyczulonych na pro-
mocje, 40 proc. będzie szukać podobnych 
produktów, ale tańszych, a 20 proc. zacznie 
kupować produkty z drugiej ręki. Reakcją 
na większą wrażliwość cenową konsumen-
tów stały się akcje promocyjne, eksponu-
jące głównie wielkość udzielanych przez 
sklepy rabatów. Niektóre centra handlowe, 
jak np. Westfield Arkadia, Galeria Mokotów, 
czy Wroclavia, zaoferowały klientom ca-
shback, czyli zwrot części kwoty wydanej 
na zakupy, o ile osiągnęły one oczekiwaną 
wartość. 
Badanie SAS Institute (Experience 2030, 
z 15.10.2020) wskazuje jednak, że o 3 proc. 
(z 32 proc. do 29 proc.) zmalała rola ceny 
i promocji jako głównego kryterium wy-
boru dostawcy. Cena powinna być ekwi-
walentem wartości, więc jeśli klient jej nie 
dostanie, to żadna cena nie będzie dobra. 
Dopasowanie oferty do aktualnych po-

trzeb klientów (jak np. odzieży w trendzie 
„athleisure”, czy funkcjonalnych, lecz w do-
mowym dizajnie artykułów wyposażenia 
wnętrz dla osób pracujących w domu) 
w połączeniu z adekwatną komunikacją, 
pomogło wielu markom w łagodniejszym 
przejściu koronakryzysu. Według bada-
nia SAS Institute, w czasie pandemii aż 
o 50 proc. wzrosło znaczenie regularnej 
komunikacji, a 13 proc. klientów po raz 
pierwszy zaczęło korzystać z usług cyfro-
wych i aplikacji mobilnych. Wykorzystanie 

aplikacji mobilnych będzie nadal rosło, co 
potwierdzają uzyskiwane już dzięki nim 
bardzo dobre efekty firm (m.in. CCC) i plany 
kolejnych (np. VRG zapowiedziało posia-
danie aplikacji mobilnej przez każdą z jej 
marek). Im bardziej indywidualne podej-
ście do klienta (np. dopasowanie obuwia 
w esize.me, czy brafitting z aplikacją Eso-
tiq), tym lepsze będzie jego doświadczenie 
zakupowe i lojalność. 
Digitalizacja komunikacji będzie się rozwi-
jała jeszcze szybciej niż dotychczas. War-

Digitalizacja 
komunikacji będzie się 
rozwijała jeszcze 
szybciej niż dotychczas 

Mimo rosnącej racjonalizacji 
zakupów, nie utracą one swojego 
emocjonalnego charakteru. Nadal 
sprawdzać się będą, oferowane, 
zarówno przez galerie, jak i sieci 
detaliczne, programy lojalnościowe 
(w tym oparte na skanowaniu 
paragonów), które konkursami 
i nagrodami zachęcą konsumentów 
do zakupów. 
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to obserwować, co dzieje się na innych 
rynkach, by zawsze być o krok przed kon-
kurencją. Oceniając aplikacje najlepszych 
sklepów i centrów handlowych w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich (jako juror 
konkursu RetailMe Awards), zauważyłem 
w ubiegłym roku znaczący wzrost popu-
larności WhatsUpa. W tym roku widzę, że 
zaczyna on sobie coraz śmielej poczynać 
także w Polsce.  Wraz z coraz większą liczbą 
kanałów i narzędzi komunikacji rosła bę-
dzie popularność platform (jak np. ofero-
wana przez infobip), pozwalających z jed-
nego miejsca zarządzać wieloma kanałami 
komunikacji, zwiększając ich efektywność 
i jednocześnie obniżając koszty.  
Mimo rosnącej racjonalizacji zakupów, 
nie utracą one swojego emocjonalnego 
charakteru. Nadal sprawdzać się będą, ofe-
rowane, zarówno przez galerie, jak i sieci 
detaliczne, programy lojalnościowe (w tym 
oparte na skanowaniu paragonów), które 
konkursami i nagrodami zachęcą konsu-
mentów do zakupów. Dwie trzecie decyzji 
zakupowych powstaje w miejscu sprzeda-

ży, a trzy czwarte przy półce sklepowej. 
W sytuacji, gdy klient chce robić zakupy 
bezpiecznie, ale też szybko, łatwo i przy-
jemnie, wygra ten, kto skuteczniej wyko-
rzysta narzędzia visual merchandisingu 
i systemy POS (korzystające m.in. z inte-
raktywnych technologii) do komunikacji 
z klientem i sprzedaży. 
Aż 54 proc. konsumentów, biorących udział 
w badaniu SAS Institute, zadeklarowało, że 
zapłaciłoby więcej za wyższy poziom ob-
sługi w czasie pandemii, a 37proc. klientów 
jest skłonna zrezygnować z oferty dostaw-
cy już po pierwszym złym doświadczeniu. 
Także  w czasach nowoczesnych techno-
logii warto pamiętać słowa Zofii Nałkow-
skiej, że „największym urokiem świata jest 
urok drugiego człowieka”. Jeśli nie chcesz 
zmarnować nakładów poniesionych na za-
chęcenie klienta do odwiedzenia Twojego 
sklepu, to jak najszybciej zadbaj o wyższą 
jakość jego obsługi. Klienci jeszcze mocniej 
będą zwracać uwagę na to, co robisz dla 
innych (m.in. dla środowiska naturalnego, 
lokalnych społeczności, swoich pracowni-

ków, osób potrzebujących wsparcia), dla-
tego rób to i opowiadaj o tym. Prowadząc 
sprzedaż wielokanałową, zadbaj o spój-
ną komunikację w reatilu, e-commerce 
i w pop-up stores (opowiem o nich 22.04 
na szkoleniu online „Jak zyskać klientów 
dzięki pop-up stores”, więcej informacji: 
www.jerzyosika.com).  
Korzystaj z bezpłatnych programów edu-
kacyjnych (jak np. Firmy Jutra), podnoszą-
cych Twoje kompetencje online, bo jak 
twierdził Bill Gates „najlepszą metodą na 
pozostawienie tłumu w tyle, jest odpo-
wiednie korzystanie z informacji”. Spraw-
dzoną metodą w niepewnych czasach jest 
dywersyfikacja działań i innowacyjność, 
dlatego stale testuj nowe rozwiązania, jak 
i nowsze wersje tych, które już znasz (jak 
np. RCS, zwany przez niektórych „sms-em 
2.0”). Eksperymentuj, bo jak podpowiada 
Mark Zuckerberg „w świecie zmieniającym 
się naprawdę szybko, jedyną strategią, któ-
ra jest skazana na porażkę, jest niepodej-
mowanie ryzyka”. 

JERZY
OSIKA
CEO Promedia, szkoleniowiec,
wykładowca i doradca
http://www.jerzyosika.com
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Pandemia oraz związane z nią 
ograniczenia zupełnie zmieniły 
strategię działań marketingo-
wych i komunikacyjnych za-
równo dla centrów, jak i sieci 

handlowych. W przypadku galerii szcze-
gólnie istotna jest komunikacja związana 
z bezpieczeństwem na terenie obiektu oraz 
przestrzeganiem reżimu sanitarnego, aby 

WOJCIECH TULWIN
Dyrektor ds. Marketingu i PR, Recman
https://www.recman.pl
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Istotna jest regularna 
komunikacja ze stałymi 
klientami 

przekonać klientów do wizyty. W związku 
z brakiem możliwości organizacji eventów, 
galerie powinny też położyć większy nacisk 
na wsparcie sieci w komunikacji aktualnych 
promocji i ofert, głównie online, z naci-
skiem na kampanie w social mediach. 
Dla sieci handlowych kluczowe jest nasta-
wienie się na działania online wspierające 
zarówno e-commerce, jak i zachęcające 

klientów do odwiedzenia salonów stacjo-
narnych. Istotnym czynnikiem jest również 
stała komunikacja ze stałymi klientami, 
których sieci mają w swojej bazie.
Z naszej perspektywy szczególnie istot-
na jest regularna komunikacja ze stałymi 
klientami w formie systematycznie wy-
syłanych newsletterów, jak i budowanie 
zasięgu poprzez kampanie w SoMe. Re-
gularnie prowadzimy też relacje live, aby 
jak najlepiej zaprezentować ofertę marki, 
bez konieczności wychodzenia z domu. 
Chętnie testujemy wiele niestandardo-
wych rozwiązań, szukając alternatywnych 
możliwości dotarcia do klientów. Jeżeli 
chodzi o działania galerii – pozytywnie 
oceniamy projekty z udziałem stylistów 
czy influencerów prezentujących ofertę 
najemców w danym centrum handlowym.
Ze względu na trudny okres dla branży 
fashion, a szczególnie dla naszego seg-
mentu odzieży wizytowej, dokładnie anali-
zujemy wyniki każdej kampanii, żeby mieć 
pewność, że każda wydana złotówka daje 
oczekiwany efekt.
Pandemia spowodowała, że klienci stali 
się jeszcze bardziej wrażliwi na cenę, co 
zmusza sieci handlowe do coraz częstszych 
ofert promocyjnych, nie tylko w okresach 
wyprzedaży, ale cały rok, co negatywnie 
przekłada się na marżę. Jednocześnie ga-
lerie odwiedzają te osoby, które chcą doko-
nać zakupu, co ma wpływ na współczynnik 
konwersji. Brak możliwości skorzystania 
z oferty gastronomicznej czy rozrywkowej 
zdecydowanie skrócił czas wizyty w cen-
trach handlowych. 
Z perspektywy naszej branży najbardziej 
odczuwalny jest spadek w sprzedaży 
odzieży wizytowej, tj. garniturów, mary-
narek, koszul i dodatków na śluby, wesela, 
komunie oraz inne uroczystości. Z drugiej 
strony praca zdalna ograniczyła też zapo-
trzebowanie na elegancką odzież do pracy, 
co powoduje, że klienci chętniej odwiedza-
ją marki z ofertą sportową czy casualową.
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Z centrów handlowych zniknęły 
masowe eventy i akcje zaku-
powe, ponieważ zniknęli też 
konsumenci. Sieci handlowe 
ograniczyły zarówno działania 

ATL, jak i BTL. Ze względu na ogranicze-
nia ilości osób, dbałość o zdrowie i bez-
pieczeństwo oraz oczekiwania samych 
klientów w naszej sieci nastąpiła prak-
tyczna eliminacja typowych eventów dla 
stałych klientów, które organizowaliśmy 
regularnie w sklepach Top Secret. Analo-
gicznie zmniejszyliśmy intensywność akcji 
promocyjnych, które nie miały racji bytu 
z uwagi na z jednej strony ograniczenie 
liczby klientów, z drugiej na zmniejszenie 
dostępności towarów w sklepach wyni-
kające ze spadku podaży i popytu. Do 
minimum ograniczyliśmy także wydatki 
na wystrój witryny i komunikację in-sto-
re. Po pierwsze ze względu na ich krótki 
cykl życia, po drugie - na wysokie ryzyko 
kolejnych zamknięć i ograniczeń w handlu. 
Zrezygnowaliśmy też z reklam w prasie, 
które projektuje się i kontraktuje z kilku-
miesięcznym wyprzedzeniem, podczas 
gdy decyzje o lockdow’nie zapadają na 
24-48 godzin przed zamknięciem.
Sama komunikacja i działania marketingo-
we są natomiast uzależnione od branży. 
W segmencie odzieżowym, w którym dzia-
łamy zrodziły się nowe potrzeby, na które 
trzeba było szybko zareagować zarówno 
zmianą produkcji, jak i komunikacji. Obec-
nie zdecydowana większość komunikacji 
z klientami odbywa się poprzez kanały cy-
frowe: mailingi, SMS, push, adwords, RTB 
itp. Uruchomiliśmy video streaming online 
poprzez nasze kanały na Facebooku i In-
stagramie i prowadzimy lokalną sprzedaż 
online ze sklepów stacjonarnych.
Najlepsze efekty uzyskujemy w kampa-
niach cyfrowych w rozliczeniu CPS oraz 
w kampaniach precyzyjnie adresowanych 
do określonych klientów poprzez komuni-
katy push w aplikacji mobilnej i www oraz 

poprzez komunikaty SMS. Poziom tej efek-
tywności jest jednak tajemnicą handlową.
Jeżeli chodzi o ścieżkę zakupową to ob-
serwujemy zdecydowany wzrost udzia-
łu ścieżek rozpoczynających się online. 
W sklepach stacjonarnych natomiast po-
jawiają się klienci już zorientowani bardziej 
na zakupy niż oglądanie. Są przygotowani 
do zakupów, mają zweryfikowaną ofertę 
poprzez e-sklep lub aplikację i przychodzą 
do salonu stacjonarnego po konkretnie 
upatrzone produkty, aby zminimalizować 
czas pobytu i ewentualnej ekspozycji na 

koronawirusa. Obserwujemy także zna-
czący wzrost ruchu organicznego i directo-
wego na stronie oraz wzrost czasu pobytu 
w sklepie online. Konsumenci oczekują 
bardziej wiarygodnych i precyzyjnych in-
formacji o produkcie, aby jeszcze podczas 
sesji online podjąć wstępne decyzje zaku-
powe. Jeżeli chodzi o potrzeby to rysuje 
się tendencja spadku zapotrzebowania 
na kolekcje wyjściowe i biurowe, przy 
jednoczesnym wzroście zainteresowania 
kolekcjami dzianinowymi i sylwetkami 
komfortowymi.

Sieci handlowe 
ograniczyły zarówno 

działania ATL, jak i BTL

GRZEGORZ LIPNICKI
Prezes Top Secret Sp. z o.o.

https://www.topsecret.pl
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Najpierw zadajmy sobie py-
tanie czy galerie miały bądź 
mają jakąś strategie działań 
marketingowych lub komu-
nikacyjnych? Jeśli mają, to 

jest ona całkowicie niewidoczna. Galerie 
handlowe powinny całkowicie skupić 
się na relacjach z najemcami. Dziś to oni 
płacą za lockdown – wszystkie koszty są 
przerzucone na podmioty, które nie mają 
takich możliwości finansowych jak duże, 
najczęściej międzynarodowe koncerny lub 
fundusze. To bardzo nierówna sytuacja i to 
na niej należy się skupić. Nie można w nie-
skończoność wyciskać najemców. Wydatki 
marketingowe w tych okolicznościach po-
winny być całkowicie drugorzędne.
Wszystkie działania powinny być prze-
kierowane na najemców – obecnie tylko 
współdziałanie w tej relacji może uratować 
sytuację galerii handlowych. Co będzie 
z galerią, jeśli podmioty wynajmujące prze-
strzenie upadną lub się zamkną? Już teraz 
wiele firm nie zdecydowało się na otwarcie 
swoich placówek, pomimo złagodzenia 
obostrzeń. To zagrożenie stoi przed ca-
łym rynkiem handlowym, jeśli galerie nie 
zmienią swojego podejścia do najemców. 
Jestem przekonany, że nastąpiły już trwałe 
zmiany w zachowaniach konsumentów 
i właściciele galerii muszą to w końcu do-
strzec. Nie będzie już powrotu do czasów 
sprzed pandemii. Teraz klienci oczekują 
czegoś zupełnie innego – bezpieczeństwa, 
ochrony zdrowia. Niewykluczone, że duże 
obiekty będą musiały zakończyć działal-
ność – a obronią się mniejsze, lokalne cen-
tra handlowe. Dlatego właściciele galerii 
muszą w pierwszej kolejności skupić się 
na przedefiniowaniu swojego biznesu. Bez 
tego wielu z nich nie przetrwa.

TOMASZ  SYLLER
CEO / Członek Zarządu 

Wasz Sklep SPAR Sp. z o.o.
https://spar.pl
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Wszystkie działania 
powinny być 
przekierowane 
na najemców 

74   MARKETING I KOMUNIKACJA

marzec-kwiecień 2021 magazyngalerie.pl



Centra handlowe stawiają na 
współpracę i wyrozumiałość 

wobec najemców
Wszyscy w branży trwa-

my w trudnej sytuacji, 
dlatego jeszcze bardziej 
niż zazwyczaj istotne są 
otwarte, klarowne wa-

runki współpracy oraz zrozumienie.
Centra handlowe stawiają na współpra-
cę i wyrozumiałość wobec najemców, 
wiedząc, że żaden marketing nie będzie 
skuteczny, jeśli nie będą one mogły zaofe-
rować klientom konkretnych usług i pro-
duktów. Centra, chcąc wesprzeć swoich 
najemców, oferują miejsca reklamowe na 
elewacjach swoich obiektów bez dodat-
kowych opłat. Dotyczy to również stron 
internetowych, których są właścicielami. 
Ponadto organizowane są kampanie re-
klamowe ze wspólnym motywem prze-
wodnim w celu minimalizacji kosztów. Li-
nia komunikacyjna tego typów obiektów 
stawia przede wszystkim na utwierdzenie 
Klientów w tym, że mogą oni zrobić bez-
pieczne, komfortowe zakupy bez obawy 
o swoje zdrowie.
Z kolei sieci handlowe stosują coraz bar-
dziej agresywne kampanie, oferujące klien-
tom wysokie rabaty. Tego typu działania 
zachęcają również do zakupu większej 
ilości sztuk promowanych produktów, 
co przekłada się bezpośrednio na wyższe 
obroty sieci. Takie podejście jest koniecz-
ne, zwłaszcza w perspektywie postępu-
jącej digitalizacji sprzedaży oraz rozwoju 
e-commerce w Polsce.
Obecnie najlepsze rezultaty dają działania 
oparte na reklamie telewizyjnej, oferującej 
klientom duży rabat przy zakupie większej 
ilości sztuk. Przykładem będą tutaj często 
powtarzane akcje sprzedażowe multibuy 
sieci spożywczych, które proponują za-
kup X szt. jakiegoś produktu w normalnej 
cenie i kolejne X szt. tego samego pro-
duktu jako gratis do zakupu. Takie dzia-
łania pozwalają na zwiększanie koszyka 
zakupowego nabywców. Klienci zawsze 
poszukują oszczędności, a w obecnej, 
niepewnej sytuacji gospodarczej jest to 

jeszcze mocniej widoczne, co przekłada 
się naturalnie na skuteczność tego typu 
działań handlowych.
Pandemia spowodowała, że konsumenci 
są jeszcze bardziej wymagający pod wzglę-
dem jakości oferowanych towarów i usług. 
Bardzo ważna stała się cena, ponieważ 
klient zauważył, że zakupy w Internecie 
są tańsze i pozwalają na bardzo szybkie 
porównywanie ofert u różnych dostawców. 
Istotną kwestią jest także dbanie o bezpie-
czeństwo w miejscach, które wybierają 
nabywcy. Jeżeli przedsiębiorca stosuje się 
do obostrzeń i dokłada wszelkich starań, 
aby zakupy były bezpieczne, zwiększa się 
poczucie komfortu klienta, który chętniej 
korzysta z oferty sklepu i poleca ją innym.

ŁUKASZ  
KOWALCZYK

Zastępca Dyrektora Sprzedaży 
ds. B2C sieci VIVE Profit

https://www.vivetextilerecycling.pl

Fot. VIVE Profit
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Uważam, że pandemia pokazała 
wszystkim możliwość zwolnie-
nia i spojrzenia z innej, nowej 
perspektywy na prowadzone 
działania marketingowe i ko-

munikacyjne. Statystyki wyraźnie poka-
zują, że w dobie pandemii najbardziej 
skuteczny marketing to ten realizowany 
on-line. Ilość czasu spędzanego w sieci sta-
le rośnie, a ludzie korzystają z Internetu tak 
długo, że często stał się on już dla nich nie-
zbędny do codziennego funkcjonowania. 
Obecnie bardzo ważny aspekt komuni-
kacyjny centrów handlowych stanowi 
bieżące informowanie Klientów o zapew-
nianiu wszystkim uczestnikom obiektu 
najwyższych standardów bezpieczeństwa 
i dbaniu o komfort zakupów. Stosujemy 
takie zasady działań marketingowych 
i promocyjnych, które można realizować 
zgodnie z obowiązującymi restrykcjami 
oraz z zachowaniem wszelkich środków 
bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego 
i przestrzeganiem zasady DDM. Na ten 
moment typowe eventy frekwencyjne 
zniknęły z kalendarza, a zastępujemy je 
innymi akcjami, które nie tylko cieszą się 
zainteresowaniem i zadowoleniem klien-
tów naszego miasta i regionu, ale są tak-
że oczekiwane przez najemców – m.in. 
cykliczne akcje prosprzedażowe „Doce-
niamy, nagradzamy”, akcje wspierające 
i promujące sprzedaż najemców, konkursy 
we współpracy z najemcami. Nasze po-

W dobie pandemii 
najbardziej skuteczny 

marketing to ten 
realizowany on-line 

dejście do działań i akcji marketingowych 
jest dość elastyczne i dostosowywane do 
zmieniającej się sytuacji pandemicznej 
w Polsce. Współczesne centrum handlowe 
musi być atrakcyjne i ciągle zaskakiwać, tak 
aby klienci chcieli w nim spędzać swój czas.
W obecnej sytuacji najlepiej sprawdzają się 
akcje prosprzedażowe, które nie tylko nio-
są za sobą realną korzyść dla klientów, ale 
także wspierają najemców. Przykładem jest 
chociażby cyklicznie realizowana przez nas 
akcja lojalnościowa „Doceniamy, nagradza-
my”. W ramach świątecznej edycji w ciągu 3 

dni rozdaliśmy 900 upominków w podzię-
kowaniu za zakupy. W efekcie mieliśmy 900 
zadowolonych klientów, a także najemców, 
do których mieszkańcy Gorzowa zaglądali 
na zakupy, aby wziąć udział w akcji.
Naszych najemców wspieramy także reali-
zując od początku lutego kampanię „Nasze 
sklepy w Twoich rękach”. W ramach kam-
panii promujemy bogatą ofertę handlową 
NoVa Park prezentując poszczególne ka-
tegorie najemców centrum m.in. Moda, 
Sport, Dla dzieci czy Home oraz informując 
klientów o specjalnych promocjach czeka-

Stosujemy zasadę dobrych praktyk 
zarządzania komunikacją, od 
bieżącej analizy sytuacji, przez 
opracowanie planu działania, 
monitorowanie sytuacji i reagowania 
najszybciej jak to możliwe, 
po wyciąganie wniosków.
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ANNA  KRAJCZYŃSKA
Starszy Specjalista ds. Marketingu 

centrum handlowego NoVa Park
https://nova-park.pl
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jących w sklepach. Chcemy w ten sposób 
zachęcić jak największą liczbę mieszkań-
ców Gorzowa i okolic do bezpiecznych 
i udanych zakupów w atrakcyjnych cenach.
Głównym elementem marketingu w cza-
sach pandemii stała się także komunikacja 
podkreślająca lokalność oraz uwzględnia-
jąca specyfikę danego obiektu handlowe-
go czy też miasta i jego mieszkańców. Nie 
bez znaczenia są także media społeczno-
ściowe. Przez cały ten czas dążymy do tego, 
aby social media naszego centrum handlo-
wego były rzetelnym źródłem informacji. 
Stosujemy zasadę dobrych praktyk zarzą-
dzania komunikacją, od bieżącej analizy 
sytuacji, przez opracowanie planu działa-
nia, monitorowanie sytuacji i reagowania 
najszybciej jak to możliwe, po wyciąganie 
wniosków.
Przed pandemią klienci przychodzili do 
centrum handlowego całymi rodzinami 
nie tylko na zakupy, ale także aby wspól-

nie spędzić czas, zjeść obiad, skorzystać 
z oferowanych udogodnień i rozrywek. 
Teraz klienci przychodzą w większości po 
konkretne, przemyślane wcześniej zakupy, 
raczej pojedynczo lub z domownikami. 
Pobyt w centrum handlowym trwa kró-
cej, posiłki zamawiane są na wynos po 
dokonanych zakupach. Klienci wybierają 
bezpieczne miejsca do dokonywania zaku-
pów w trosce o własne zdrowie. Dlatego 
tak ważne jest dbanie o to, aby zarówno 
klienci jak, i pracownicy centrum czuli 
się bezpiecznie w przestrzeni handlowej. 
Bezpieczeństwo klientów jest naszym 
priorytetem. 

Jesteśmy jednak przekonani, że klienci na-
dal lubią dokonywać zakupów, modnie 
się ubierać, prowadzić życie towarzyskie, 
kontynuować swoje aktywności. Dlatego 
centra handlowe nadal będą zaspokajać 
potrzeby klientów, choć troska o bezpie-
czeństwo dokonywania zakupów będzie 
towarzyszyć nam jeszcze przez wiele mie-
sięcy.
To, czy zachowania klientów zmienią się 
na stałe albo jak długo utrzyma się obecny 
proces zakupowy zależy od sytuacji pande-
micznej. Zapewne czeka nas okres zmian, 
z którymi zmierzymy się na przestrzeni 
najbliższych miesięcy, a może i lat.
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Ważny jest konkretny, 
jasny przekaz 

sformułowany pod 
aktualne potrzeby  

Pandemia wpłynęła na wiele obszarów 
życia, czego naturalnym skutkiem była 
konieczność elastycznej reakcji branży 
handlowej. Pojawienie się określonych 
ograniczeń, a także zmiana w obszarze 
potrzeb konsumentów  oraz sposobu ko-
munikacji i konsumowania mediów wy-
magały przedefiniowania planów działań 
marketingowych i komunikacyjnych firm 
zarówno w zakresie treści, jak i kanałów. 
Dynamika okresu pandemii zdetermino-
wała konkretne reakcje: po zamknięciu 
sklepów zdecydowana część działań zo-
stała przesunięta do internetu i komuni-
kacja skupiała się na ofercie sklepu online, 
bezpieczeństwie transakcji czy sprawnej 
logistyce. Istotną rolę odgrywało również 
dotarcie do klientów, którzy dotąd kupo-
wali wyłącznie tradycyjnie i przekonanie 
ich do zaufania marce w nowych dla nich 
kanałach – w internecie czy poprzez infoli-
nię. Z kolei po pierwszym lockdownie, poza 
atrakcyjną ofertą, klienci oczekiwali przede 
wszystkim informacji o tym, że dany sklep 
czy centrum handlowe przestrzega wy-
magane standardy sanitarne i zapewnia 
bezpieczeństwo swoim klientom. 
Działania w kolejnych fazach pandemii 
musiały być równie wyważone i dosto-
sowane do sytuacji, aktualnych potrzeb 
i kondycji emocjonalnej konsumentów. 
W natłoku informacji ważny jest konkretny, 
jasny przekaz sformułowany pod aktualne 
potrzeby.

Praca i nauka zdalna przesunęły punkt cięż-
kości w komunikacji na online i z pewno-
ścią ten trend będzie widoczny w kolejnych 
miesiącach. Chcąc jednak dotrzeć do moż-
liwie szerokiego grona odbiorców należy 
zadbać o odpowiedni mix mediów. Trze-
ba być tam, gdzie jest nasz klient. Obec-
nie poznajemy się nawzajem w nowych 

okolicznościach i należy to postrzegać 
jako szansę na budowanie pozytywnych 
doświadczeń we wszystkich punktach 
styku z marką -  również w naszym dialo-
gu marketingowym z klientami, których 
przecież zapraszamy do sklepów licząc na 
to, że pozytywnie odpowiedzą na naszą 
propozycję.

Chcąc dotrzeć do możliwie szerokiego 
grona odbiorców należy zadbać 
o odpowiedni mix mediów. Trzeba być 
tam, gdzie jest nasz klient. Obecnie 
poznajemy się nawzajem w nowych 
okolicznościach i należy to postrzegać 
jako szansę na budowanie pozytywnych 
doświadczeń we wszystkich punktach  
styku z marką.
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aMediaMarkt jako lider sprzedaży wie-
lokanałowej ma wiele dróg dotarcia do 
swoich klientów, które również skutecznie 
wykorzystujemy do komunikacji. Naszym 
wyróżnikiem w branży jest np. program 
lojalnościowy „Klub MediaMarkt”, który 
poza tym, że daje naszym klientom sze-
reg benefitów, pozwala nam na efektywną 
komunikację z uczestnikami programu.
Ewolucja potrzeb konsumenckich jest 
sprawą naturalną. Zmiana stylu życia spo-
wodowana pandemią nagle przesunęła 
nas do innej rzeczywistości, w której kom-
petencje cyfrowe stały się koniecznością 
pozwalającą nie tylko na zaopatrzenie się 
w niezbędne produkty, ale również kontakt 
z bliskimi i światem. Praca i nauka zdalna 
stały się przedłużającą się codziennością, 
w której trzeba się odnaleźć. W związ-
ku z tym wzrosło zapotrzebowanie na 
kompleksową ofertę (produkt + usługa), 
zwłaszcza w branży elektroniki użytkowej. 
W MediaMarkt od lat oferujemy naszym 
klientom obok szerokiej oferty nowo-
czesnej elektroniki również usługi, które 
pozwolą od razu bezpiecznie i w pełni 
cieszyć się zakupionym urządzeniem. Ten 
trend w kierunku kompletnej obsługi był 
widoczny już wcześniej, ale w okresie pan-
demii przybrał na sile. Ucząc się i pracując 
w domu chcemy od razu korzystać z zaku-
pionego laptopa czy smartfona. Dlatego 
dużą popularnością cieszą się takie usłu-
gi jak np. pierwsza konfiguracja, wgranie 
oprogramowania antywirusowego czy 
zabezpieczenie ekranu smartfona folią 
ochronną. Kupując telewizor możemy za-
mówić usługę optymalizacji, żeby cieszyć 
się najwyższą, wręcz kinową jakością ob-
razu przy niskim zużyciu energii. Używając 
różne sprzęty bardziej intensywnie, chęt-
nie kupujemy dodatkowe ubezpieczenie 
urządzenia, które obejmuje takie zdarze-
nia jak awarie, przepięcia, uszkodzenia 
powstałe w wyniku nieszczęśliwego wy-
padku, a nawet kradzież. Można by długo 
wymieniać, bo oferta usług jest szeroka i  
cały jest rozbudowywana.
Z pewnością na dłużej pozostanie z nami 
podwyższona dbałość o bezpieczeństwo 
sanitarne w całym procesie zakupowym. 
Klienci będą znacznie częściej poddawać 
ocenie marki pod tym kątem i będzie to 
miało wpływ na ich lojalność. Na znaczeniu 
zyska lepiej rozumiana obecnie przez kon-
sumentów odpowiedzialność społeczna 
biznesu.

ALPAY  GÜNER
CEO MediaMarktSaturn Polska

https://mediamarkt.pl
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Wydaje się, że pandemia 
zatrzymała trochę rozpę-
dzony konsumpcjonizm 
i skierowała uwagę klien-
tów w inną stronę – przy-

pomnieliśmy sobie, jak ważne jest życie 
i zdrowie. Dlatego w komunikacji marke-
tingowej oferta produktowa niekoniecz-
nie wysuwa się na pierwszy plan, a sieci 
handlowe starają się mówić też o swojej 
odpowiedzialności. Ważne są działania po-
zwalające klientom na bezpieczne zakupy 
–  przestrzeganie rządowych obostrzeń, ale 
też oddolne zasady pozwalające na dbanie 
o higienę. Firmy okazywały też solidarność 
np. przekazywały darowizny na rzecz walki 
z koronawirusem lub produkowały i sprze-
dawały maseczki bez swojego zysku. 
Nowa sytuacja to też pole do rozwijania 
się innowacji. Pandemia przyspieszyła po-
stęp handlu internetowego. Mamy więcej 
sieci, które dostarczają zakupy spożywcze 
zamówione online lub pozwalają na ich 
odbiór własny.  I nie jest to tylko zmia-
na chwilowa, która odpowiada tylko na 
obecną sytuację. To już z nami zostanie. 
Część konsumentów pozostanie lojalna 
internetowemu kanałowi sprzedaży – czy 
to przez przyzwyczajenie, czy na skutek 
zidentyfikowania jego zalet. Sklepy, któ-
re funkcjonują także w sieci bezpieczniej 
przetrwają ten trudny czas i w przyszłości 
będą zyskiwać dzięki nowym trendom, 
jakie teraz się kształtują.

Nowa sytuacja to pole do 
rozwijania się innowacji

MACIEJ
PTASZYŃSKI

Wiceprezes
Polska Izba Handlu

http://www.pih.org.pl
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RESTRUKTURYZACJA

Tarcza antykryzysowa - cenne, choć 
niewystarczające narzędzie
Rozwiązania ustawowe w postaci Tarczy 
Antykryzysowej pozwalają najemcom unik-
nąć płacenia opłat za okres trwania zakazu 
handlu, jednak ma ono wysoką cenę. Na 
podstawie art. 15ze Ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, Najemca chcąc uniknąć płat-
ności musi złożyć Wynajmującemu ofertę 
przedłużenia umowy najmu na dotychcza-
sowych warunkach o okres trwania zakazu 
handlu plus 6 miesięcy. Ponieważ mieliśmy 
już trzy lockdowny, to dla wielu Najemców 
oznacza to przedłużenie umowy najmu 

o ponad 1,5 roku na warunkach bizneso-
wych, które są już dla nich nieatrakcyjne. 
Taki mechanizm nie rozwiązuje problemów 
Najemców, a jedynie przesuwa je w czasie. 
Cała branża jest świadoma, że konsumenci 
po pandemii COVID-19 nie wrócą szyb-
ko do zakupów stacjonarnych, a jeśli wrócą 
to najprawdopodobniej nie w takiej skali 
jak miało to miejsce w 2019 r. Pewne nowe 

JAKO RECEPTA NA KRYZYS NAJEMCÓW 
W GALERIACH HANDLOWYCH
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RESTRUKTURYZACJA
JAKO RECEPTA NA KRYZYS NAJEMCÓW 
W GALERIACH HANDLOWYCH

Obecna sytuacja najemców w galeriach handlowych jest bardzo trudna. W marcu mija rok 
od kiedy trwa pandemia COVID-19 i wprowadzane są zakazy handlu w galeriach handlowych. 
Najemcy borykają się z licznymi problemami między innymi: niesprzedanymi kolekcjami, 
koniecznością zatowarowania się na nowy sezon czy brakiem stałych przychodów. Jednak 
wbrew pozorom mają do dyspozycji cały wachlarz rozwiązań, dzięki którym rozwiązanie tych 
problemów staje się możliwe.

nawyki konsumentów, są już nieodwracalne. 
Aktualnym problem może stać się rozlicze-
nie przez Wynajmujących kosztów wspól-
nych za 2020 r. Co do zasady rozliczenia 
te powinny być dokonane w marcu 2021 r. 
Wielu Najemców obawia się, że mimo skła-
dania przez nich ofert z art. 15 ze, Wynaj-
mujący i tak obciążą ich kosztami wspólnymi 
za okres trwania zakazu handlu w ramach 

rocznych rozliczeń kosztów wspólnych.

Rebus Sic Stantibus - spór bez 
wygranego
Niestety postawa Wynajmujących wobec 
Najemców nie zawsze jest elastyczna. Goto-
wi są do kilku miesięcznych rabatów, jednak 
nie ma mowy o definitywnej zmianie wa-
runków umowy najmu. W obliczu braku 

porozumienia, Najemcy występują do są-
dów z pozwami opartymi o klauzulę rebus 
sic stantibus (art. 3571 k.c.), licząc, że Sąd 
mocą wyroku dokona zmiany zawartych 
umów i dostosuje je do nowych warunków 
biznesowych. Niestety z uwagi na siedziby 
Galerii w Warszawie oraz postanowienia 
umowne, większość spraw prowadzanych 
jest przed Sądem Okręgowym w Warszawie. 
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Pozwy te objęte są wysoką opłatą sądową, 
a na rozstrzygnięcie trzeba czekać bardzo 
długo - nawet kilka lat. Jeśli Najemca nie 
uzyska zabezpieczenia swojego roszczenia, 
to przez cały czas trwania procesu zmuszo-
ny jest płacić pełne stawki czynszu i opłat 
wspólnych. Nierzadko umowy najmu zakoń-
czą się zanim Sąd wyda prawomocny wyrok.  
To sprawia, że niecelowe jest traktowanie 
tego rozwiązania, jako masowe remedium 
na problemy Najemcy. Do zakończenia tych 
sporów, Najemca po prostu może nie do-
trwać i zdąży się „wykrwawić” finansowo. 
Co więcej, Wynajmujący ostatnio zaostrzyli 
swoje postępowania wobec Najemców za-
legających z płatnościami i coraz chętniej 
uruchamiają wobec nich zabezpieczenia 
w postaci gwarancji bankowych lub aktów 
notarialnych. 
 
Skutki finansowe kryzysu
Oczywiście problemy z zapłatą czynszu 
i utrzymanie danej lokalizacji nie są je-
dynymi symptomami kryzysu. Dlatego 
w ostatnim czasie obserwujemy wzmożone 
wykorzystanie narzędzi restrukturyzacji 

sądowej przez firmy z branży handlu deta-
licznego. Piotr i Paweł, Komputronik, Top 
Secret , Gatta, a wcześniej Action, musia-
ły z różnych przyczyn sięgnąć po ochronę 
ustawową. Kilkukrotne zamknięcie gale-
rii handlowych w ubiegłym i bieżącym 
roku spowodowało oczywiste obniżenie 
obrotów sieci handlowych, co nie zawsze 
i nie w pełni udało się zrekompensować 
zwyżkami przychodów z innych kanałów 
sprzedaży, w tym kanału online. To z kolei 
spowodowało presję płynnościową, która 

częściowo była równoważona wsparciem 
publicznym w ramach tarcz antykryzyso-
wych. Nie zawsze jednak wystarczyło ono, 
aby 100% obsługiwać zadłużenie handlowe. 
Spadki wskaźników finansowych niestety 
jednak spowodowały dalszą presję instytu-
cji finansowych, mimo że wprowadziły one 
złagodzone kryteria oceny w czasie kryzysu.

Restrukturyzacja jako platforma 
porozumienia?
Mając zatem co najmniej trzy obszary kryzy-
su płynnościowego (wynajmujący, dostawcy, 
banki) firmy handlowe potrzebują nie tylko 
ochrony swego – do tej pory rentownego – 
przedsiębiorstwa przed egzekucją, lecz także 
narzędzi, które umożliwią trwałą poprawę 
wyniku, co zapewni powrót do stabilno-
ści i regularnej obsługi bieżących kosztów, 
w tym czynszów najmu. Tylko to w dłuższej 
perspektywie pozwoli zapobiec upadłości 
wielu podmiotów z branży, co odbiłoby się 
niekorzystnie na wszystkich zaangażowa-
nych w biznes w galeriach handlowych. 
W ramach postępowania restrukturyzacyj-
nego, z udziałem niezależnych od dłużnika, 

zewnętrznych podmiotów, można skorzystać 
z instrumentów mediacyjnych i wypraco-
wać trwałe porozumienie co do warunków 
współpracy w ramach umowy najmu.

Uproszczona restrukturyzacja, 
a postępowanie sanacyjne
Spośród wszystkich postępowań restruk-
turyzacyjnych kluczowe są dwa: uprosz-
czona restrukturyzacja oraz postępowanie 
sanacyjne.  Uproszczone postępowanie 
restrukturyzacyjne wprowadzono latem 

2020 w ramach reakcji na kryzys covidowy. 
Jest szybkie, bo trwać ma zaledwie kilka 
miesięcy, z czego większa jego część pro-
wadzona jest poza sądem.  Jest lekkie, gdyż 
jego celem jest wyłącznie restrukturyzacji 
zadłużenia. Przedsiębiorca zawiera układ 
z wierzycielami, którzy głosują większością 
głosów nad propozycjami spłaty ratalnej lub 
nawet częściowym umorzeniem. Jest tanie, 
gdyż zredukowano liczbę procesów (zadań), 
które trzeba przeprowadzić, a ponadto usta-
wowo ograniczono wynagrodzenie nadzorcy 
układu w sprawach mikro i małych przed-
siębiorców. Pozwala zachować kontrolę nad 
biznesem, ponieważ wybierany z rynku, a nie 
narzucany przez sąd, nadzorca układu ogra-
nicza wyłącznie nadzwyczajne czynności fir-
my. Zwykły zarząd nad bieżącą działalnością 
pozostaje przy dłużniku.
Przede wszystkim jednak uproszczona 
restrukturyzacja chroni przedsiębiorstwo 
i pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu 
spłaty dla wierzycieli. Pod pewnymi warun-
kami także wierzyciele hipoteczni i zastaw-
nicy nie mogą windykować z majątku spółki. 
Ustawa chroni również ciągłość działalności 

firmy poprzez zakaz wypowiadania niektó-
rych kluczowych kontraktów, takich jak na-
jem, dzierżawa, kredyt, leasing czy pożyczka.
Minusem w kontekście działalności najem-
ców galerii handlowych jest brak możliwości 
rozwiązywania umów najmu oraz redukcji 
zatrudnienia bez ograniczenie z kodeksu 
pracy.
Znane są przykłady z rynku, w których to 
postępowanie było wszczynane, ochrona 
udzielana, ale nie starczyło czasu, ani nie 
było narzędzi, aby przekonać wierzycieli, że 

Kluczem do sukcesu jest dobrze przygotowany przez 
zespół ekonomiczny plan restrukturyzacyjny. To w nim są 
określone działania naprawcze, które mają spowodować 
przywrócenie dobrego funkcjonowania firmy. 
Po wdrożeniu tych działań przedsiębiorca proponuje 
swoim wierzycielom spłatę w ramach układu. 
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Specjalista w branży retail. Wykładowca na licznych szkoleniach dla Najemców. 
Stale współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Najemców Powierzchni Handlo-
wych i Związkiem Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Reprezentuje Najemców 
w relacjach z galeriami handlowymi na wszystkich etapach ich działalności.  
Posiada duże doświadczenie w negocjacjach biznesowych, procesach sądowych 
oraz postępowaniach restrukturyzacyjnych najemców galerii handlowych. Laureat 
konkursu "Profesjonaliści Forbesa - zawody zaufania publicznego" w kategorii 
adwokat w województwie wielkopolskim. 

adwokat, Partner i założyciel kancelarii 
Henclewski Wyjatek Adwokaci 

Tomasz Henclewski

Współtwórca nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Specjalizuje się w zarządzaniu 
kryzysowym, restrukturyzacji zagrożonych podmiotów gospodarczych, zarządzaniu 
majątkiem niewypłacalnych firm i osób fizycznych oraz ochronie praw wierzycieli 
w związku z niewypłacalnością ich dłużników. Współautor komentarza do prawa 
restrukturyzacyjnego, komentarza do upadłości konsumenckiej i komentarza do 
rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Współautor 
Systemu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz kilkudziesięciu innych 
publikacji z dziedziny prawa gospodarczego.

adwokat, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Prezes Zarządu 
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, Partner i założyciel kancelarii 

FILIPIAKBABICZ Legal

dr Patryk Filipiak

spółka odzyska rentowność na wymaganym 
poziomie.
 
Sanacja jako pole do renegocjacji 
warunków
Te przywileje daje natomiast postępowanie 
sanacyjne. Trwa ono znacznie dłużej i jest 
prowadzone w procedurze sądowej. Nadzór 
nad spółką ze strony sądu i wierzycieli jest 
dużo większy, ale przez to zarządca po-
woływany przez sąd uzyskuje szczególne 
uprawnienia. Tylko to postępowanie daje 
z jednej strony pełną ochronę przed windy-
kacją, w tym uruchamianych zabezpieczeń, 
a z drugiej strony daje możliwość - za zgo-
dą sędziego komisarza - do odstąpienia od 
każdej umowy najmu, bez jakichkolwiek kar 
umownych. Na taką możliwość czeka wielu 
Najemców, aby móc uwolnić się od wielolet-
nich i nierentownych lokalizacji. Oczywiście 
każde odstąpienie powinno być poprzedzone 
próbą znalezienia optymalnego rozwiązania 
dla obu stron. Być może dobrym kierunkiem 
byłoby uzależnienie wysokości czynszu od 

osiąganego przez najemcę przychodu.
Oprócz prawa odstąpienia od umów bez 
konieczności zapłaty dużej części kar umow-
nych oraz możliwości zwolnień pracowni-
czych bez ochrony np. w czasie zwolnień 
chorobowych, zarządca może zbywać nie-
operacyjny majątek w stanie wolnym od 
obciążeń oraz uzyskuje pełną ochronę przed 
egzekucją długów powstałych przed otwar-
ciem postępowania.
Kluczem do sukcesu jest dobrze przygo-
towany przez zespół ekonomiczny plan 
restrukturyzacyjny. To w nim są określone 
działania naprawcze, które mają spowodo-
wać przywrócenie dobrego funkcjonowania 
firmy. Po wdrożeniu tych działań przedsię-
biorca proponuje swoim wierzycielom spłatę 
w ramach układu. Podobnie jak w postępo-
waniu uproszczonym zgodzić się musi co 
najmniej połowa wierzycieli reprezentująca 
2/3 wartości wierzytelności głosujących.
 Bazując na przykładzie udanej sanacji sieci 
Piotr i Paweł, potrzebne było odstąpienie od 
szeregu nierentownych kontraktów tak, aby 

w pozostałych najmowanych lokalizacjach, 
działalność mogła być kontynuowana. 
 Czy sanacja najemcy jest korzystna 
dla wynajmującego?
Kryzys covidowy jest szalenie niekorzystny 
również dla wynajmujących – właścicieli 
galerii handlowych. Dostosowanie stawek 
czynszu do realnych możliwości najemców 
i zrównoważenie pozycji prawnych stron 
umowy jest raczej procesem nieuniknio-
nym, a sanacja może stanowić ku temu 
dobrą platformę. Ewentualne zwolnienie 
powierzchni handlowej na skutek odstą-
pienia od umowy może z kolei pozwolić na 
zapełnienie jej przez inny podmiot o zdrowej 
kondycji finansowej. Być może jest to lepsze 
rozwiązanie niż wikłanie się w długoletnie 
procesy bazujące na klauzuli nadzwyczajnej 
zmiany stosunków. Istnieje stare powiedze-
nie funkcjonujące na rynku galerii handlo-
wych w USA "would you rather collect rent 
on a space or dust?". Na to pytanie będzie 
musiało sobie odpowiedzieć bardzo szybko 
wielu Wynajmujących. 
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Zapraszamy do centrów 
Designer Outlet

Centra Designer Outlet to dynamicznie rozwijające się 
obiekty zarządzane przez ROS Retail Outlet Shopping 
– operatora z wieloletnim doświadczeniem na rynku 
nieruchomości handlowych w Europie.

Spółka zarządza obecnie 11 obiektami m.in. w Niemczech, 
Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Chorwacji i innych.

Niebawem rozpocznie się budowa kolejnych centrów, 
w tym w Krakowie oraz w Cotswolds w Wielkiej Brytanii.

Każde z centrów oferuje unikalny mix polskich 
i zagranicznych marek modowych, również grupę 
z segmentu premium. Szeroka oferta daje niepowtarzalną 
okazję do nabycia najwyższej jakości produktów 
w cenach zawsze 30-70% niższych od cen regularnych. 

W ofercie centrów możemy znaleźć m.in. marki: 
Armani, Asics, Calvin Klein, Ecco, Furla, Guess, Kazar, 
Lacoste, Levi’s, New Balance, Nike, Pandora, Sizeer, Smyk, 
Tommy Hilfi ger, Tous i wiele więcej.

Największy wybór marek 
w cenach outletowych 
na Śląsku
• Powierzchnia centrum handlowego:

GLA 17,000 m2.

• Total Catchment:
7 milionów mieszkańców w zasięgu 90 minut.

• Wygodny parking na 1200 miejsc 
(za chwilę w rozbudowie).

• Ponad 100 salonów 
z modą damską, męską i sportową.

designeroutletsosnowiec.pl

Największy w Polsce 
outlet z modą premium
• Powierzchnia centrum handlowego: 

GLA 22,900 m2.

• Total Catchment:
4,3 miliona mieszkańców w zasięgu 90 minut.

• Otwarty parking i wielopoziomowy garaż 
zapewniające 1400 miejsc postojowych.

• Ponad 130 marek modowych i lifestylowych.

designeroutletwarszawa.pl

Jedyne centrum 
outletowe na Pomorzu
• Powierzchnia centrum handlowego: 

GLA 17,000 m2.

• Total Catchment: 
2,2 miliona mieszkańców w zasięgu 90 minut. 
Potencjał turystyczny – ponad 9,5 milionów osób 
odwiedzających region rocznie.

• Wygodny parking na ponad 1000 miejsc 
przylegających do centrum

• Ponad 100 salonów 
z modą damską, męską i sportową.

designeroutletgdansk.pl

Ponad 350 marek do wyboru. Zawsze 30-70% taniej.

Zarządzane 
przez 

https://ros-management.com/ 
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https://impatientstudio.pl/sesje-fotograficzne-centrow-i-galerii-handlowych/

