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MODERNIZACJA
CZĘŚCI 

WSPÓLNYCH
W CENTRACH 

HANDLOWYCH
Pandemia koronawirusa 

zmieniła, a raczej zmusiła do 
zmian zwyczajów zakupowych 

klientów, którzy z niecierpliwością 
czekają na to, by znów spotykać 

się w ramach swojej lokalnej 
społeczności, w takich miejscach, 

jak puby, kawiarnie, restauracje 
czy siłownie. W jaki sposób centra 

handlowe mogą przygotować się 
na ponowne powitanie swoich 

gości?zachowaniach?

PRZYWRÓCENIE
NIEDZIEL HANDLOWYCH 
UWAŻAMY ZA BARDZO 
POTRZEBNE ROZWIĄZANIE
Eksperci CD Locum zgodnie podkreślają, że 
wspólnie odnieśli sukces, którym jest średni poziom 
komercjalizacji portfela nieruchomości firmy na 
poziomie ponad 98%. 

NALEŻY SIĘ PRZESTAWIĆ
NA NOWĄ NORMALNOŚĆ

50

22

58

Jak zauważa Paweł Tkaczyk, właściciel agencji 
brandingowej MIDEA sp. z o.o. liczenie na to, że 

wepchniemy się w tłok reklamowy na Facebooku 
czy Instagramie nie jest najszczęśliwszym pomysłem. 

Dziś warto pomyśleć o bardziej kreatywnych formach 
zwracania uwagi.
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OSTATNI ROK
WIELE NAS
NAUCZYŁ

POLACY NIE PRZYZWYCZAILI SIĘ 
JESZCZE DO ROBIENIA ZAKUPÓW 
SPOŻYWCZYCH ONLINE
Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR 
zauważa, że konsumenci wciąż chcą produkt obejrzeć 
i dotknąć, zwłaszcza w przypadku wyrobów świeżych. 
Dlatego e-commerce będzie, i już obecnie jest, jedynie 
dodatkowym kanałem sprzedaży.

WAŻNA JEST JAKOŚĆ, DESIGN 
I DNA MARKI

O potencjale tkwiącym w markach premium, ich 
przewadze rynkowej oraz pandemii, a także jej wpływie 

na działalność firmy i branżę odzieżową rozmawiamy 
z Agnieszką Przybylską i Magdaleną Szaniawską 

założycielkami agencji WAW FASHION.

W numerze m.in:

36

42

28

Agnieszka Pyzanowicz-Francke, 
Dyrektor Centrum Handlowego 
Turawa Park prognozuje, że klienci 
wrócą do sklepów stacjonarnych. 
Jest przekonana, że konsumenci 
chcą nadal doświadczać tego, 
co oferują zakupy realizowane 
w tradycyjny sposób. Wierzy, 
że będą oni wybierać miejsca, 
w których czują się pewnie 
i komfortowo. Zadaniem centrów 
handlowych jest zagwarantowanie 
warunków do bezpiecznych 
zakupów.
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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

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

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

SPECJALIZACJA:
budowanie marki, 
marketing

www.midea.pl

RADA PROGRAMOWA
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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
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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

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

http://info.retail-database.com


Wszelkie materiały publikowane w czasopiśmie są objęte ochroną prawa autorskiego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Jak podaje ZPPHiU, wielkopowierzchniowe obiekty han-
dlowe były zamknięte przez 145 dni. To 40% dni roku. Wraz 
z otwarciem galerii handlowych w dn. 4 maja, zarówno 
właściciele obiektów, jak i ich najemcy rozpoczęli zupełnie 
nowy etap swojej współpracy. Na nowo muszą ustalić wa-
runki współpracy podczas wychodzenia z okresu pandemii 
i po zakończeniu obostrzeń. Wydawałoby się, że trudny czas 
już za nimi. Jednak atmosfera niełatwych rozmów, niejed-
nokrotnie nic nie rozstrzygających, niejasnych przepisów 
prawnych, pozostawiających zbyt duże pole do własnej 
interpretacji oraz niezwykle wymagająca próba ustalania 
kompromisów - na długo pozostawią za sobą niewyraźny 
posmak. Wiele niejasności wzbudzały, i do dziś budzą, na 
szybko pisane rozporządzenia i ustawy covidowe, czę-
sto bez konsultacji z zainteresowanymi stronami. Dużym 
echem odbiła się kwestia czynszów. Kodeks cywilny jasno 
precyzuje, iż w przypadku braku świadczeń strony umowy 
z przyczyn niezależnych - a galerie handlowe nie wywiązy-
wały się ze świadczeń w zakresie zapewnienia umownych 
wskaźników odwiedzalności – druga strona umowy, czyli 
najemcy, także nie mieli obowiązku realizowania świadczeń. 
Tym samym najemcy nie byli zobowiązani do płacenia 
czynszów w okresie zamknięcia galerii handlowych. W imię 
solidarności biznesowej zobowiązali się jednak do zapłaty 
20% czynszu. Po drugiej stronie stoją jednak właściciele i za-
rządzający centrami handlowymi, którzy zostali całkowicie 
obciążeni kosztami lockdownów i wykluczeni z jakiejkolwiek 
pomocy państwa w ramach tarcz rządowych i PFR w trakcie 
pandemii. Każda ze stron będzie więc sięgać po wszelkie 
dostępne kroki prawne w obronie swoich interesów. Nie-
które aspekty prawne poruszają przedstawiciele kancelarii 
Kuczek-Maruta i Wachowski, na kolejnych stronach bieżą-
cego wydania Magazynu Galerie Handlowe Online.
Wraz z ponownym otwarciem obiektów handlowych, 
a w ciągu kilku najbliższych tygodni także hoteli i gastro-
nomii, pojawia się nadzieja do powrotu do normalności 
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145 dni

przedpandemicznej. Na pewno innej, jednak bardzo wycze-
kanej. Zmian będzie sporo, część z nich dotyczy także części 
wspólnych centrów handlowych. Zapytaliśmy ekspertów zrze-
szonych w Radzie Programowej Magazynu Galerie Handlowe 
o ich pomysły w tej kwestii. Ponadto Państwa uwadze polecamy 
rozmowę z p. Agnieszką Pyzanowicz-Francke, Dyrektor Centrum 
Handlowego Turawa Park, która jest pewna, że klienci wrócą 
do tradycyjnej formy robienia zakupów, bo nadal chcą do-
świadczać tego, co oferują zakupy realizowane stacjonarnie.
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SWOJA OLIMPIA
OTWARCIE OBIEKTU JUŻ W MAJU 2021

12 CENTRA HANDLOWE
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Inwestorem przedsięwzięcia jest firma Womak 
Holding SA, która już od 17 lat zajmuje się bu-
dowaniem i zarządzaniem centrami handlowy-

mi w całej Polsce m.in. we Wrocławiu, Gdańsku, 
Rzeszowie czy Olsztynie. Grupa Womak stawia 
w swoich projektach na lokalizację i ofertę co-
dziennych zakupów. Bazując na swoim wielolet-
nim doświadczeniu, Womak kolejny raz podjął się 
stworzenia przyjaznego centrum codziennych 
zakupów i usług, które wpisuje się w architekturę 
niskokondygnacyjnej zabudowy mieszkaniowej 
wrocławskich Swojczyc. 
SWOJA OLIMPIA oprócz nowoczesnej, designe-
rskiej koncepcji przewiduje szeroki wachlarz 
rozwiązań przyjaznych środowisku, takich jak 
m.in. zielone dachy czy duże przeszklenia, 
które zapewnią dostęp do dziennego światła 
słonecznego. Nasze realizacje zmierzają w kie-
runku tzw. inteligentnych budynków – tłumaczy 
Sebastian Moskal, Członek Zarządu Spółek Grupy 
Womak. Sterowanie centralami wentylacyjny-
mi, oświetleniem, dostępem i dozorem, odczyt 
liczników, to wszystko odbywa się za pośred-
nictwem systemów zarządzania budynkiem, co 
pozwala nam na optymalizację kosztów i reakcję 

w czasie rzeczywistym. Ponadto, obserwujemy 
zmieniający się rynek, trendy i potrzeby klien-
tów - szczególnie w dzisiejszej pandemicznej 
sytuacji. Nowy projekt, jako kompleks będzie 
składał się z niezależnych, ale znajdujących się 
w bliskim sąsiedztwie budynków. Ograniczyliśmy 
maksymalnie powierzchnie wspólne, skupiając 
się na niezależnych wejściach do poszczególnych 
lokali, dzięki czemu nasi klienci mogą czuć się 
bezpiecznie w nowej sytuacji, w której przyszło 
nam się odnaleźć – dodaje Sebastian Moskal. 
Projekt jest realizowany w dwóch etapach, 
a w ofercie najmu znajdują się lokale o charak-
terze handlowo-usługowym oraz biurowym. 
W pierwszym etapie, którego otwarcie plano-
wane jest na maj 2021 r. otwarty zostanie Lidl, 
w praktyce wybrany przez okolicznych mieszkań-
ców w przeprowadzonych badaniach marketin-
gowych przed rozpoczęciem realizacji projektu. 
Był on najbardziej oczekiwanym operatorem 
spożywczym w tym miejscu. Ponadto, otworzą 
się tu m.in. Zakłady Mięsne Niebieszczańscy, 
Cukiernia i Piekarnia Furtak, Centrum Wina, Wa-
rzywniak Malina, salon prasowy InMedio. Obiekt 
ma w pełni zaspokajać potrzeby mieszkańców, 

dlatego też oprócz możliwości zrobienia codzien-
nych zakupów, na wyższych kondygnacjach po-
jawi się przedszkole, przychodnia Sports Medic, 
salon kosmetyczny Niebieskie Migdały, a także 
laboratorium medyczne Diagnostyka. Dostępne 
są jeszcze ostatnie wolne powierzchnie biurowe 
z możliwością dostępu do wewnętrznego, zielo-
nego patio, na którym można zaprojektować stre-
fę rekreacyjno-wypoczynkową dla pracowników. 
Drugi etap centrum wzmocni ofertę całego kom-
pleksu poprzez wprowadzenie drogerii, sklepów 
popularnej sieci dyskontów odzieżowo-przemy-
słowych, a także autorskim rozwiązaniem spor-
towo- rekreacyjnym, będącym alternatywą dla 
tradycyjnych rozwiązań, jakimi są kluby fitness. 
Co więcej, Womak nie mówi ostatniego słowa 
i planuje w przyszłości rozbudowanie kompleksu 
o strefę gastronomiczną i wypoczynkową. Nasze 
obiekty zawsze budujemy z myślą o ich użyt-
kownikach, dlatego też ideą Swojej Olimpii od 
początku było zrobienia tzw. miasteczka w mie-
ście – wszystko, czego potrzebujesz na co dzień, 
znajdziesz właśnie w tym miejscu. Swoja Olimpia, 
ma być tak samo Moja, Twoja, jak i Nasza – mówi 
Anna Bielenda, Dyrektor Operacyjny.

  ADVERTORIAL

Będąca alternatywą dla wielkopowierzchniowych galerii handlowych - SWOJA OLIMPIA, 
należąca do portfela Grupy Womak - już w maju 2021 otworzy się dla klientów. 

Wielofunkcyjne centrum zlokalizowane będzie na wrocławskich Swojczycach - dzielnicy 
z dużym potencjałem, w bezpośrednim sąsiedztwie 

osiedla mieszkaniowego – Olimpia Port.

Fot. Grupa Womak
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SZTUKA 
SPRZEDAWANIA 

DRUKIEM 
OD RAZU WIĘKSZEJ 

ILOŚCI OSÓB
CZYLI CZEGO MARKETERZY MOGĄ DOWIEDZIEĆ SIĘ 

Z PRZEDWOJENNYCH PODRĘCZNIKÓW?

Reklama. Wbrew pozorom, wcale nie wymy-
śliliśmy jej teraz ani nawet w zachłannych 
latach dziewięćdziesiątych. Czy zgadną 

Państwo, kto jest autorem słów: „Reklama i jej 
intensywność stanowi poważny miernik życia go-
spodarczego. (…) Reklama przystroiła na nowo 
łamy gazet, pojawia się w bajecznych kolorach 
plakatów na słupach i parkanach miejskich; 
nęci obok barwami, światłami, witrynami. Wal-
ka o klienta staje się znów motorem życia wraz 
z rosnącą produkcją dóbr i usług”? 
Napisał je Tadeusz Krzyżewski, lwowianin, przyja-
ciel Tońcia i Szczepcia, doktor nauk humanistycz-
nych, wykładowca wydziałów dziennikarskich, 
gigant przedwojennej polskiej reklamy, autor 
przedwojennych podręczników o reklamie, 
w tym „Sposobów reklamy kupców detalistów” 
oraz podręcznika „Ogłoszenie prasowe detalisty”. 

Krzyżewski urodził się w 1911 roku, tym samym 
co David Ogilvy, który bywa nazywany ojcem 
reklamy. Tadeusz Krzyżewski zasługuje na to 
miano w równym stopniu. 
Cytat pochodzi z książki „Reklama prasowa i spis 
czasopism R.P.”, arcyciekawego podręcznika do-
tyczącego definicji i psychologicznych podstaw 
reklamy a także jej rodzajów, prawideł tworzenia, 
publikowania ogłoszeń, badaniu skuteczności, 
realizowania kampanii i współpracy z – dziś po-
wiedzielibyśmy: branżą reklamową, ale Tadeusz 
Krzyżewski pisze: z administracją, pośrednikami 
ogłoszeniowymi, biurami i „agencyjami” rekla-
mowymi. 
Nie dla smaczków językowych i sformułowań 
uroczo trącących myszką polecam lekturę „Rekla-
my prasowej…”. Otóż nic z niej, w moim wydaniu 
z 1948 roku, nie straciło na aktualności. Podzielę 

się wybranymi obserwacjami i stanowiskami 
autora, zaczynając od definicji i wyraźnego roz-
dzielenia pojęć propagandy, agitacji i reklamy, 
z podkreśleniem tego, że reklama ma charakter 
prywatny i „ma sprzedawać od razu większej ilości 
osób” w odróżnieniu od propagandy, która ma 
charakter publiczny i służy ideom oraz agitacji, 
której immanentnymi cechami są z kolei werbu-
nek, gwałtowność i wojowniczość.   

„Nie należy kłamać w ogłoszeniu, ale mó-
wić jak najistotniejszą prawdę”
Zarysowawszy te podstawy, Tadeusz Krzyżewski 
zajmuje się w dalszej części tylko reklamą i kon-
sekwentnie łączy ją z gospodarką, produkcją 
towarów i usług i wyraźnie podkreśla we wstę-
pie: „reklama musi być umiejętnie powiedzianą 
prawdą”. Krzyżewski opierając się o „amerykańską 

Agnieszka Maszewska, Szefowa Marketingu i Komunikacji, Jet Line
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Fot. Jet Line



konwencję ogłoszeniową z 1913 r.” podobnie 
jak ona odrzucał i piętnował kłamstwo, zacho-
wania nieuczciwe, wykorzystujące niewiedzę 
i naiwność ludzi. Podkreślał, że reklama ma jed-
ną żelazną zasadę: nie kłam zwłaszcza wtedy, 
kiedy masz towar kiepskiej jakości. Na koniec 
dnia reklama może bowiem wesprzeć sprzedaż 
tylko tych towarów, które są dobre, złym jedynie 
zaszkodzi. A co to znaczy „dobre towary”? To 
zawsze: „gatunkowe i przystępne w cenie”. Za 
przykład Krzyżewski stawia wyroby Baty, mydło 
Palmolive i Ovomaltinę. 

„Reklama według określonego szablonu 
nie istnieje”
Czy to nadal możliwe? Tyle lat reklamowania 
wszystkiego, szkoły i studia  reklamowe, tysiące 
kampanii reklamowych, setki tysięcy zapisanych 
stron z poradami i nadal nie ma jednej recepty? 
Ano nie ma. Słowa Krzyżewskiego sprzed ponad 
70 lat są niezmiennie aktualne: „trzeba bowiem 
najpierw przestudiować obiekt reklamowany, 
rynek na którym chcemy go rozpowszechnić, 
klientelę, którą ma się dosięgnąć, środki oraz 
sposoby, mające skłonić do kupna”. Warto zaufać 

Tadeuszowi Krzyżewskiemu, bo to on przełożył 
na język polski obowiązującą do dziś formułę 
A.I.D.A. (atention, interest, desire, action) jako 
U.Z.D.A. - uwaga, zainteresowanie, dążenie, akcja.     
A więc myślenie nieszablonowe, AIDA czyli 
UZDA oraz –  tu Krzyżewski ponownie sięga 
do doświadczeń amerykańskich -  „trick”, czyli 
„pomysł, którego zadaniem jest znalezienie takiej 
formy oddziaływania reklamowego na uczucia 
i pożądania, aby na pierwszy rzut oka nie przy-
pominała tego, że chodzi po prostu o sprzedaż 
pewnego towaru”. Wiemy już, że w żadnym wy-
padku nie może to być kłamstwo i oszustwo. 
Co zatem jest „trickiem”? Krzyżewski przywołu-
je przykład wiążący się z klasycznie rozumianą 
praktyką PR-ową, w której najważniejsza była 
szeroko zakrojona akacje informacyjno-eduka-
cyjna oraz zaangażowanie autorytetów. Przykład? 
Bardzo proszę: Po I wojnie światowej do jednego 
z ówczesnych mistrzów reklamy, psychologa 
E. L. Bernaysa zwrócili się producenci słoniny. 
Zlecili Bernaysowi przeprowadzenie kampanii 
reklamowej podnoszącej jej sprzedaż. Od cze-
go zaczął Bernays, psycholog z wykszałcenia? 
Otóż w całych Stanach przeprowadził ankietę: 
„Jak wygląda śniadanie Amerykanina?” , której 
wynik skomentowali najwybitniejsi eksperci 
medycyny i higieny twierdząc, że Amerykanie 
jedzą za mało tłuszczu. Na tej podstawie powstały 
setki informacji prasowych: nasze śniadania nie 
są wystarczająco pożywne, zawierają za mało 
tłuszczu, musimy jeść więcej tłuszczu. Stąd do 
reklam konkretnych wyrobów konkretnych pro-
ducentów już tylko krok. 
Nie mam pewności, że słonina na śniadanie to 
dzisiaj pomysł, który spotkałby się ze zrozumie-
niem. Ale gdy chodzi o mechanizm, wszystko 
jest aktualne. Krzyżewski nazwał to zjawisko 
„ustawicznym kłuciem w naszą podświadomość”. 
Prawda, że aktualne? 

„Ogłoszenia nie pisze się, ale buduje tak, 
jak architekt buduje dom”
Tadeusz Krzyżewski, praktyk i wykładowca, pisał 
podręczniki tworzenia dobrej reklamy. Inne czasy, 
inne obyczaje, moda, przyzwyczajenia, trendy, 
kanony – to widać w analizowanych przez niego 
przykładach reklam, na przykład papierosów 
„można się posłużyć zdjęciem gentelmana z pa-
pierosem danego gatunku w ręku” czy bielizny 
„powiedz żonie, że od jutra tani tydzień poń-
czoch”. Natomiast nic z jego najważniejszych, 
profesjonalnych porad nie jest nieaktualne, 
przestarzałe, merytorycznie nieadekwatne. Oto 
składniki prawidłowo skomponowanej reklamy 
prasowej: nagłówek, ilustracja, tekst, cena, nazwa 
firmy lub towaru, hasło firmowe, czyli slogan. 
Nagłówek jest najważniejszy. Krzyżewski przy-
tacza wyliczenie naukowca z USA, profesora 
reklamy o nazwisku Starch, który obliczył, że re-
klama bez nagłówka jest 30% mniej wartościo-

Herbata z rączką - Przykład użycia „znaku ochronnego” czyli logo produktu w kilku różnych 
reklamach tego samego produktu.
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wa. Nagłówek jednak musi być krótki, wyrazisty, 
oryginalny, pozytywny (w reklamie kremu nie 
można więc napisać: ”piegi szpecą” ale „usuwa 
piegi” … swoją drogą ciekawe, jak zareagowałby 
Krzyżewski widząc, z ilu reklam dzisiaj uśmiechają 
się piegowate modelki i piegowaci modele) oraz 
logicznie powiązany z treścią.  Ilustracja – nie 
mniej ważna, skoro bywają reklamy złożone tylko 
z ilustracji i sloganu. 
Najtrudniejszy w całej pracy reklamowej jest 
tekst. Tekst ma i zainteresować, i zdobyć zaufanie, 
i skłonić do działania. Ma więc do spełnienia tyle 
różnorodnych zadań, że zdaniem Krzyżewskie-
go „częstokroć łatwiej jest napisać pomysłową 
nowelkę niż tekst, który potrafi chwycić czytel-
nika”. Naczelną zasadą jest „oszczędzanie energii 
czytelnika”. Jak to dobrze znamy! Nic nowego 
pod słońcem. Świetnie wiemy z doświadczenia, 
jak trudno jest wybrać najlepsze, najtrafniejsze, 
najlepiej oddające sedno sprawy słowa, które 
użyte w tekście reklamowym wypełnią zadanie 
i pomogą osiągnąć cel. 
Krzyżewski podkreśla, że dobre reklamy nie mó-
wią o wszystkim, co da się o danym towarze czy 
usłudze powiedzieć. W dobrych reklamach prze-
strzega się zasady koncentracji, przez co rozumie 
się wybór jednej cechy usługi czy przedmiotu, 
i jak najprecyzyjniejsze przedstawienie tej jednej, 
konkretnej. A co, jeśli chcemy powiedzieć więcej? 
Ano, wtedy powstaje seria spójnych reklam – 
i w ten sposób kampania reklamowa. 

„Zasadą jest, że lepiej nie reklamować się 
wcale, niż tracić fundusze na złą reklamę”
Niewielka książeczka Tadeusza Krzyżewskiego 
jest logicznie ułożonym wykładem praktyki 
reklamowej. Jest precyzyjna, klarowna, oparta 
o przykłady, podzielona na przejrzyste rozdziały: 
cele i podstawy psychologii reklamy,  jej rodzaje 
i budowa, analiza wartości reklamowej ówcze-
snej prasy oraz administracja i organizacja re-
klamy prasowej, a także analiza rozwoju, wykaz 
dzienników oraz spis ukazujących się czasopism 
i periodyków w podziale na branże. Wyobrażam 
sobie, że dla ówczesnego „fachowca reklamy”, 
czyli dzisiejszego marketingowca i dowolnego 
właściwie pracownika agencji reklamowej to 
kompendium było pomocą nieocenioną. 
Zostawię jednak Państwa z inną myślą Tadeusza 
Krzyżewskiego. Rozstrzelonym drukiem podkre-
ślono ją na zakończenie pierwszego rozdziału 
o znaczeniu, celach i podstawach psycholo-
gicznych nowoczesnej reklamy. Krzyżewski, co 
uważam nie tylko za bardzo charakterystyczne 
ale przede wszystkim niezwykle cenne w jego 
sposobie przekazywania wiedzy, pisze bardzo 
konkretnie. W reklamie chodzi o wywołanie 
decyzji zakupowej. Koniec i kropka. Dlatego 
w reklamie musi być zwrot w rodzaju: „jeśliś 
się zdecydował coś zrobić, zrób to natychmiast 
(…) Ukoronowaniem akcji reklamowej jest do-

prowadzenie do kupna” – instruuje uroczo dziś 
brzmiącym stylem Krzyżewski. A w kolejnym 
zdaniu pisze coś, co jak w bardzo wielu innych 
miejscach zatrzymuje mnie aktualnością. „Kupno 
zaś zależy w dużym stopniu od personelu ob-
sługującego. Tak jak w reklamie należy dążyć do 
prawdy, tak w sprzedaży do najzupełniejszego 
wydoskonalenia obsługi” (podkreślenia autora).
Życzę Państwu i sobie tylko prawdziwych reklam 
i doskonałej obsługi.  

Agnieszka Maszewska
Kieruje marketingiem i komunikacją w Jet 
Line, warszawskiej firmie outdoorowej. Ab-
solwentka polonistyki na UW ze specjali-
zacją językoznawstwo oraz podyplomowych 
studiów Public Relations w ISNS PAN 
i CSR w akademii Leona Koźmińskiego. 
Copywriterka, autorka kilkuset branżowych 
artykułów. Członkini zarządu Fundacji Rejs 
Odkrywców, wolontariuszka. Wegetarianka, 
autorka bloga ulicaprozy.pl, urlopy spędza 
w wysokich górach.

Kapelusze – <<Seria ogłoszeniowa>> warszawskiej fabryki J. Młodkowskiego.
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PONOWNE ZAMKNIĘCIE CENTRÓW HANDLOWYCH
I NIEJASNE PRZEPISY 

ZWALNIAJĄCE 
NAJEMCÓW Z OPŁAT
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PONOWNE ZAMKNIĘCIE CENTRÓW HANDLOWYCH
I NIEJASNE PRZEPISY 

ZWALNIAJĄCE 
NAJEMCÓW Z OPŁAT

W marcu 2020 roku nasz ustawodawca wprowadził i do 
dziś nie znowelizował przepisów prawnych mających na 

celu zminimalizowanie skutków pandemii dla najemców 
lokali komercyjnych w obiektach wielkopowierzchniowych, 

czyli o powierzchni powyżej 2000 m2. Problem w tym, że 
ustawodawca nie przewidział wówczas, że do zamknięcia 

galerii handlowych może dojść ponownie. Tymczasem 
czwarty już lockdown stał się faktem, dotychczasowe 

działania wynajmujących i najemców były niejednolite 
i nieco chaotyczne, a pytań pozostających bez jednoznacznej 

odpowiedzi jest coraz więcej.

Regulacje prawne
Zgodnie z art. 15ze ust. 1-3 tzw. Tarczy an-
tykryzysowej, od dnia wprowadzenia zakazu 
prowadzenia działalności przez najemców 
powierzchni handlowej w obiektach o po-
wierzchni 2000 m2 wygasają wzajemne zo-
bowiązania stron, w tym obowiązek zapłaty 
czynszu wynajmującemu, pod warunkiem 
złożenia przez najemcę bezwarunkowej 
i wiążącej oferty woli przedłużenia umo-
wy najmu na dotychczasowych warunkach 
o okres obowiązywania zakazu przedłużony 
o sześć miesięcy. Coś, co na pierwszy rzut 
oka wydaje się być jasne, nastręcza od wielu 
miesięcy niemałych problemów. 

Wielka niewiadoma
Regulacje te wprowadzono przy okazji 
pierwszego zamknięcia centrów handlowych 
i chętni najemcy skorzystali z możliwości, 
którą dały nowe przepisy. Nie rozważono 

wówczas, jak interpretować te przepisy w ra-
zie wprowadzenia kolejnych obostrzeń do-
tykających handlu w galeriach handlowych. 
Kiedy po drugim, listopadowym zamknięciu 
jedna z gazet zadała Ministerstwu Rozwoju, 
Pracy i Technologii pytanie o dopuszczal-
ność stosowania przepisów o zwolnieniu 
najemców lokali handlowych w galeriach 
z czynszu i przedłużeniu umów najmu do 
kolejnego okresu lockdownu, departament 
komunikacji Ministerstwa odpowiedział, 
że art. 15ze Tarczy w okresie epidemii lub 
stanu zagrożenia epidemicznego można 
stosować więcej niż jeden raz i możliwość 
zastosowania tej regulacji aktualizuje się 
po każdym wprowadzeniu zakazu prowa-
dzenia danej działalności. Taka odpowiedź 
jednak ani nie jest prawnie wiążąca, ani 
nie rozwiewa jednoznacznie wątpliwości 
interpretacyjnych, a praktyka obrotu obna-
żyła znaczące rozbieżności w rozumieniu 
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przepisów antykryzysowych dotyczących 
najmu w centach handlowych.

Kompromis?
Wprowadzenie instytucji warunkowego 
i czasowego „wygaśnięcia” zobowiązań 
w zamian za wydłużenie okresu najmu 
miało stanowić kompromis pomiędzy in-
teresami najemców, którym umożliwiono 
zwolnienie z opłat w okresie, w którym nie 
mogą prowadzić działalności, a interesami 
wynajmujących, którym wydłużenie umów 

najmu zawartych na czas określony miało 
zrekompensować brak należności ze stro-
ny najemców. Podliczmy jednak: całkowita 
długość zakazu handlu dla najemców po 
styczniowym lockdownie wyniosła w przy-
bliżeniu 3,5 miesiąca, natomiast fakt, iż były 
to 3 osobne okresy według zaprezentowa-
nego stanowiska Ministerstwa powoduje 
konieczność przedłużenia umowy najmu 
o okres zakazu plus  półtora roku. Zakoń-
czenie obecnie trwającego zakazu, wprowa-
dzonego w całym kraju z dniem 20 marca 

2021 roku, wydłuży okres przedłużenia naj-
mu do ponad 2,5 roku. Trudno nie dopatrzeć 
się tu dysproporcji w której ciężar skutków 
kryzysu przestaje być rozłożony równomier-
nie na obie strony umowy najmu. Ponadto, 
z literalnego brzmienia przepisu wynika, że 
złożona oferta ma przedłużać umowę na do-
tychczasowych warunkach, co dla niektórych 
przedstawicieli prawa oznacza wątpliwość 
w kwestii możliwości renegocjacji jej po-
stanowień i możliwości podpisania aneksu 
zmieniającego postanowienia umowy najmu, 
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Tomasz Wachowski
radca prawny i partner w kancelarii Kuczek-
-Maruta i Wachowski. Prowadzi projekty 
z zakresu prawa korporacyjnego oraz gospo-
darczego ze szczególnym uwzględnieniem 
umów najmu powierzchni komercyjnych. 
Zajmuje się także obsługą prawną inwesty-
cji na rynku nieruchomości oraz transakcji 
nieruchomościowych. W swojej codziennej 
pracy zajmuje się w dużej mierze umowami 
sprzedaży nieruchomości oraz umowami 
najmu powierzchni biurowych i handlowych. 
Jego praktyka w obszarze umów najmu 
obejmuje zarówno tworzenie, opiniowanie, 
jak i dochodzenie wykonania postanowień 
umowy, w tym na drodze sądowej. Ma kilku-
nastoletnie doświadczenie w negocjowaniu 
warunków kontraktów.

Natalia Sordyl
absolwentka studiów prawniczych na Wy-
dziale Prawa i Administracji na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w Krakowie. Od stycznia 
2021 roku jest aplikantką radcowską przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kra-
kowie. Zawodowo na stałe współpracuje 
z kancelarią Kuczek-Maruta i Wachowski 
z siedzibą w Krakowie, gdzie zajmuje się 
głównie obsługą korporacyjną spółek oraz 
przygotowywaniem i opiniowaniem umów 
gospodarczych, w tym w zakresie najmu ko-
mercyjnego oraz projektów marketingowych.  

która miała zostać przedłużona w drodze 
jednostronnego uprawnienia najemcy 
(wskutek złożenia oferty) bez zmiany jej 
pozostałych warunków. Nie zgadzamy się 
jednak z takimi poglądami, gdyż przyjęcie 
założenia o niedopuszczalności późniejsze-
go aneksowania umowy stanowi naszym 
zdaniem poważne naruszenie autonomii 
woli stron, które co do zasady mają swobodę 
kształtowania swoich stosunków umownych. 

Możliwe interpretacje
To, jak teraz należy stosować art. 15ze Tarczy 
antykryzysowej, staje się coraz bardziej spor-
ną kwestią. Najpopularniejszą obecnie prak-
tyką jest składanie przez najemców oferty 
woli przedłużenia obowiązywania umowy 
każdorazowo o okres zakazu przedłużony 
o 6 miesięcy. Przykładowo – pierwszy zakaz 
obowiązywał przez 51 dni, więc oferty zakła-
dały przedłużenie umów o 6 miesięcy i 51 
dni. Potem wprowadzono drugi, jesienny 
zakaz handlu, i wynajmujący wymagali od 
najemców złożenia ponownych ofert prze-
dłużających umowy o kolejne 6 miesięcy 
i czas trwania drugiego zakazu. Tymczasem 
podnoszone są także głosy przemawiające 
za traktowaniem okresu trwania zakazu 
prowadzenia działalności przez najemców 
jako jednego zdarzenia, które odbywa się 
w interwałach czasowych. Oznacza to, że od 
dnia wprowadzenia zakazu po raz pierwszy, 
tj. od dnia 14 marca 2020 roku, okres za-
kazu miałby trwać nieprzerwanie, a okresy, 
w których zakaz nie obowiązuje miałyby 
stanowić jedynie czasowe zawieszenie tego 
zakazu. Opowiedzenie się za taką inter-
pretacją powinno skutkować założeniem, 
że umowy najmu ulegają przedłużeniu 
o sumę poszczególnych okresów zakazu 
powiększonych jednorazowo o 6 miesięcy. 
Przykładowo – jeżeli trzy okresy lockdownu 
trwały sumarycznie 107 dni, to umowy naj-
mu powinny ulec przedłużeniu o 6 miesięcy 
i 107 dni. Takie rozwiązanie ma swoich zwo-
lenników również w naszym parlamencie, 
ponieważ od grudnia 2020 roku wpłynęły do 
Sejmu dwa projekty ustaw nowelizujących 
art. 15ze Tarczy antykryzysowej, przy czym 
obydwa zakładają zmianę polegającą właśnie 
na przedłużaniu umów najmu wyłącznie 
o okres trwania zakazu bez doliczania za 
każdym razem dodatkowych 6 miesięcy. 

Oferta z Kodeksu cywilnego
Przyjmując za właściwą interpretację, że 
przepisów Tarczy nie powinno się stoso-
wać całkowicie i bezpośrednio do kolejnych 
zamknięć centrów handlowych (tylko trak-
tować poszczególne okresy zakazu handlu 
w obiektach wielkopowierzchniowych jako 

jeden zakaz w interwałach czasowych), takie 
nadmiarowe przedłużenia najmu wskutek 
złożonych ofert mogą być kwestionowane 
jako niewiążące. Należy jednak pamiętać, 
że Kodeks cywilny reguluje tzw. ofertowy 
tryb zawarcia umowy. Gdyby zatem treść 
oferty złożonej na podstawie Tarczy rzeczy-
wiście okazała się niewłaściwa, to możliwa 
jest interpretacja, w której i tak doszło do 
przedłużenia umowy najmu z jednoczesnym 
zwolnieniem  najemcy z opłat, gdyż złożo-
na przez najemcę oferta stanowi wówczas 
klasyczną ofertę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego. Kodeks wskazuje, że 
oferta to oświadczenie woli zawarcia umowy 
określające istotne postanowienia tej umowy, 
a do zawarcia umowy dochodzi, gdy adresat 
oferty złoży oświadczenie o jej przyjęciu. 
W tym trybie możliwe jest też przedłużenie 
umowy – w analizowanym przypadku do ta-
kiego przedłużenia może dojść, jeśli najemca 
złoży ofertę, a wynajmujący ją zaakceptuje. 
Należy zaznaczyć, że pomiędzy przedsię-
biorcami, którzy pozostają w stałych sto-
sunkach gospodarczych, do przyjęcia oferty 
może dojść także w sposób dorozumiany, tj. 
bez wyraźnej odpowiedzi akceptującej ofertę. 
Zatem najemcy zakładający, że obecnie złożą 
wynajmującym oferty, aby zwolnić się z bie-
żących opłat, a w przyszłości zakwestionują 
Tarczę jako podstawę do złożenia oferty przy 
drugim, trzecim czy kolejnych lockdow-
nach, mogą się rozczarować, jeśli okaże się, 
że przedłużyli umowę w trybie ofertowym 
na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 
 
Kiedy wątpliwości znikną?
Na to pytanie na razie nie ma odpowiedzi. 
Być może ustawodawca pochyli się nad pro-
blemami stron umowy najmu w galeriach 
handlowych, ale póki co pewności nie ma. 
Wynajmujący i najemcy sami mają wąt-
pliwości, jak rozumieć i stosować przepi-
sy wprowadzone w zeszłym roku i czy na 
pewno mają one w pełni zastosowanie do 
kolejnych zamknięć handlu. Jedni najemcy 
składają oferty, a wynajmujący je przyjmują 
– zakładając, że jeśli tryb Tarczy okaże się 
niewłaściwy, to możliwa jest obrona prze-
dłużenia umowy na podstawie Kodeksu cy-
wilnego. Inni rezygnują całkowicie z trybu 
ofertowego i zamiast niego podpisują aneksy 
do umów najmu, w których wprowadzają 
podobne regulacje, jak te wynikające z Tar-
czy, zakładając że tym samym unikają ryzyk 
prawnych i wątpliwości interpretacyjnych 
wynikających z kłopotliwych przepisów co-
vidowych.  Może się jednak okazać, że także 
ważność tych aneksów – jako nadmiernie 
korzystnych dla wynajmujących – zacznie 
być kwestionowana.
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NALEŻY SIĘ
PRZESTAWIĆ 

NA NOWĄ NORMALNOŚĆ
Rozmowa z Pawłem Tkaczykiem, właścicielem agencji brandingowej MIDEA sp. z o.o.

Pandemia koronawirusa spowodowała zmianę przyzwyczajeń klienta. Dziś 
spędza on więcej czasu w domu, mniej w pracy, mniej także w drodze między 

pracą a domem, co oznacza, że również kanały dotarcia z komunikatami 
marek powinny się zmienić. Outdoor przestaje działać na sporą część 
odbiorców, musimy się przenieść do online’u. Ale jak zauważa Paweł 

Tkaczyk, właściciel agencji brandingowej MIDEA sp. z o.o. liczenie na to, 
że wepchniemy się w tłok reklamowy na Facebooku czy Instagramie 

też nie jest najszczęśliwszym pomysłem. Dziś warto pomyśleć o bardziej 
kreatywnych formach zwracania uwagi.

J
est Pan właścicielem agencji rekla-
mowej. Jak pandemia wpłynęła na 
działalność Pana firmy oraz całej 
branży działającej w tym obszarze? 
Pandemia nie dotknęła nas na pew-

no tak bardzo, jak branży gastronomicznej, 
turystyki czy galerii handlowych – spora 
część naszych kontaktów z klientami to była 
już praca zdalna. Zaprojektowanie strategii 
promocji, na przykład dla sklepu interne-
towego, nie wymaga obecności w żadnym 
konkretnym miejscu. Odczuliśmy natomiast 
mocno zmiany u naszych klientów – nie-
które biznesy musiały ostro skręcać, prze-
stawały realizować strategie zaplanowane 

przed pandemią i przestawiały się na coś 
nowego. Jako firma przestawiliśmy się na 
pracę z domu, co w moim przypadku ozna-
czało wybudowanie dedykowanego studia 
do warsztatów i doradztwa – to jest część, 
którą zwykle realizowałem osobiście. To była 
najbardziej pracochłonna część, bo samo 
przejście na pracę zdalną było formalnością 
– z powodu natury naszego biznesu ekspery-
mentowaliśmy z pracą zdalną już jakiś czas.

Z powodu pandemii firmy i instytucje 
ograniczają aktywności marketingowe, za-
mrażają lub drastycznie tną budżety. Jak 
Pan ocenia konsekwencje takich decyzji 

w perspektywie krótko i długofalowej?
To ograniczenie zależy chyba bardzo mocno 
od branży. Niektóre biznesy rzeczywiście 
ograniczyły działalność – niekoniecznie 
z własnej woli, pandemia i przepisy zmusiły 
je do zamknięcia – ale inne zaczęły kwitnąć. 
Dotyczy to zwłaszcza wszelkiego rodzaju 
sklepów internetowych. Jeszcze inne zostały 
zmuszone do zmiany priorytetów – mamy 
kilku klientów, którym pomogliśmy w cyfro-
wej transformacji i zaczęli z powodzeniem 
świadczyć usługi albo sprzedawać przez 
internet. Pandemia pokazała nam, jak nie-
bezpieczne jest „wkładanie wszystkich jajek 
do jednego koszyka”. Firmy, które nie miały 
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zdywersyfikowanych źródeł przychodów, 
cierpiały najbardziej. Ta dywersyfikacja nie 
wydaje się tak ważna, kiedy wszystko idzie 
dobrze, ale warto mieć „drugą nogę”, czasem 
nawet trzecią. A kryzys – wbrew pozorom 
– jest doskonałym momentem na wprowa-
dzanie zmian. Pod warunkiem, że wcześniej 
mieliśmy poduszkę finansową, by te zmiany 
przeprowadzić. Z punktu widzenia decyzji 
konsumenckich kryzys jest szansą – klienci 
widzą, że ich otoczenie się zmienia i zastana-
wiają się, co mogliby zmienić w swoim życiu, 
żeby się dostosować (czasem zupełnie nie-
potrzebnie). Najlepszym przykładem takich 
zmian jest sukces Zooma. Przed pandemią 
mieliśmy w komputerze narzędzia do ko-
munikacji zdalnej – istniał przecież Skype 
czy Google Meet. Ale stwierdziliśmy, że 
potrzebujemy „kryzysowego” komunikatora 
i zainstalowaliśmy Zoom albo Teams. Tak 
samo to wygląda w kwestii zakupów – często 
zaczynamy je robić w innym miejscu tylko 
dlatego, że zmieniły się bodźce zewnętrz-
ne. Dlatego warto w kryzysie wzmagać 

działania reklamowe.

Na jakich aspektach skupia się lub po-
winna się skupiać komunikacja przedsię-
biorstw w dobie COVID-19? 
Po pierwsze, trzeba wziąć pod uwagę zmia-
nę przyzwyczajeń klienta. Spędza więcej 
czasu w domu, mniej w pracy, mniej także 
w drodze między pracą a domem, co ozna-
cza, że kanały dotarcia powinny się zmienić. 
Outdoor przestaje działać na sporą część 
odbiorców, musimy się przenieść do online’u. 
Ale liczenie na to, że wepchniemy się w tłok 
reklamowy na Facebooku czy Instagramie 
też nie jest najszczęśliwszym pomysłem – 
warto pomyśleć z jednej strony o bardziej 
kreatywnych formach zwracania uwagi: re-
klama w grach, w które gra konsument albo 
aplikacjach, których zaczął używać. Z drugiej 
strony ujawnia się potęga własnych mediów 
takich jak newsletter czy własna aplikacja. 
Kolejna sprawa to akcenty w komunikacji. 
Ponieważ zaczęliśmy kupować przez in-
ternet, wiele marek „zbliżyło się do siebie”. 

Weźmy restauracje po dwóch stronach 
miasta – do tej pory nie konkurowały ze 
sobą, bo bliskość lokalizacji była jednym 
z czynników wyróżniających. W tej chwi-
li, kiedy klienci zamawiają jedzenie przez 
internet (a zakładam, że obie restauracje 
przeszły na ten model, jeśli chcą przetrwać), 
widzą oba biznesy obok siebie na stronie 
agregatora typu Pyszne.pl czy nawet obok 
siebie w dwóch zakładkach w przeglądarce 
internetowej. Restauracje muszą się odróż-
niać bardziej, niż kiedyś. Jak? Klienci zaczęli 
kupować nie tylko z powodu tego, co się 
sprzedaje – zaczęli zwracać uwagę także 
na to, dlaczego to robisz. Wartości zaczęły 
mieć znaczenie nawet tam, gdzie do tej pory 
sprzedawały się produkty. Ważne jest też, 
żeby nie pozwolić konsumentowi zapomnieć 
o sobie. To szczególnie istotne dla firm, dla 
których większość interakcji z klientem to 
były interakcje offline (jak restauracje, hotele, 
galerie handlowe). Te interakcje w tej chwili 
zniknęły, więc trzeba je zastąpić innymi, tym 
razem online.
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Od 2000 roku jestem właścicielem 
agencji brandingowej MIDEA. Moje 
oficjalne stanowisko to „wszechojciec” 
i myślę, że bardzo dobrze oddaje to, 
czym się zajmuję. Doradzam zarówno 
moim klientom, jak i mojemu zespołowi, 
nadzoruję projekty i staram się, żeby 
wszystko było dopięte na ostatni guzik. 
W MIDEA pomagamy budować silne 
marki, tworzymy strategie promocji 
i komunikacji, nie tylko w mediach 
społecznościowych. Wśród naszych 
klientów są zarówno duże marki, takie 
jak SONY, HBO, Lidl czy Orange jak 
i mniejsze, szybko rozwijające się firmy, 
takie jak Brand24 czy Drogerie Natura. 
Poza prowadzeniem firmy zdarza mi się 
uczyć innych. Napisałem trzy książki – 
„Zakamarki marki” w 2011 roku (zdobyła 
tytuł Marketingowej Książki Roku), 
rok później ukazała się „Grywalizacja” 
(pierwsze miejsce na liście bestsellerów 
OnePress) a w 2017 ostatnia – jak 
dotąd – „Narratologia” (ta także zajęła 
pierwsze miejsce na liście bestsellerów 
wydawnictwa PWN). Prowadzę warsztaty 
i szkolenia, konsultuję strategie dla 
klientów, występuję publicznie.

WŁAŚCICIEL AGENCJI BRANDINGOWEJ MIDEA SP. Z O.O.

PAWEŁ
TKACZYK

jedną rzecz. Cenię bezpośredniość, nie lubię 
owijania w bawełnę, zakulisowych gierek 
– pewnie dlatego nigdy nie pracowałem 
w korporacji.

W CZASIE WOLNYM...
To zależy, czy rozmawiamy o relaksie dla 
ciała, czy dla mózgu. Moja praca bardzo 
często polega na intensywnym zmóżdżaniu 
się, w ramach relaksu lubię się zatem 
„odmóżdżyć”. Chodzę do kina na głupie 
filmy, gram gry na konsoli, jeżdżę na 
rowerze. miejsce.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Znowu: świat jest tak różny, że ciężko 
wybrać jedno miejsce. Bardzo lubię 
Norwegię za krajobraz i Skandynawię 
w ogóle za nastawienie ludzi. Jeśli miałbym 
mieszkać gdzie indziej, pewnie byłaby 
to zachodnia część Kanady – tam lubię 
zarówno ludzi, jak i krajobraz czy klimat. 
Jedzenie? W każdym zakątku świata potrafię 
znaleźć coś dobrego.

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

Jeden ulubiony film? Nie ma szans. Jest 
ich za dużo i są nieporównywalne. Od 
kryminałów typu „Milczenie owiec” czy 
„Siedem” przez horrory typu „Krzyk” po 
komedie takie, jak „Lepiej być nie może”. 
Oglądam dużo i nie potrafiłbym się 
zdecydować na jeden film.

JAKĄ KSIĄŻKĘ Z DOTĄD 
PRZECZYTANYCH MOŻE PANI POLECIĆ?

Odpowiedź zależy od tego, czy 
rozmawiamy o książkach, które czytam dla 
przyjemności, czy dla wiedzy. Jeśli chodzi 
o tę ostatnią, wracam często do „Pułapek 
myślenia” Daniela Kahnemana – pokazuje, 
w jaki sposób podejmujemy decyzje, a to 
pomaga mi bardzo w pracy. 

ULUBIONE DANIE?
Nie myślę o tym w kategorii „ulubiona 
potrawa”. Raczej kombinacja miejsca 
i potrawy. Jeśli zdarza mi się pracować 
na Warmii, Mazurach czy Podlasiu, 
obowiązkowo szukam miejsca z dobrymi 
kartaczami lub babą ziemniaczaną. 
W południowej Francji nie przepuszczę 

JAKA JEST PANA DEWIZA ŻYCIOWA?
Jeśli nie da się czegoś mierzyć, nie da się 
tym zarządzać. To częsty błąd marketerów 
i właścicieli firm, z którymi współpracuję: 
polegają na intuicji, a nie na danych. 
Intuicja jest dobra, kiedy działa. Dane 
działają zawsze. 

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Nawiązując do poprzedniego pytania: 
staram się robić więcej rzeczy, które 
działają i nie poświęcać czasu na rzeczy, 
które nie działają. Oczywiście, żeby 
wiedzieć, które działają, trzeba mierzyć.

CO MOTYWUJE PANA DO DZIAŁANIA?
Sukcesy moich klientów. Bardzo 
przyjemnie jest patrzeć, jak rozwija się 
firma, która wdrożyła opracowaną przez 
nas strategię. 

CO CENI PANI W LUDZIACH?
Ludzie są tak różni, że ciężko znaleźć 

bagietce z dżemem figowym i serem 
pleśniowym a najlepszy chowder 
jadłem w Seattle. Z kolei we Wrocławiu, 
w którym mieszkam, jest Panda Ramen 
– nie znalazłem w Polsce niczego, co 
smakowałoby lepiej. Ech, podróże, 
rozmarzyłem się.

ULUBIONA RESTAURACJA TO...
Nie ma jednej, oczywiście. Bardzo lubię 
Zazie w Krakowie, Bydło i Powidło 
w Warszawie, White Marlin w Sopocie.

KULTURA, W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIE?

Teraz to chyba w większości w telewizji. 
Przed pandemią – festiwale muzyczne, 
kino, teatr. Za to teraz więcej czytam. Coś 
za coś. 

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Och, znowu będziemy rozmawiać 
o podróżach? Po niemal dwóch latach 
bez podróżowania – to okrutne. Ale jeśli 
miałbym gdzieś jechać: tym razem chyba 
Australia. Jak tylko zaczną wpuszczać 
ludzi. 

SAMOCHÓD MARZEŃ?
Nie kręcą mnie samochody, nie mam więc 
takiego wymarzonego, który chciałbym 
mieć. Raczej kręci mnie ciekawość, jak się 
jeździ takim czy innym modelem, więc 
czasem sobie wypożyczam konkretny – 
szczególnie przy okazji podróży właśnie. 

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PAN
W  WOLNEJ CHWILI?

Tu też mam eklektyczny gust. Na mojej 
playliście jest muzyka filmowa, musicale 
(uwielbiam Andrew Lloyd Webera), ostry 
rock, muzyka klasyczna, Renata Przemyk 
i Britney Spears. 

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁBY PAN 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Bardzo żałuję, że nie potrafię 
programować – znajomość JavaScriptu 
przydaje się częściej, niż chcemy się do 
tego przyznać. Więc pewnie kiedyś się 
tego nauczę. 

Portret
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Jak w Pana ocenie będzie wyglądał mar-
keting sieci sklepów detalicznych w post-
-pandemicznym świecie?
Obawiam się, że nie wrócimy już do tego, co 
było. Tradycyjne sklepy nie znikną, ale zmie-
ni się ich rola. Dla klienta, który przekonał 
się, że nie jest już ograniczony miejscem ani 
asortymentem (bo każdą rzecz można kupić 
z każdego miejsca) staroświeckie zakupy 
staną się rytuałem. Rytuałem, w którym nie 
będzie już chodziło o to, by coś kupić (to 
załatwię z domu), ale by coś przeżyć. Do 
sklepów będziemy chodzić, by kolekcjono-
wać doświadczenia.

Co to oznacza dla sklepu offline? 
Przede wszystkim zbliżenie się bardziej do 
ekskluzywnego butiku niż do „magazynu ze 
sprzedawcami”. Koncentrację nie na tym, co 
się sprzedaje, ale jak się to robi. W tym może 
pomóc galeria handlowa, która weźmie na 
siebie część budowania doświadczeń (galerie 
handlowe już to robią, organizując miejsca 
z jedzeniem, miejsca z rozrywką, miejsca 
odpoczynku). Post-pandemiczne wyjście do 
sklepu będzie bardziej celebracją, niż było 
do tej pory.

Eventy i imprezy okolicznościowe odgry-
wały znaczącą rolę w komunikacji centrów 
i galerii handlowych z lokalnymi spo-
łecznościami. Czy dziś, kiedy tak ważny 
jest dystans społeczny, a kurtyna strachu 
nie opadnie zbyt prędko, wydarzenia 
dla klientów będą musiały zmienić swój 
charakter? 
Chęć przebywania wśród ludzi jest w nas 
wdrukowana i nie pozbędziemy się tego 
z powodu pandemii. Jasne, pandemia pod-
ważyła zaufanie do drugiego człowieka – 
w tej chwili zamiast traktować tłum jako 
coś dobrego, wielu z nas zastanawia się, czy 
nie narażamy się wychodząc. Organizatorzy 
wydarzeń będą musieli wziąć pod uwagę te 
obawy i rozwiewać je w taki czy inny sposób. 
Kolejna sprawa: przekonaliśmy się, że wiele 
rzeczy, które do tej pory wydawało się, że wy-
magają fizycznej obecności, da się załatwić 
zdalnie. To też z nami zostanie – wirtualne 
konferencje o zmienionej formule wtedy, 
kiedy ich esencją jest merytoryczna wiedza, 
a nie wspólne biesiadowanie. Zatem: będąc 
organizatorem wydarzeń nie nastawiałbym 
się, że rzeczy wrócą do „normalności” (tej 
znanej sprzed pandemii) bardzo szybko. 
Strach pozostanie w nas jeszcze przez jakiś 
czas, a niektóre elementy nie znikną nigdy. 
Należy się przestawić na nową normalność. 

Eksperci wskazują, że młodzi konsumenci 
będą w najbliższej przyszłości wybierać 
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marki odpowiedzialne społecznie oraz ta-
kie, które oferują doświadczenia zakupo-
we na najwyższym poziomie, bez względu 
na wybrany kanał. O jakie działania 
powinien opierać się dzisiejszy customer 
experience?
Myślę, że dość ciężko odpowiedzieć na to 
pytanie ogólnie. Różne branże tworzą do-
świadczenie klienta na rozmaite sposoby. 
Czymś innym jest sklep odzieżowy, czymś 
innym restauracja. Jasne, że konsumenci, 
którzy spędzają więcej czasu online, zaczy-
nają zwracać uwagę na czynniki różnicujące 
inne niż lokalizacja – stąd wzrost znacze-
nia odpowiedzialności społecznej. Proszę 
pamiętać, że w internecie w bardzo wielu 
branżach kupuje się wizerunek produktu 
a nie sam produkt – dotyczy to wspomnia-
nych przeze mnie wyżej branż: modowych 
czy gastronomicznych. Czymś innym jest 
kupowanie płaszcza, który się przed chwilą 
miało na sobie w przymierzalni a czymś 
innym kupowanie go po przeczytaniu opisu 
i zobaczeniu zdjęć na stronie internetowej. 
Będziemy się starali to nadrabiać – marki 
już dziś coraz bardziej interesują się rze-
czywistością rozszerzoną (ang. augmented 
reality) i jej rolą w doświadczeniach zakupo-
wych. Całkowicie wirtualne doświadczenia 
na urządzeniach takich jak Oculus Quest 
też są warte uwagi – w większości branż to 
na razie ciekawostka, ale jest to sposób na 
wyróżnienie się na rynku. Oczywiście, bliżej 
domu jest doświadczenie dostawy towa-
ru, o które też można zadbać. Spróbować 
rozwiązać „problem ostatniej mili”, czyli 
skrócić czas dostawy oraz zapewnić lepsze 
doświadczenie odbioru (czy to kurierem, 
czy paczkomatem). 

W czasie pandemii media społeczno-
ściowe stały się jeszcze ważniejszym 
narzędziem komunikacji. Jaką rolę będą 
odgrywały w najbliższej przyszłości? 
Media społecznościowe to coś, co Amery-
kanie określiliby mianem mixed blessing 
(mieszane błogosławieństwo). Z jednej 
strony przyciągają olbrzymie pokłady uwa-
gi klientów – jeśli sprawdzi się przeciętny 
telefon komórkowy, najczęściej używany-
mi aplikacjami są właśnie komunikatory 
i media społecznościowe. Dlatego firmy 
i marki powinny tam być. Zasada „idź tam, 
gdzie jest uwaga Twoich odbiorców” nadal 
obowiązuje. Z drugiej strony zaczynamy 
obserwować coraz mocniejsze ruchy odwro-
towe – media społecznościowe przyczyniają 
się do polaryzacji i pogłębiania podziałów 
społecznych, więc świadomi konsumenci je 
ograniczają. Także firmy technologiczne za-
częły dostrzegać ten trend – Apple na swoich 

urządzeniach wymusił, by autorzy aplikacji 
pytali użytkowników, czy pozwalają aplikacji 
na śledzenie ich. To uderza przede wszyst-
kim w ekosystem Facebooka i Google’a. 
Kolejna rzecz: sam Google i Facebook mają 
dominującą pozycję względem marek i to 
staje się niebezpieczne. Jeśli marka zrobi coś, 
co nie podoba się gigantom technologicz-
nym, zostanie odcięta od odbiorców. Marki 
to dostrzegają i starają się budować relacje 
na swoich własnych kanałach – stronie www, 
liście mailingowej czy własnej aplikacji – 
zamiast polegać na tych, które wynajmują 
de facto od Facebooka. Zatem moja rada 
dla marek: budujcie własne kanały. Nie je-
steście wtedy zdani na łaskę zmieniających 
się reguł ustalanych przez technologicznych 
gigantów. Jasne, warto korzystać z pokładów 
uwagi, które nadal magazynują ekosystemy 
Facebooka i Google’a, ale trzeba to robić 
świadomie.

Które marki w Pana ocenie są pionierami 
w kontekście marketingu i komunikacji? 
Doskonale radzi sobie Biedronka czy mBank 
– kampania tego ostatniego oparta o po-
myłkę administratorów aplikacji dorobiła 
się nawet nagrody branży PR. Lidl ze swoją 
kampanią „Jak sobota to tylko do Lidla” też 
był mega skuteczna. Ogólnie wydaje mi się, 
że radzimy sobie naprawdę dobrze. 

A czy przychodzi Panu do głowy przykład 
reklamy, która przyniosła skutek odwrot-
ny do zamierzonego?
Reklama zapamiętana bardzo rzadko przy-
nosi skutek odwrotny do zamierzonego. Na-
wet obśmiana na przełomie roku „piękna 
i długa reklama Apartu” przyczyniła się do 
wzrostu świadomości marki, bo o ile eksperci 
wieszali na niej psy, o tyle reszta… po prostu 
o niej mówiła. I mówiła bez negatywnych 
skojarzeń, raczej prześmiewając ją tylko. 

Efektywna reklama - to znaczy jaka? 
Efektywna reklama ma tylko jedną definicję. 
To taka reklama, która działa. Należy nato-
miast zwrócić uwagę, że nachalne reklamy 
typu „kup, kup!” nie działają najlepiej. Dzi-
siejszy marketing opiera się bardzo mocno 
o ekonomię behawioralną, czyli taką, która 
analizuje zachowania i decyzje konsumen-
tów. Coraz więcej wiemy o tym, jak i dla-
czego ludzie kupują. Wiemy na przykład, 
że – to zabrzmi jak truizm – kupujemy 
chętniej produkty, które lubimy od ludzi, 
których lubimy. Więc wybudowanie tego 
„emocjonalnego osadu” jest jednym z zadań 
reklamy. Wszyscy wzruszaliśmy się na rekla-
mie Allegro z dziadkiem, uśmiechamy się 
oglądając szefa-dupka w reklamach Pracuj.

pl – to wszystko przykłady kampanii, które 
budują afekt emocjonalny. 

Dzisiejszy człowiek znaczną część dnia 
siedzi z twarzą przyklejoną do ekranu 
smartfona. Z dnia na dzień społeczeństwo 
staje się coraz bardziej zdigitalizowane. 
Jakie plusy i minusy takiej kolei rzeczy da 
się przewidzieć? 
To pytanie do Natalii Hatalskiej – ona 
specjalizuje się w analizowaniu trendów 
i z pewnością byłaby w stanie wiele o tym 
opowiedzieć. Digitalizacja jest faktem, ma 
swoje dobre i złe strony. Bo na każde spo-
tkanie, na które nie musieliśmy stać w korku 
jest z drugiej strony człowiek, który zbliża 
się do depresji, bo nie widzi się z drugim 
człowiekiem. Tim Cook, szef Apple, miał 
na początku roku doskonałe wystąpienie na 
konferencji poświęconej prywatności. Mówił 
o algorytmach, które – pozostawione bez 
nadzoru – będą nas karmić kolejnymi intere-
sującymi dla nas artykułami nie zważając na 
to, że te same artykuły zamykają nas w bań-
kach informacyjnych i pogłębiają podziały 
społeczne. Cook mówił o odpowiedzialnej 
digitalizacji, o komputerach i algorytmach 
jako narzędziach, które mają wzbogacać 
nasze życie. Ale to tak jak ze zróżnicowaną 
dietą – wszystko w nadmiarze jest szkodliwe, 
więc w państwach z najlepiej rozwiniętą 
ekonomią ludzie częściej umierają z powo-
du chorób spowodowanych otyłością, niż 
z głodu. Potrzebny jest mądry nadzór nad 
digitalizacją – a konsumpcja nie powinna 
być spod tego nadzoru wyłączona. Bo na 
każde dziecko uradowane z powodu pre-
zentu kupionego przez internet przypada 
pracownik centrum dystrybucyjnego, który 
nie może sobie zrobić przerwy na załatwie-
nie podstawowych potrzeb.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

MIDEA jest agencją brandingową – po-
magamy naszym klientom w tworzeniu 
silnych marek. Pracujemy zarówno dla 
nowych i mniejszych firm, jak i pomaga-
my dużym korporacjom w uporządkowa-
niu marek i komunikacji. Wśród naszych 
klientów są SONY, HBO, Orange, Lidl, 
Drogerie Natura, pracowaliśmy też z LPP 
czy Polpharmą. Nasz zespół składa się ze 
strategów, copywriterów, projektantów 
graficznych i specjalistów od mediów 
społecznościowych. 

https://midea.pl
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Niezależnie od daty zakończenia kolejnej fali pandemii 
koronawirusa powrót do stabilnych warunków sprzedaży 
i odwiedzalności centrów handlowych będzie długotrwały. 
Agnieszka Pyzanowicz-Francke, Dyrektor Centrum Handlowego 
Turawa Park prognozuje, że klienci wrócą do sklepów 
stacjonarnych. Jest przekonana, że konsumenci chcą nadal 
doświadczać tego, co oferują zakupy realizowane w tradycyjny 
sposób. Wierzy, że będą oni wybierać miejsca, w których czują 
się pewnie i komfortowo. Zadaniem centrów handlowych jest 
zagwarantowanie warunków do bezpiecznych zakupów.

T
rwa pandemia koronawirusa. Jak ten czas wpłynął na branżę?
Rok 2020 zapewne na zawsze zapadnie nam w pamięci. Ten czas przyniósł nie-
znane dotychczas wyzwania, ale też wiele nas nauczył. Wśród branż, które odczuły 
skutki pandemii koronawirusa, znalazły się także centra handlowe. Zamknięcie 
tego typu obiektów wpłynęło zarówno na wynajmujących, najemców, jak również 

większość firm współpracujących np. zajmujących się serwisami obiektów handlowych. Jak 
wskazuje w jednym z artykułów RMF24 branża do tej pory straciła 5,5 mld zł obrotów. 
Zdajemy sobie sprawę, że ponowne zamknięcie centrów handlowych w styczniu pogorszyło 
sytuację, prognozuje się, że wiosenne obostrzenia mogą spowodować realne zniknięcie 
z rynku wielu podmiotów.

OSTATNI
 
WIELE NAS NAUCZYŁ

Q&A

Rozmowa z Agnieszką Pyzanowicz-Francke, Dyrektor CH Turawa Park

ROK
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A jak zmieniło się funkcjonowanie Cen-
trum Handlowego Turawa Park?
Pomimo trudnej sytuacji, w której znaleźli-
śmy się jesteśmy otwarci na dialog z naszymi 
partnerami, którzy utracili część przycho-
dów. Wspólne starania z działem leasin-
gu BNP Paribas Real Estate pozwoliły na 
utrzymanie właściwych relacji z większością 
najemców centrum. Udało nam się wyne-
gocjować oraz skoordynować przedłużenie 
umów najmu z ponad 90% najemców. Po-
mimo wyjątkowej, ze względu na pande-
mię koronawirusa, sytuacji na rynku galerii 
handlowych, w marcu na terenie centrum 
otwarte zostały dwa sklepy o łącznej po-
wierzchni ponad 350 mkw. – Kakadu i Sza-
chownica. Oczekujemy również na otwarcie 
sklepu Sinsay w lokalu o powierzchni po-
nad 1000 mkw. Umowa z najemcą została 
podpisana pod koniec ubiegłego roku. To 
świadczy o stabilności naszego centrum 
w tym bardzo niepewnym czasie. Ponadto, 
pozytywnym zaskoczeniem był stosunkowo 
szybki powrót klientów w okresie letnim 
i zanotowane w miesiącu sierpniu wzrosty 
frekwencji, co wskazuje, iż konsumenci ufają 
zabezpieczeniom stosowanym w obiektach 
handlowych.

30

Wracając do całej branży, z jakimi najwięk-
szymi wyzwaniami musiała się zmierzyć?
Myślę, że w tej kwesti warto szczególnie 
zwrócić uwagę na szereg utrudnień związa-
nych z zarządzaniem obiektami handlowy-
mi, optymalizacją kosztów funkcjonowania 
oraz planowaniem działań marketingowych 
pod presją czasu. Obostrzenia związane 
z reżimem sanitarnym, do których obiekty 
handlowe, budynki biurowe i centra logi-
styczne musiały się dostosować w ekspreso-
wym tempie, wprowadzane były praktycznie 
z dnia na dzień. We wszystkich nierucho-
mościach zarządzanych przez BNP Pari-
bas Real Estate wdrożono szereg rozwiązań 
umożliwiających natychmiastowe wprowa-
dzanie zmian, które pozwoliły na dbałość 
o bezpieczeństwo klientów, najemców oraz 
kontrahentów. W zarządzanych przez nas 
obiektach wdrożyliśmy też odpowiednią 
komunikację z klientami, aby jak najlepiej 
przekazywać informacje o obowiązujących 
obostrzeniach, w sposób zrozumiały dla 
wszystkich. Podjęliśmy również szereg dzia-
łań mających na celu odpowiednie zabez-
pieczenie powierzchni w naszych centrach.  
Przez cały okres pandemii nie przerwaliśmy 
pozytywnej komunikacji BTC. Staramy się 

utrzymywać z naszymi klientami kontakt 
i zapewniać im ciekawe atrakcje. Z oczy-
wistych względów część działań przenie-
śliśmy do digitalu. Wdrożyliśmy kampanię 
ZACHOWAJ ZDROWY DYSTANS, 
której celem było zachęcanie Opolan do 
dzielenia się doświadczeniami związanymi 
z pandemią, kontynuujemy projekt realiza-
cji fotobloga LOOKBOOK OPOLSKI, 
prowadzimy liczne konkursy, udało nam się 
zrealizować sesję do kampanii wizerunkowej 
centrum, z udziałem naszych klientów. Stale 
dbamy o podnoszenie atrakcyjności nasze-
go kontentu. Uważam, że centra handlowe 
doskonale poradziły sobie z wszystkim zale-
ceniami związanymi z reżimem sanitarnym. 
Jak wynika z licznych raportów, te miejsca 
nie stanowią ognisk rozprzestrzeniania się 
koronawirusa.

Jakie inne działania zostały wdrożone 
w Centrum Handlowym Turawa Park?
W Centrum Handlowym Turawa Park 
wprowadziliśmy miejsca do dezynfekcji 
rąk, udostępniliśmy rękawiczki jednora-
zowe, obiekt jest cyklicznie dezynfeko-
wany, dostosowaliśmy wszystkie systemy 
tak, aby zgodnie z rozporządzeniem rządu 
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dbać o właściwą ilość klientów w obiekcie. 
Wszyscy pracownicy i serwisy współpra-
cujące z centrum stosują się do zalecanych 
restrykcji przez cały czas.

Z licznych badań wynika, że klienci ogra-
niczyli zakupy w centrach handlowych. 
Decyzje te podyktowane są przede 
wszystkim obawą o zdrowie. W jaki spo-
sób Państwo zapewniacie odwiedzającym 
bezpieczeństwo?
Jak we wszystkich obiektach odwiedzal-
ność przez klientów spadła ze względu na 
ograniczenia wprowadzane przez rząd. Pa-
radoksalnie wartość koszyka zakupowego 
w sklepach, które mogą być otwarte, wzrosła 
– w szczytowym momencie nawet o kilka-
dziesiąt procent (w porównaniu ze styczniem 
2020 r.) klienci wydają więc więcej, w dużo 
krótszym czasie. Bezpieczeństwo klientów 
przebywających na terenie centrum handlo-
wego jest obecnie najważniejsze. Wszyst-
kie wytyczne przygotowane dla tego typu 
obiektów są nam doskonale znane i muszą 
być obligatoryjnie spełnione, ponieważ nie 
ma tu miejsca na jakiekolwiek uchybienia. 
Najtrudniejsze jest jednak zadbanie o to, 
aby osoby odwiedzające centrum również 

przestrzegały obowiązujących zasad. Dla-
tego tak ważna jest właściwa komunikacja 
i edukacja. Pomocne w zrozumieniu specy-
fiki sytuacji są dodatkowe działania, jak wrę-
czanie jednorazowych maseczek klientom, 
a nie tylko zwracanie uwagi na konieczność 
zasłania ust i nosa. Nasze centrum wszyst-
kim klientom, którzy pojawią się w obiekcie 
z odsłoniętą twarzą oferuje darmowe jedno-
razowe maseczki, które pozyskiwane są od 
jednego z najemców - pracowni krawieckiej. 
Tak jak już wspomniałam, od początku za-
dbaliśmy też o odpowiednią komunikację 
wykorzystując do tego celu wszelkie nośni-
ki w Centrum, by komunikaty były jasne 
i zrozumiałe. Oprócz wprowadzenia ade-
kwatnej do sytuacji kampanii informacyj-
nej podjęliśmy decyzję o nie zmienianiu 
pozytywnego tonu komunikacji Centrum 
Handlowego Turawa Park. Na początku 
pandemii wdrożyliśmy projekt społeczny – 
Zachowaj Zdrowy Dystans – o którym już 
wspomniałam wcześniej. Zwracaliśmy uwa-
gę na istotę pozytywnego myślenia. W dobie 
pandemii - nie jest to oczywiście proste, 
niemniej jednak bardzo pomocne każdemu 
z nas. Odpowiedzialność społeczna centrów 
handlowych oraz ich aktywne uczestniczenie 

w życiu mieszkańców regionu i tworzenie 
pozytywnych relacji odgrywa obecnie jesz-
cze większą rolę. Od początku pandemii 
nasze centrum angażowało się we wsparcie 
lokalnych placówek medycznych.

Jak zmieniły się relacje biznesowe: najem-
ca - centrum handlowe? Jakich aktywności 
strony oczekują od siebie nawzajem? 
W jaki sposób wspomagają Państwo dzia-
łalność najemców?
W tym trudnym momencie, kluczowy jest 
dialog z najemcami. Każda sytuacja wyma-
ga indywidualnego podejścia i unikalnych 
rozwiązań, ponieważ każdy najemca, szcze-
gólnie lokalne firmy, mają różne potrzeby. 
Najemcy oczekują ze strony właścicieli 
i zarządców dużej wyrozumiałości w okre-
sie pandemii i taka forma pomocy jest im 
oferowana. Zauważalny jest jednak brak zro-
zumienia dla właścicieli obiektów takich 
jak nasz, którzy ze względu na pandemię 
znaleźli się w równie trudnej sytuacji. Koszty 
utrzymania obiektów nie zmniejszają się ze 
względu na zamknięcie części lub większości 
sklepów, a stosowanie dodatkowych środków 
bezpieczeństwa związanego z ograniczaniem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa generuje 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Z rynkiem centrów handlowych 
jestem związana od 2004, pracowałam 
w wiodących firmach zarządczych 
na polskim rynku, w BNP Paribas Real 
Estate pracuję od 2016. Obcnie jestem 
dyrektorem Centrum Handlowego 
Turawa Park, odpowiedzialnym za 
działanie kompleksowe obiektu, 
zajmuję się kwestiami operacyjnymi, 
marketingowymi oraz technicznymi. 
Ściśle współpracuję z działami leasingu, 
finansów oraz project managementu BNP 
Paribas Real Estate.

DYREKTOR CH TURAWA PARK

AGNIESZKA
PYZANOWICZ-FRANCKE

CO CENI PANI W LUDZIACH?
Szczerość i otwartość na innych.

W CZASIE WOLNYM...
Bardzo lubię chodzić po górach, wtedy 
najbardziej odpoczywam, jednak ze 
względu na „naciski” ze strony rodziny 
wypoczynek nad morzem również ma 
miejsce.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Kto z nas nie lubi podróży?... Myślami 
wracam zawsze do miejsc, w których 
spotkałam ciekawych ludzi począwszy od 
małych wiosek na Podhalu, a kończąc na 
Londynie czy Gibraltarze.

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

Chętnie oglądam filmy poruszające 
problemy światowe – wybór jest ogromny 
i trudno jest mi wskazać jeden tytuł. Ostatni 
ciekawy film to „Mauretańczyk” z Judy 
Foster– polecam.

JAKĄ KSIĄŻKĘ Z DOTĄD 
PRZECZYTANYCH MOŻE PANI POLECIĆ?

To bardzo trudne pytanie, ponieważ każda 
z książek, po którą sięgam zostawia we mnie 
swój ślad. Jestem fanem biografii, literatury 
górskiej, ale również lżejszych pozycji. Jedną 
z książek, którą mogę polecić jest „TOPR“ 
Beaty Sabały Zielińskiej, która w świetny 

JAKA JEST PANI DEWIZA ŻYCIOWA?
Stawiam zawsze na tolerancję i otwartość. 
Wierzę, iż to, co ofiarujemy innym wraca do 
nas w dwójnasób.

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Zdecydowanie budowanie zespołu, 
rozwijanie moich współpracowników. 
Efekty takiego zaangażowania zawsze 
powodują satysfakcję, zadowolenie 
i są miarą naszego wspólnego sukcesu 
w codziennej pracy.

CO MOTYWUJE PANIĄ DO DZIAŁANIA?
Im więcej zadań tym lepiej, zawsze wtedy 
przyspieszam… 

sposób przybliża temat tej ponad 
stuletniej organizacji, w piękny sposób 
opisując ludzi z nią związanych.

ULUBIONE DANIE?
Kuchnia śródziemnomorska.

ULUBIONA RESTAURACJA TO...
Mała rodzinna restauracja z owocami 
morza w porcie rybackim w La Linea 
w Hiszpanii.

KULTURA, W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIE?

Książka i film odkąd pamiętam…

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Biorąc pod uwagę w jakiej rzeczywistości 
teraz żyjemy: destynacja ma dla mnie 
coraz mniejsze znaczenie, istotna jest 
możliwość bezpiecznego spędzenia czasu 
z bliski.

SAMOCHÓD MARZEŃ?
Zawsze Volvo

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PANI 
W  WOLNEJ CHWILI?

Ostatnio wracam do moich ulubionych 
tematów z muzyki filmowej.

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁABY PANI 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Jazdę na nartach.

Portret
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dodatkowe wydatki. Staramy się być otwarci 
i szukamy rozwiązań dla każdej sytuacji, 
a wsparcie najemcom oferujemy wszędzie 
tam gdzie znajdziemy tylko taką możli-
wość. Przykładem jest angażowanie sklepów 
i punktów usługowych w aktywności mar-
ketingowe, jak np. organizacja warsztatów 
on-line we współpracy z lokalną pracownią 
florystki prowadzącą działalność na terenie 
Centrum Handlowego Turawa Park. Korzy-
stamy też z doświadczeń innych obiektów 
zarządzanych przez BNP Paribas Real Es-
tate. Takim przykładem jest portfel Home 
Park, w którym organizowane są webinary 
i warsztaty on-line dla najemców, podczas 
których mają oni możliwość prezentacji 
swojej oferty oraz promocji produktów. Na 
stronach internetowych i w Social Mediach 
publikowane są aktualne zmiany w sposobie 
funkcjonowania poszczególnych sklepów, 
np. praca zdalna, czy odbiór zamówień. To 

oznacza, iż dzielenie się doświadczeniami 
w ramach naszej grupy skutkuje większą 
ilością pomysłów i rozwiązań, które może-
my zrealizować w zarządzanych przez nas 
nieruchomościach.

Co obecnie stanowi największe wyzwanie 
w Pani pracy? 
Największe wyzwanie w pracy? Utrzymanie 
jak najlepszych relacji z najemcami cen-
trum i pozyskiwanie nowych marek, aby 
urozmaicić ofertę centrum. Kluczowe jest 
zapewnienie bezpieczeństwa naszym klien-
tom, współpracownikom i pracownikom. 
Chcemy nadal rozwijać relacje z lokalną spo-
łecznością, to jest wpisane w naszą strategię 
TURAWA PARK - KAŻDY DZIEŃ DO-
BRY. Powyższe determinuje analizę nowych 
trendów zakupowych i oczekiwań naszych 

klientów oraz dostosowywanie naszych dzia-
łań marketingowych do dynamicznie zmie-
niającej się sytuacji rynkowej. Mam na myśli 
tutaj intensyfikację działań marketingowych 
ukierunkowanych na aktywność on-line. 
Z całym zespołem pracującym w Centrum 
Handlowym Turawa Park chcemy stworzyć 
ciekawe i bezpieczne możliwości zakupowe 
naszym klientom.

Jednym z postulatów przedstawicieli 
branży jest zniesienie - choć czasowe - 
zakazu handlu w niedziele. Z jakim praw-
dopodobieństwem i ewentualnie kiedy 
w Państwa ocenie handlowe niedziele 
będą w stanie do nas wrócić?
Cała branża centrów handlowych postuluje, 
aby niedziele handlowe zostały przywróco-
ne. Mamy nadzieję, że dojdzie do tego jak 
najszybciej.

Jak podkreśla PRCH, koszty wiosennego 
lockdownu, a teraz ponownego ogranicze-
nia działalności w znacznym stopniu po-
noszą właściciele obiektów handlowych. 
Jakiej pomocy / rozwiązań oczekiwaliby 
Państwo od rządu?
W pierwszej kolejności należałoby skupić się 
na tym, iż w chwili obecnej według informa-
cji napływających m.in. od przedstawicieli 
rządu, centra handlowe nie są ogniskami 
rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tego 
typu obiekty dbają o zapewnienie klien-
tom bezpieczeństwa na najwyższym pozio-
mie, natychmiastowo reagują na wszystkie 
zalecenia i ograniczenia. Klienci obecnie 
przyzwyczaili się także do stosowania odpo-
wiednich środków bezpieczeństwa w obiek-
tach handlowych, a ich wizyty wiążą się 
zawsze z konkretnymi celami zakupowymi 

i ograniczone są do minimum. Widać wy-
raźnie, że nawet w okresach, kiedy wszyst-
kie sklepy są otwarte, odwiedzalność jest 
na poziomie zdecydowanie niższym, niż 
przed wybuchem pandemii COVID-19. 
Klienci wyraźnie starają się minimalizo-
wać ilość wizyt w obiektach handlowych. 
Trzeba jednak zauważyć fakt, iż zamyka-
nie galerii powoduje bardzo duże wzrosty 
odwiedzalności tuż przed wprowadzeniem 
obostrzeń i zaraz po ich zakończeniu, co 
jest skutkiem odwrotnym do oczekiwanego, 
uniemożliwia to rozłożenie ruchu klientów 
w czasie. Z drugiej strony należałoby zwrócić 
uwagę na to, że przerzucanie całości kosz-
tów utrzymania centrów handlowych na 
właścicieli w okresach lockdownu nie jest 
złotym środkiem. Podczas gdy część sklepów 
zostaje zamknięta, obiekty nadal funkcjonują 
i koszty ich utrzymania nie maleją, a po-
zostawione w pełni zatowarowane lokale 

wymagają ochrony, ogrzewania, etc.

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?
Bardzo dbamy o odpowiedni reżim sanitarny 
i staramy się to podkreślać we wszystkich 
informacjach dla odwiedzających nasze cen-
trum. Jednym z naszych celów jest także 
edukacja klientów i wsparcie działań służby 
zdrowia. Nasza komunikacja jeszcze przed 
pandemią opierała się na emocjonalnych 
przekazach. Drugi rok z rzędu jednym z na-
szych założeń strategicznych jest otwarcie 
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na potrzeby mieszkańców Opola i okolic. 
Chcemy pozostawać blisko ludzi. Bez na-
szych klientów nie byłoby nas. Staramy się 
rozwijać relacje z lokalną społecznością 
i wspierać budowanie poczucia wspólnoty. 
Jesteśmy otwarci na komunikację i słucha-
my naszych klientów. Realizację strategii 
dostosowujemy do aktualnej sytuacji zwią-
zanej z pandemią oraz realnych potrzeb osób 
odwiedzających nasz obiekt. To właśnie oni, 
pojawiają się w materiałach promocyjnych 
Centrum Handlowego Turawa Park, co jest 
unikalną wartością.

Proces odbudowy sprzedaży w centrach 
handlowych będzie długotrwały. Jakie 
działania należy w tym zakresie podjąć? 
Przede wszystkim musimy dawać gwarancję 
bezpieczeństwa i utrzymywać pozytywne 
relacje. Klienci będą odwiedzali miejsca, 
w których czują się komfortowo. Dlatego 
tak ważne jest kontynuowanie komunikacji 
zaproponowanej przez Centrum Handlowe 
Turawa Park. Rozwój działań on-line daje 
możliwości dotarcia w bezpieczny sposób 
z przekazem i prezentacją oferty. Kluczo-
we w nadchodzących miesiącach będzie 
stosowanie cross-promocji i szerokiej ko-
munikacji szczególnie w Social Mediach, 
które obecnie oceniane są, jako jeden z naj-
silniejszych kanałów dotarcia do pożądanej 
grupy odbiorców.

Jaka jest obecnie pozycja rynkowa Cen-
trum Handlowego Turawa Park? Jakie 
elementy decydują o przewadze konku-
rencyjnej i wyróżniają ofertę obiektu na 
tle lokalnej konkurencji?
Centrum Handlowe Turawa Park 

zlokalizowane jest w średniej wielkości 
mieście, charakteryzującym się wysokim 
poziomem nasycenia powierzchnią han-
dlową. Dostępne dane wskazują na to, że 
obecnie klienci będą kierowali się głównie 
do obiektów typu convenient, gdzie szyb-
ko, bez kolejek załatwią niezbędne sprawy 
i dokonają zakupów. Duży parking i spora 
ilość wejść do obiektu, to jedne z najważniej-
szych obecnie kryteriów, którymi kierują się 
decydenci zakupowi, a to właśnie definiuje 
Centrum Handlowe Turawa Park. Kolejna 
wartość dodana to obecność parku handlo-
wego, z łatwym dostępem, bez konieczności 
pokonywania długiej drogi do wybranego 
sklepu zamkniętymi pasażami handlowymi. 
Lokalizacja w sąsiedztwie dużych osiedli 
stanowi kolejny atut tego obiektu. A po-
nadto kluczowa, o czym już kilkakrotnie 
wspominałam komunikacja oraz budowanie 
relacji z lokalną społecznością. Najlepszym 
dowodem na to jak ważne są bliskie relacje 
z mieszkańcami dla Centrum Handlowego 
Turawa Park jest boisko sportowe ufundo-
wane przez właściciela obiektu, oddane do 
użytku mieszkańców sąsiadującego z nim 
osiedla.

#KażdyDzieńDobry i #ZacznijOdTurawy to 
hasła przewodnie Państwa działań. Jakie 
przesłanie za nimi stoi? 
Uważam, że każda wizyta w Centrum Han-
dlowym Turawa Park może być wartością 
samą w sobie. KAŻDY DZIEŃ DOBRY 
- odczytujemy na dwa sposoby: jest to wyra-
żanie szacunku wobec naszych klientów, ma 
formę grzecznościową, odnosi się do miłego 
powitania, ale także określa i wartościuje 
dzień. Chcemy, żeby nasi klienci naprawdę 

dobrze się czuli w naszym centrum. Staramy 
się zapewniać ciekawe atrakcje, prowadzić 
angażującą komunikację w kanałach wła-
snych, a także informować o planach dostęp-
nymi kanałami np. w newsletterze. Nasza 
linia kreatywna jest autentyczna i bazuje 
na prawdziwych emocjach. Podkreślający 
lokalność, headline składa się zawsze z 2 
członów; pierwszy zależy od tematu, drugi 
jest stały: Zacznij od Turawy. Czujemy się 
częścią lokalnej społeczności i zależy nam na 
dostarczaniu przekazu, który trafi do klien-
tów, ponieważ to jest nasz cel i sprawia nam 
największą satysfakcję. Najbardziej pożądaną 
przez nas nagrodą jest, kiedy zaplanowane 
działania spotykają się z dużym zaangażo-
waniem ze strony odwiedzających, ponieważ 
oznacza to, iż słuchamy naszych klientów 
oraz rozumiemy ich potrzeby.

Prowadzą Państwo Fotoblog. Na czym 
polega ta inicjatywa i jak zrodził się jej 
pomysł?
Zaproponowany przez naszą agencję mar-
ketingową pomysł fotobloga wydał nam się 
interesujący i spójny ze strategią. Cykliczne 
mini sesje miejskie, których celem była pre-
zentacja stylu naszych klientów spotkały 
się z dużym zainteresowaniem. Na terenie 
naszego Centrum oraz na ulicach Opola 
przyglądamy się przez obiektyw aparatu 
fotograficznego osobom nas odwiedzają-
cym, czy też naszym sąsiadom. To ludzie 
w różnym wieku, szalenie interesujący i nie-
tuzinkowi. Każdy z nich jest inny, dzięki 
czemu każdy sprawia, że „portret zbiorowy” 
mieszkańców naszej okolicy, jest ciekawy 
i wyjątkowy. Niestety pandemia koronawi-
rusa zmusiła nas do czasowego ograniczenia 
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projektu, do realizacji którego w pełnym 
wymiarze mam nadzieję, niebawem wrócimy 
(https://turawa-park.com/fotoblog/).

Społeczna odpowiedzialność biznesu 
to ważny aspekt działalności Centrum 
Handlowego Turawa Park. Jakie projekty 
Państwo wspierają i na czym polega ta 
pomoc?
Duży nacisk kładziemy na działania CSR 
pod hasłem POMAGANIE ZACZNIJ OD 
TURAWY! W zeszłym roku wdrożyliśmy 
kilka bardzo udanych i ważnych dla nas ak-
cji, których celem była m.in. konsolidacja 
i wsparcie lokalnej społeczności. W ramach 
walki ze skutkami pandemii koronawirusa 
COVID-19 zapewniliśmy pomoc służbom 
medycznym z Oddziału Zakaźnego Szpita-
la Wojewódzkiego w Opolu, wdrożyliśmy 
kampanię społeczną Zachowaj Zdrowy 
Dystans, o której już wspominałam, zor-
ganizowaliśmy zbiórkę prezentów świą-
tecznych dla dzieci i młodzieży z Domu 
Dziecka w Turawie, a także wraz z większo-
ścią najemców podjęliśmy wyzwanie: „Daj 
5-taka dla dzieciaka” oraz włączyliśmy się 
do projektu Szlachetna Paczka. Efekty tej 
ostatniej akcji przerosły nasze oczekiwania 
i bardzo nas cieszy, że mimo trudnej sytuacji, 
większość najemców dołączyło do zbiórki. 
Sfinansowaliśmy zakup dodatkowego wypo-
sażenia oddziałów pediatrycznych Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, 
poprzez organizację 8 już edycji Wielkiego 
Charytatywnego Rajdu Rowerowego. Ze 
względu na pandemię nasza doroczna akcja 
charytatywna musiała przyjąć zupełnie nową 
formę, jednak niezmiernie nas cieszy, że uda-
ło się ją zrealizować. W organizowanych 

przez nas aktywnościach nie brakuje działań 
związanych z ekologią, edukacją, wsparciem 
placówek oświatowych. Niemal każda akcja 
marketingowa przygotowywana przez nasze 
centrum zawiera elementy CSR. W tym 
roku po raz kolejny wsparliśmy Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wie-
rzymy, że Razem możemy więcej!  Zawsze 
chętnie angażujemy się w akcje, które mogą 
poprawić jakość czyjegoś życia i dzięki któ-
rym mamy realną szansą komuś pomóc, dla-
tego w najbliższych miesiącach planujemy 
kolejne tego typu działania.

Sektor sprzedaży internetowej, który na 
sile przybierał w ostatnich latach obecnie 
zdaje się przeżywać prawdziwy boom. 
Jak w Pani ocenie będzie wyglądał rynek 
centrów handlowych w perspektywie ko-
lejnych kilku lat?
Zmiany zachowań zakupowych Polaków do-
konują się od dłuższego czasu. Jeszcze przed 
pandemią obserwowaliśmy przesunięcie za-
kupów w stronę on-line. Myślę jednak, że 
obok nieuniknionej rozbudowy e-commerce 
i dedykowanych aplikacji jeszcze przez wiele 
lat ludzie będą chcieli kupować w sklepach. 
Dotknąć wybranej rzeczy, przymierzyć… 
Pandemia i obostrzenia w życiu gospodar-
czym, ale także społecznym miały wpływ 
na wzrost liczby konsumentów robiących 
zakupy on-line. Do klientów zaopatrujących 
się w sieci dołączyły nowe osoby, których 
obecna sytuacja zmusiła do zakupów w takiej 
formie. Na popularności zyskały w szczegól-
ności zakupy spożywcze realizowane on-line. 
Ważne jest to, że sprzedaż wielokanałowa 
stwarza wielowymiarowe możliwości kon-
taktu z klientem, zwiększa lojalność, a co za 
tym idzie szansę na powtórzenie transakcji. 
Pomimo obecnego trendu klienci z pew-
nością wrócą do sklepów stacjonarnych. 
Wierzymy, że wygoda konsumentów jest 
najważniejsza i będą oni nadal chcieli do-
świadczać tego, co mogą otrzymać robiąc 
zakupy w tradycyjny sposób.

Gdyby miała Pani dostrzec plusy związane 
z całą tą trudną pandemiczną sytuacją 
i zmianami jakie zachodzą – co by Pani 
wymieniła? 
Plusem tej sytuacji jest to, że można zweryfi-
kować swoje możliwości działania w zespo-
le w sytuacjach kryzysowych. Grupa BNP 
Paribas Real Estate wdrożyła odpowiednie 
procedury mające na celu zapewnienie cią-
głej komunikacji w zespołach jak również 
z managerami. Codzienne statusy mają 
na celu nie tylko aktualny przepływ infor-
macji, ale też zapewniają wymianę pomy-
słów i rozwiązań pomiędzy pracownikami 

Centrum Handlowe Turawa Park to 
zlokalizowany zaledwie 10 min od cen-
trum Opola, obiekt łączący cechy galerii 
handlowej i retail parku. Na 36 000 m² 
powierzchni znajduje się ponad 50 skle-
pów i punktów usługowych popularnych 
marek oraz lokalnych przedsiębiorców. 
Klienci Centrum handlowego Turawa 
Park mogą korzystać aż z 1400 bezpłat-
nych miejsc parkingowych. Obiekt jest 
doskonale przystosowany dla rodzin 
z dziećmi, czy osób niepełnosprawnych. 
Wśród najemców centrum znajdują się 
m.in.: Reserved, Mohito, Sinsay, Media 
Expert, Smyk, Calypso Fitness Club, 
KFC, Grycan, Action, KiK, CCC, Car-
refour, Super-Pharm, Sephora, Empik, 
Kakadu, ekonomiczna stacja paliw Lotos 
Optima. Obiekt zarządzany jest przez 
BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o. 
Centrum Handlowe Turawa Park to coś 
więcej niż tylko miejsce udanych zakupów 
dla całej rodziny. Dostarcza wielu okazji 
do ciekawego spędzania czasu. Tu każdy, 
niezależnie od wieku, ma czuć się dobrze 
i swobodnie, gdzie jak głosi hasło centrum 
jest - KAŻDY DZIEŃ DOBRY!

O FIRMIE:

zajmującymi się innymi nieruchomościami 
w Polsce. Sytuacja z jaką mamy do czynie-
nia od ponad roku jest bezprecedensowa 
i stawia przed nami wiele wyzwań. Dobrze 
jest wiedzieć, że możemy na siebie liczyć 
i wspólnie znajdować rozwiązania, które 
będą dobre i dla nas, jako zarządzających, ale 
również dla naszych Klientów i budynków, 
którymi zarządzamy.  Mam tu również na 
myśli współpracę z innymi działami w fir-
mie jak choćby wspomniany dział leasingu, 
ale nie tylko. Czas pandemii spowodował 
wiele zmian w zarządzaniu budynkami, 
które mogły zostać wykonane dzięki pracy 
naszych architektów czy project managerów. 
Te działania prowadziły do poprawy jakości 
funkcjonowania nieruchomości jak również 
komfortu Klientów. Pomimo pandemii świat 
się nie zatrzymał, uległ chwilowemu spowol-
nieniu po to by przestawić się na inne tory. 
A to wszystko dzięki kreatywności zespo-
łu ludzi z różnych branż. Taka kooperacja 
umożliwia kontynuację biznesu i zapewnia 
bezpieczeństwo naszym Klientom kim-
kolwiek są: osobą odwiedzającą centrum, 
najemcą czy właścicielem.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

www.turawa-park.com
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NIE PRZYZWYCZAILI SIĘ JESZCZE DO ROBIENIA 
ZAKUPÓW SPOŻYWCZYCH ONLINE

Rozmowa z Waynem Hodsonem, Prezesem Zarządu Wasz Sklep SPAR

POLACY
COVID-19 przewartościował tradycyjne modele sprzedaży 

i jeszcze bardziej zwiększył oczekiwania zakupowe klientów. 
Jednak jak zauważa Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz 

Sklep SPAR, klienci w Polsce nie są jeszcze przyzwyczajeni do 
robienia zakupów spożywczych online. Konsumenci wciąż 
chcą produkt obejrzeć i dotknąć, zwłaszcza w przypadku 

wyrobów świeżych. Dlatego e-commerce będzie, i już obecnie 
jest, jedynie dodatkowym kanałem sprzedaży.

D
ziałalność centrów han-
dlowych ponownie została 
ograniczona ze względu na 
lockdown. Jakie jest Państwa 
zdanie i ocena sytuacji w tym 

aspekcie?
Niestety nie mamy wpływu na decyzje rządu 
i musieliśmy dostosować się do tej sytuacji. 
Ze względu na mniejszą odwiedzalność 
i ograniczenia, centra handlowe stały się je-
dynie centrami zakupów awaryjnych. Coraz 
więcej klientów podczas codziennych zaku-
pów korzysta z pobliskich sklepów i raczej 
trzyma się z dala od większych centrów. Ta 
sytuacja wiąże się niestety z ogromną presją 
na wszystkich najemcach, ale zwłaszcza na 
mniejszych firmach. Teraz jest czas, aby wła-
ściciele galerii zweryfikowali swoje umowy 
z najemcami – mając na uwadze długoter-
minowe relacje, które docelowo przyniosą 
korzyści obu stronom. Aby utrzymać centra 
w pełni wynajęte w przyszłości, należy pilnie 

zająć się ulgą w czynszach, a ponadto wdro-
żyć dotacje rządowe.

Mija rok od wybuchu pandemii koronawi-
rusa w Polsce. Jak Państwo oceniają ten 
czas? 
Pandemia nie wpłynęła na naszą długofa-
lową strategię rozwoju na polskim rynku 
i nadal realizujemy nasze ambitne plany. 
Szansa na wzrost rynku jest ogromna, dla-
tego nieustannie pracujemy nad rozwojem 
sieci SPAR w Polsce. Skupiamy się na dwóch 
obszarach, a mianowicie na rozwoju orga-
nicznym opartym na współpracy z naszymi 
obecnymi partnerami oraz nowych moż-
liwościach biznesowych. Patrząc na naszą 
działalność globalnie, skupiamy się bardziej 
na wygodnych lokalizacjach „po sąsiedzku” 
– a nie takich, jak zamknięte duże centra. 
Chcemy być w sercu społeczności, którym 
służymy i to jest powód, dla którego centra 
handlowe nie są kluczową częścią naszej 

36 Q&A

maj-czerwiec 2021 magazyngalerie.pl



NIE PRZYZWYCZAILI SIĘ JESZCZE DO ROBIENIA 
ZAKUPÓW SPOŻYWCZYCH ONLINE

37SPAR

Fot. Wasz Sklep SPAR



strategii. Obecna sytuacja najbardziej wpły-
wa na sklepy zlokalizowane w centrach han-
dlowych. Odbudowanie tej bazy klientów 
będzie niezwykle trudne, ponieważ konsu-
menci bardzo szybko zmieniają swoje nawy-
ki zakupowe i nie będą chcieli ich ponownie 
rewidować.

Pandemia koronawirusa postawiła duże 
wyzwanie przed sieciami spożywczymi, 
które muszą nieustannie monitorować sy-
tuację i dostosowywać do niej m.in. struk-
turę asortymentu czy też zatowarowanie. 
Z jakimi największymi wyzwaniami spo-
tkał się SPAR?
Każdego dnia wsłuchujemy się i mocno 
angażujemy w potrzeby naszych klien-
tów, dlatego szybko zidentyfikowaliśmy 
zmiany, jakich oczekiwali od początku 
pandemii. Błyskawicznie wprowadziliśmy 
kilka nowych kanałów sprzedaży. Chodzi 
o bezpośredni odbiór w sklepie zakupów 
dokonywanych online lub za pomocą listy 
zakupów pozostawionej w sklepie. Rozbu-
dowaliśmy też sklep internetowy oraz jego 
ofertę. Nasze sklepy rozpoczęły także współ-
pracę z Everli – platformą specjalizującą się 
w dostarczaniu zakupów do domu. Usługa 
jest obecnie dostępna w Poznaniu i Warsza-
wie. Dodatkowo, oferujemy dostawę poprzez 
aplikację Wolt.

Jak wyglądają obecnie Państwa relacje 
z właścicielami centrów handlowych, 
w których funkcjonują sklepy SPAR? 
Co do zasady mamy dobre relacje z wy-
najmującymi tam, gdzie jesteśmy obecni 
i współpracowaliśmy blisko z nimi podczas 
tego trudnego okresu. Obecnie negocjujemy 
umowy z kilkoma właścicielami obiektów 
handlowych, aby uzyskać lepsze stawki 
czynszów, które będą bardziej odpowiadały 
bieżącym realiom rynkowym i biznesowym.

Na czym dziś w Państwa ocenie polega 
lub powinna polegać partnerska relacja 
najemcy i wynajmującego? 
Uczciwa i zaangażowana relacja między 
najemcą a właścicielem galerii handlowej 
jest kluczem do sukcesu obu stron. Chociaż 
zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwa 
sytuacja dla żadnej ze stron, ogólne wra-
żenie jest takie, że to najemcy najbardziej 
ucierpieli w tym okresie. Duzi właściciele 
galerii handlowych na ogół mają znacznie 
większe portfele finansowe – co pozwala 
im przedłużać warunki umów z bankami, 
podczas gdy najemcy nie mają takich samych 
środków, aby wytrzymać długoterminowy 
wpływ pandemii na ich działalność. Rela-
cja musi opierać się na długoterminowym 

myśleniu i strategii między obiema stronami, 
aby zarówno najemcy, jak i centra handlowe 
przetrwały.

COVID-19 przewartościował tradycyjne 
modele sprzedaży i jeszcze bardziej zwięk-
szył oczekiwania zakupowe klientów. 
Jakie prawidłowości dostrzegają Państwo 
w tym zakresie?
Generalnie klienci w Polsce nie są jeszcze 
przyzwyczajeni do robienia zakupów spo-
żywczych online – w szczytowym momencie 
kanał online odpowiadał za kilka procent 
naszych obrotów. Kanał online jest ważny, 
ale wierzymy, że w momencie zakończe-
nia pandemii bądź w sytuacji, gdy zostanie 
ona opanowana – klienci chętnie wrócą do 
tradycyjnych zakupów. Konsumenci wciąż 
chcą produkt obejrzeć i dotknąć, zwłaszcza 
w przypadku wyrobów świeżych. Dlatego 
sądzimy, że e-commerce będzie, i już obecnie 
jest, dodatkowym kanałem sprzedaży.

Według JLL, wielu polskich konsumentów 
zwraca się częściej w kierunku sklepów, 
zlokalizowanych poza tradycyjnymi cen-
trami handlowymi, takich które wzmac-
niają ich poczucie bezpieczeństwa. Czy 
Państwo również zauważają te tendencje? 
Czy sklepy SPAR ulokowane poza centrami 
handlowymi notują wyższe wskaźniki od-
wiedzalności i sprzedaży? 
Tak, zdecydowanie. Jak już wspomnia-
łem, marka SPAR jest tradycyjnie sklepem 
osiedlowym, a większość naszych placówek 
znajduje się blisko lokalnych społeczności. 

Klienci w dzisiejszych czasach unikają du-
żych lub zatłoczonych centrów handlowych 
ze względów bezpieczeństwa.

PMR prognozuje, że w 2021 r. wartość 
rynku handlu detalicznego artykułami 
spożywczymi wzrośnie ponad 3 proc., 
w porównaniu do wzrostu na poziomie 
około 2 proc. w 2020 r. Czy Państwa prze-
widywania są również tak optymistyczne? 
Tak - spodziewamy się stopniowego wzro-
stu handlu detalicznego, ponieważ sytuacja 
powoli wraca do „normalności”. Nastąpi to 
przez powrót do średniej zawartości koszy-
ka sprzed pandemii. Powinniśmy zobaczyć 
zmianę rodzaju kategorii, które będą po-
nownie kupowane. Ludzie zwrócą się ku 
spontanicznym i specjalnym zakupom, któ-
rych być może nie robili w ciągu ostatniego 
roku. Nasze sklepy oferują szeroką gamę 
artykułów, co pozwala traktować je jako 
„one stop shop”. W zależności od obecnej 
sytuacji będziemy obserwować wzrost sprze-
daży w kategoriach świeżych, ze względu na 
większy ruch w sklepach.

Sytuacja związana z COVID-19 na zawsze 
zmieni rynek i konsumenta. Koronawirus 
wykreował nowe trendy i przyśpieszył 
wzrost znaczenia innych, w tym nowo-
czesnych technologii. Jakie zmiany zaszły 
w oczekiwaniach klientów?
Koronawirus przede wszystkim zmienił 
oczekiwania konsumentów co do bezpie-
czeństwa i środków ochrony w sklepach. To 
najważniejsze kryteria, jakie musi spełniać 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Pracuję w SPAR Group RPA od 
22 lat, na stanowiskach kierowniczych 
– zarówno w detalicznej, jak i hurtowej 
części firmy. Do polskiego biznesu 
zostałem przeniesiony w październiku 
2020 roku, jako Prezes Zarządu. Jestem 
odpowiedzialny za wszystkie aspekty 
działania firmy.

JAKA JEST PANA DEWIZA ŻYCIOWA?
Jeśli nie umiesz sam czegoś zrobić – nie 
oczekuj tego od innych!

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Daj przykład / Pracuj mądrze / Zaufaj, kiedy 
warto / Kultura jest na długo przed strategią.

CO MOTYWUJE PANA DO DZIAŁANIA?
Dobra atmosfera i pozytywni ludzie.

CO CENI PAN W LUDZIACH?
Ich opinie.

W CZASIE WOLNYM...
Jazda na rowerze i czas spędzony z rodziną.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
W Polsce jestem bardzo krótko – więc 
jeszcze nie miałem okazji zwiedzać – ale nie 
mogę się już doczekać, by poznać kraj. Na 
świecie największe wrażenie zrobił na mnie 
Nowy Jork.

PREZES ZARZĄDU
WASZ SKLEP SPAR

WAYNE
HODSON

Portret
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obecnie każda placówka handlowa. Nie 
wpłynął istotnie na poziom czy oczekiwa-
nia automatyzacji w sklepach – chociaż ten 
proces powoli postępuje w całym handlu. 
Nie oczekujemy jednak rewolucji w tym 
obszarze.

W jaki sposób zatem SPAR wykorzystu-
je nowoczesne technologie w swoich 
sklepach?
Oczywiście w miarę możliwości uczestni-
czymy w automatyzacji handlu. W więk-
szości placówek mamy kasy samoobsługowe 
i rozwijamy systematycznie tę bazę. Staramy 
się też umiejętnie wprowadzać e-commerce 
do jak największej liczby sklepów. Jako sieć 
partnerska wspieramy i proponujemy no-
watorskie rozwiązania naszym partnerom 
– bo finalnie to oni, jako prowadzący swój 
własny biznes, wiedzą czego potrzebują ich 
konsumenci. 

SPAR posiada swoją markę własną. Czym 
ona się charakteryzuje? 
Sieć SPAR cały czas rozwija ofertę pro-
duktów marki własnej SPAR. Obecnie do 
wyboru w polskich sklepach jest ponad 
300 różnych artykułów, a do końca roku 
planujemy wprowadzić w sumie około 700 
indeksów. Obecnie na półkach naszych 
sklepów można znaleźć szeroki wybór pro-
duktów z segmentu core, czyli produktów, 
które pod względem jakości nie odbiegają od 
liderów rynkowych, a ich cena jest bardziej 
konkurencyjna. Klienci mogą wybierać spo-
śród wielu produktów tj.: dżemy, makarony, 

ULUBIONE DANIE?
Jako Afrykaner uwielbiam świetnego 
steka.

ULUBIONA RESTAURACJA TO...
Każda, która serwuje dobrego steka.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
W Norwegii.

SAMOCHÓD MARZEŃ?
Nic dużego…

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PAN 
W  WOLNEJ CHWILI?

Rocka.

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁABY PANI 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Grę na gitarze.

Spodziewamy się stopniowego 
wzrostu handlu detalicznego, 
ponieważ sytuacja powoli wraca do 
„normalności”. Nastąpi to przez 
powrót do średniej zawartości 
koszyka sprzed pandemii. 
Powinniśmy zobaczyć zmianę 
rodzaju kategorii, które będą 
ponownie kupowane. Ludzie zwrócą 
się ku spontanicznym i specjalnym 
zakupom, których być może 
nie robili w ciągu ostatniego roku.
Nasze sklepy oferują szeroką gamę 
artykułów, co pozwala traktować je 
jako „one stop shop”.
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herbaty, wyroby garmażeryjne, mrożonki, 
kiszonki, chemia gospodarcza, czy akcesoria 
do gotowania. W marce własnej najistotniej-
szym czynnikiem dla nas jest jakość i to na 
niej się skupiamy. Naszym priorytetem są 
produkty w bardzo dobrej jakości i przy-
stępnej cenie. Na przełomie maja/czerw-
ca br. roku wprowadzimy produkty marki 
własnej ekonomicznej - No.1. Będzie to 
segment przygotowywany dla kilku krajów 
europejskich w ramach wspólnych zakupów, 
z produkcją realizowaną głównie przez pol-
skich producentów. SPAR No.1 to wyroby 
w dobrej relacji jakości do ceny –gdzie ja-
kość nie jest obniżona. Trzecim segmentem 
marki własnej są produkty Premium. Są to 
zatem wysokiej jakości produkty od polskich 
producentów lub pochodzące z importu 
niedostępne w Polsce. Przy każdej okazji 
podkreślamy, że zwracamy dużą uwagę na 
wysoką, powtarzalną jakość naszych pro-
duktów. Pracujemy głównie z polskimi pro-
ducentami, posiadającymi międzynarodowe 
certyfikaty jakościowe – warto podkreślić, że 
polska żywność jest bardzo wysoko ocenia-
na w Europie. Marka własna SPAR ma za 
zadanie zapewnić klientom dobrej jakości 
produkty w konkurencyjnej cenie. Na rynku 
polskim planujemy wzmocnić komunikację 
marki SPAR z klientami i z partnerami. 
Skupiamy się również bardzo na zdrowiu 
i dobrym samopoczuciu naszych klientów 
– dlatego będziemy nadal rozwijać nasze 
segmenty SPAR Natural i fresh, które bar-
dzo dobrze nam się sprawdzają.

Sieć SPAR realizuje aktualnie kampanię 
„Kupuj polskie w SPAR. Wybierz jakość”. 
Jaka idea jej przyświeca?
Na całym świecie etos SPAR to wspólna 
praca i relacje, podobnie jak tu, w Polsce. 
Ta kampania obejmowała zaangażowanie 
i wsparcie lokalnych producentów. Nasi 
klienci skorzystali z promocji na określone 
polskie produkty np.: jabłka, sery, warzywa 
i owoce, miody, wędliny, wyroby garmaże-
ryjno-mleczne, marynaty, pieczywo, baka-
lie, ryby, napoje i przekąski. Sieć SPAR to 
partnerstwo między nami, a naszymi nie-
zależnymi sprzedawcami. Wraz z naszymi 
dostawcami, detaliści budują polską gospo-
darkę i zapewniają dobre, solidne zatrudnie-
nie wielu osobom. Widzimy wiele synergii 
z naszymi lokalnymi producentami, a jed-
nym z nich jest nasza podstawowa wartość 
„Rodzina”. Wielu producentów to firmy ro-
dzinne i wierzymy, że współpracując z nimi 
wszyscy odniesiemy sukces. Wciąż budujemy 
i rozwijamy się wraz z naszymi partnerami 
oraz dostawcami i nie możemy się doczekać 
wspólnego rozwoju marki SPAR.
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Jak w Pana ocenie będzie wyglądał rynek 
centrów handlowych i handlu stacjonar-
nego w perspektywie kolejnych kilku lat? 
Centra handlowe nigdy nie będą już takie 
same i będą musiały nieustannie wprowa-
dzać innowacje, aby wyprzedzić swoich 
konkurentów. Pandemia zmieniła sposób, 
w jaki ludzie robią zakupy, z kim i kiedy 
je robią – a galerie handlowe będą musia-
ły dostosować się do tych zmian. Wielkie 
powierzchnie handlowe mogą nie przeżyć 
z powodu wysokich czynszów, a wiele mniej-
szych sklepów stanie się normą. Właścicie-
le galerii handlowych będą musieli inaczej 
myśleć, jeśli chodzi o wynajem i strukturę 
swoich umów – bo puste centra nie będą 
dla nikogo atrakcyjne i korzystne. Bardziej 
popularne staną się mniejsze, wygodniejsze 
centra handlowe – w których konsumenci 
parkują, robią zakupy i wyjeżdżają. Może 
zaistnieć potrzeba wprowadzenia bardziej 
rygorystycznych przepisów rządowych, 
jeśli chodzi o koszty galerii handlowych, 
ponieważ ostatecznie wpływają one na po-
ziom wynajmu długoterminowego i zwroty 
właścicieli.

Gdyby mieli Państwo dostrzec plusy zwią-
zane z całą tą trudną pandemiczną sytu-
acją i zmianami jakie aktualnie zachodzą 
– czy i co warto wymienić? 
Według nas bardzo ważne jest wzmocnienie 

bezpieczeństwa zdrowotnego – protokołów 
i procedur w całym handlu detalicznym. 
Środki ochronne i dezynfekcje w długim 
terminie wywołają przyzwyczajenie zarówno 
pracowników, jak i klientów – a to będzie 
korzystne także wobec innych wirusów czy 
bakterii, z którymi stykamy się na co dzień. 
Dlatego ogromną wagę przykładamy do 
tego aspektu w każdym naszym sklepie. Bar-
dzo rygorystycznie pilnujemy stosowania 
środków ochrony osobistej zarówno przez 
pracowników, jak i klientów. Od początku 
pandemii wprowadzono m.in. obowiązkowe 
środki ochrony osobistej przed wejściem do 
sklepów: płyny dezynfekujące i jednorazowe 
rękawiczki foliowe dla klientów. Ponadto 
w sklepach SPAR zamontowano bariery 
ochronne z pleksi oraz udostępniono ma-
seczki, rękawiczki i przyłbice dla pracow-
ników sklepów. Osłony zostały wdrożone 
nie tylko na stanowiskach kasjerów, ale tak-
że przy stoiskach z wędlinami i nabiałem 
oraz przy kasach alkoholowych. W sklepach, 
obok lad z wędlinami i serami, na podłodze 
zaznaczone są miejsca, w których stanąć 
może obsługiwany klient – tak, aby cały 
czas zachowywać dystans. Pandemia przy-
niosła także myślenie nieszablonowe, „out 
of the box”, które daje wiele nowych moż-
liwości biznesowych – nie tylko w naszej 
działalności, ale we wszystkich sektorach. 
Ludzie zmuszeni byli do szybkiego myślenia 

i sprawnego działania, co często przynosiło 
wielkie korzyści.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

The SPAR Group Ltd. jest notowana 
na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Johannesburgu w RPA. W latach 
60. firma stała się wyłącznym master 
franczyzodawcą SPAR w Republice 
Południowej Afryki. Obecnie The 
SPAR Group Ltd. działa również 
w innych krajach afrykańskich, w tym 
w Angoli, Zambii, Botswanie, Namibii, 
Mozambiku, Malawi, Lesotho, Suazi. 
Firma działa również w Irlandii, połu-
dniowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii 
i na Sri Lance.

Kontakt dla osób i firm 
zainteresowanych współpracą:
ekspansja@spar.pl, kontakt@spar.pl

Wojciech Bystroń, 
Dyrektor ds. Ekspansji i Relacji
wojciech.bystron@spar.pl
tel. 572-505-999

O FIRMIE:

https://spar.pl
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WAŻNA JEST JAKOŚĆ
DESIGN I DNA MARKI

42

Praca w branży mody to ich pasja. I to właśnie z pasji do mody i biznesu sześć lat temu 
powstała agencja WAW FASHION. O potencjale tkwiącym w markach premium, 

ich przewadze rynkowej oraz pandemii koronawirusa, a także jej wpływie na działalność 
firmy i branżę odzieżową rozmawiamy z Agnieszką Przybylską i Magdaleną Szaniawską 

założycielkami i współwłascicielkami agencji WAW FASHION.

[WAW]Fashion MUTIBRAND SALES AGEN-
CY to agencja sprzedażowa o między-
narodowym zasięgu. Jaka jest Państwa 
specjalizacja i kto może skorzystać z Pań-
stwa oferty?
Agnieszka Przybylska: Nasz działalność po-
lega na wprowadzaniu marek zagranicznych 
z segmentu PREMIUM oraz LUXURY do 
butików multibrandowych, sieci handlowych 
oraz sklepów online na podlegających nam 
rynkach: polskim, czeskim i słowackim. Je-
steśmy oficjalnym i wyłącznym agentem 
marek z portfolia firmy. Współpracujemy 
bezpośrednio z markami – realizując ich 
politykę sprzedażową na danym teryto-
rium, niejednokrotnie sami proponujemy 
rozwiązania – doskonale znając nasz rynek. 
Jesteśmy wyspecjalizowanym outsourcingo-
wym biurem handlowym marek z Wielkiej 
Brytanii, Danii, Francji, Włoch, Grecji, USA 
a nawet Australii, a dodatkowo wspieramy 
je działaniami PR-owymi.

Na które aspekty i oferowane korzyści po-
tencjalny klient powinien przede wszyst-
kim zwrócić uwagę, rozważając opcję 
współpracy biznesowej?
Magdalena Szaniawska: Niewątpliwą ko-
rzyścią współpracy z nami jest konsolidacja 
usług w jednym biurze w Polsce, oznacza 
to w praktyce, iż klient wprowadzający na-
sze marki do swojego butiku ze wszelkimi 

kwestiami zamówień, odbiorów towaru, 
przesyłania faktur, dostarczenia pakietów 
marketingowych, czy ewentualnych rekla-
macji – kontaktuje się z nami. Wszelkie 
pytania – odnośnie wymian towaru, nego-
cjacji handlowych warunków współpracy 
– trafiają do nas, a my mając na celu dobro 
naszych klientów – walczymy o jak najlepsze 
możliwe rozwiązania, kontaktując się bezpo-
średnio z centralą. Na pewno we współpracy 
z agencją - ważna jest dla nas relacja zbudo-
wana na wzajemnym zrozumieniu. Bardzo 
cenimy naszych klientów, szanujemy ich 
czas i możliwości w budowaniu własnego 
biznesu. Budując długofalowe cele z naszymi 
partnerami handlowymi na każdym etapie 
współpracy staramy się doradzić i zareago-
wać z korzyścią dla klienta. Serwis to dla 
nas 80% sukcesu.

Państwa Agencja posiada wieloletnie 
doświadczenie w branży modowej. Jak 
oceniacie Państwo rozwój tego sektora 
w Polsce?
MS: Rozwój sektora dóbr luksusowych 
w branży modowej w naszym przekonaniu 
nie jest zagrożone. Oczywiście skala ilo-
ściowa jest nieporównywalnie mniejsza, ale 
sam rynek wykazuje się stabilnością, na-
wet w pandemii i co nasz cieszy – ciągłym 
rozwojem. 
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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. >>

Fot. WAW Fashion



AP: Myślę, że wpływ na to ma podejście 
klienta detalicznego do samych marek pre-
mium. Niejednokrotnie charakateryzują 
się lepszą jakością, designem, produkują 
w duchu mody zrównoważonej i nie są to 
produkty masowe, szczególnie przy markach 
mniejszych, ale i przy samym gigancie marce 
Karl Lagerfeld i markach dziecięcych – pro-
dukcja odbywa się na podstawie zamówień, 
nadprodukcja jest bardzo mocno ograniczo-
na. Mało się o tym mówi, ale to właśnie jest 
ekologiczne podejście do mody. 

MS: Ponadto marki premium przy wszech-
obecnym i znaczącym trendzie odsprzedaży 

odzieży, czy akcesoriów po zakupie detalicz-
nym przez klienta – łatwiej i szybciej jest 
sprzedać. Cieszy nas fakt, iż również dla 
konsumentów zaczyna liczyć się jakość, a nie 
ilość, co ma odzwierciedlenie w zakupach 
marek premium.

Jakim zainteresowaniem na polskim rynku 
cieszą się marki przez Państwa wpierane?
AP: Możemy śmiało stwierdzić, iż każda 
z naszych marek, gdyż jesteśmy butikową 
agencją – cieszy się popularnością wśród 
naszych klientów i ich klientów detalicznych. 
Oczywiście największy wolumen sprzedaży 
osiąga marka Karl Lagerfeld, zarówno w li-
nii dorosłych – odzieży damskiej, obuwia 
damskiego męskiego, jak i linii dziecięcej. 
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Jest współwłaścicielka i współzałożycielką [WAW] 
FASHION Mutibrand Sales Agency - wyłącznego 
przedstawiciela na rynku Polski, Czech i Słowacji 
kolekcji odzieży, akcesoriów i butów marek 
premium oraz luxury: KARL LAGERFELD, FOR LOVE 
AND LEMONS, CHLOE, GIVENCHY, THE MARC 
JACOBS, HUGO BOSS, DKNY, MOS MOSH.
Wykładowczyni Szkoły Wyższej VIA MODA 
w Warszawie oraz Uczelni Łazarskiego 
w Warszawie.  
„W swojej zawodowej karierze w latach 
2004-2013 roku pracowałam z takim markami 
jak: ICEBERG, JUST CAVALLI, JOHN GALLIANO, 
COLMAR, ZOE KARSSEN, PRETTY BALLERINAS – 
na stanowisku Brand Managera wprowadzając 
marki do Polski oraz jako Dyrektor Sprzedaży 
w polskiej firmie przygotowując markę 
producencką do ekspansji zagranicznej, co 
w późniejszych latach stało się moją główną 
specjalizacją. Reprezentowałam polskie marki na 
targach w Paryżu, Szanghaju, Mediolanie, Berlinie 
i Dusseldorfie. Od  2011 do 2014 współtworzyłam 
i prowadziłam projekt BUYERS, dla kupców 
Polskiego Tygodnia Mody -  FashionPhilosophy 
Fashion Week Poland w Łodzi. W planowaniu 
strategicznym stawiam na uwypuklenie aspektów 
biznesowych marki i konsekwencje w działaniu. 
Praca w branży mody to moja pasja. To z pasji 
do mody i biznesu powstała agencja WAW 
FASHION - dlatego co sezon od 6 lat – wraz 
ze współzałożycielką Agencji – Magdaleną 
Szaniawską uczestniczymy we wszystkich 
najważniejszych spotkaniach specjalistów 
środowiska mody, wewnętrznych prezentacjach 
marek w trakcie Tygodni Mody oraz Targach 
w Paryżu, Mediolanie, Florencji, Kopenhadze, 
Londynie – mając bezpośredni kontakt 
z doświadczoną kadrą zarządzającą, kupcami, 
właścicielami agencji mody z całego świata.”

Portret
ZAŁOŻYCIELKA I WSPÓŁWŁAŚCICIEL
AGENCJI SPRZEDAŻOWEJ 
WAW FASHION

AGNIESZKA 
PRZYBYLSKA

CO MOTYWUJE PANIĄ DO 
DZIAŁANIA?

Nieustannie moja pasja i chęć 
poznania ludzi, miejsc, realizacja celów 
biznesowych.

CO CENI PANI W LUDZIACH?
Uczciwość, uważność i mądrość.

Kolejną marką, która natomiast odznacza 
się najlepszym sell out wśród klientów bu-
tikowych jest duńska marka MOS MOSH. 
Marka charakteryzuje się wręcz doskonałą 
jakością, oferuje bardzo pro-klientowskie 
warunki współpracy, jak nawet odroczenia 
płatności, wymiany kolekcji oraz pracuje 
z klientami na doskonale opracowanym sys-
temie B2B. Szczególnie mniejsze – lokalne 
butiki wygrywają w sprzedaży kolekcji tej 
marki. Nie bez znaczenia dla klientów jest, 
iż jest ona najbliżej wartości pro-ekologicz-
nych. Natomiast marki takie, jak For Love 
and Lemons (USA), IXIAH (Australia), 
KAT MACONIE (Wielka Brytania), czy 

Elina Linardaki – to marki bardzo modowe, 
charakterystyczne, nowoczesne – one bazują 
na kliencie szukającym specyficznego i nad-
zwyczajnego produktu i kolekcji.  

Oferują Państwo konsumentom projekty 
światowych Domów Mody. Do jakiego ro-
dzaju odbiorcy kierowana jest oferta?
AP: Zdecydowanie do dwóch rodzajów 
klientów. Z jednej strony do klienta mocno 
wyedukowanego w trendach, doceniającego 
design, trend „ecofriendly”, bawiącego się 
modą, kochającego modę, z drugiej strony 
do klienta „aspirującego”, czyli takiego który 
wchodzi w ten świat i ceni go za jakość, in-
dywidualność projektów, opierającego swoje 
wybory na rozsądku w kształtowaniu swojej 

Fot. WAW Fashion
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W CZASIE WOLNYM...
Aktywna forma wypoczynku, 
czy całkowicie bierna – dla mnie 
najważniejsza jest obecność mojej 
rodziny i przyjaciół. W czasie wolnym 
pomiędzy ważnymi momentami w firmie 
– lubię pomilczeć lub wyjechać służbowo 
ze wspólniczką i przyjaciółką Magdaleną, 
to również jest dla mnie relaks.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Jest ich kilka. W Polsce ukochana 
Legnica (miasto urodzenia), Dolny 
Śląsk, ale i Półwysep Helski, Kazimierz 
Dolny i majowo-czerwcowe wyjazdy 
w Polskę - krajoznawczo i poza sezonem. 
Zagranicą Praga, Mediolan (od lat), Berlin, 
ale i Lazurowe Wybrzeże oraz Shanghai. 
U mnie zawsze to będą wspomnienia 
tych miejsc i ludzi z nimi związanych, stąd 
moje wybory.

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

Trudno jest mi określić, jaki jeden film 
wywarł na mnie największe wrażenie. 
Nie ma jednego. Lubię, w zależności od 
nastroju, wyszukiwać i dopasowywać 
do siebie bardzo różne emocje, 
podglądać i chłonąć klimat miejsc, 
miast, krajobrazów. Lubię obserwować 
historie oparte na uwypukleniu siły 
jednostki, jej współpracy w grupie, drodze 
dochodzenia do sukcesu. 

OSTATNIO PRZECZYTANA KSIĄŻKA?
Lubię biografie malarzy, pisarzy, 
osobowości świata współczesnego 
żyjących na przestrzeni ostatnich 100 lat. 
Zdecydowanie moim odkryciem był 
Leopold Tyrmand i jego Warszawa 
w książce „Dziennik 1954”. Muszę 
wrócić do tej książki. Dziś wybieram 
podobne, ukazujące świat z perspektywy 
twórcy, komentatora, artysty, bywalca, 
opiniodawcy, a relaksuję się przy 
kryminałach (tych napisanych przez 
mężczyzn).

ULUBIONE DANIE?
Jest taka restauracja w Mediolanie. 
Serwuje najlepszą „Catalana” oraz 
sałatkę z ośmiorniczkami. To stały punkt 
naszych odwiedzin. Na zawsze i od 
zawsze uwielbiam pierogi ruskie i sałatkę 
warzywną mojej mamy.

KULTURA - W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIEJ?

Teatr. Koncert.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Jak co roku: rodzinny dom nad jeziorem 
na Lubelszczyźnie, nasza enklawa – 
a z przyjaciółmi Mazury, Dębki i kamping 
w Chałupach. Miejsce nie jest dla mnie tak 
ważne, jak ludzie. 

ULUBIONA RESTAURACJA?
Właśnie ta w Mediolanie. Nie zdradzę 
nazwy ;)

SAMOCHÓD MARZEŃ?
Ten wymarzony właśnie mam od kilku 
tygodni. 

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PANI
W  WOLNEJ CHWILI?

Polskiego hip-hopu, współczesnych 

Fot. WAW Fashion

aranżacji i kolaboracji z innymi 
gatunkami muzycznymi, współczesnych 
polskich twórców alternatywnego 
popu, jazzujących utworów z lat 70. 
i 80., dawnego disco. Plus mam taką 
specjalna listę utworów z Magdaleną 
#wspomnienia.

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁABY PANI 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Umiejętności motywujące zespół, ale 
i młodzież na początku swojej drogi. 
Chciałabym perfekcyjnie i prawdziwie dać 
ludziom siłę, wiarę we własne możliwości 
i mądre poczucie sprawczości, przy 
zachowaniu poszanowania do drugiego 
człowieka. Trochę utopijne. Wiem. 
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Jest współwłaścicielka i współzałożycielką [WAW FASHION] 
Mutibrand Sales Agency - wyłącznego przedstawiciela na rynku 
Polski, Czech i Słowacji kolekcji odzieży, akcesoriów i butów 
marek premium oraz luxury : KARL LAGERFELD, FOR LOVE AND 
LEMONS, CHLOE, GIVENCHY, THE MARC JACOBS, HUGO BOSS, 
DKNY, MOS MOSH. Wykładowczyni Szkoły Wyższej VIA MODA 
w Warszawie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.  

„Moje doświadczenie w branży mody sięga już 20 lat. Podczas 
wieloletniej pracy w segmencie “fashion” miałam okazję  oraz 
ogromną przyjemność pracy  dla najlepszych domów mody 
: Giorgio Armani, Versace, Pierre Balmain, DKNY.  Specjalizuję 
się we wprowadzaniu na rynek Polski, Czech i Słowacji marek 
segmentu premium oraz luxury poprzez budowanie kanału 
wholesale oraz retail. Na swoim koncie mam otwarcie kilkunastu 
monobrandowych salonów oraz niezliczoną ilość otwarć butików 
multibrandowych.  Moja kariera zawodowa rozpoczęła się od 
asystenta sprzedaży po stanowisko Dyrektora Handlowego 
a finalnie po współwłaścicielkę  multibrandowej  Agencji 
sprzedażowej operującej na rynku Polski, Czech I Słowacji. Od 

ZAŁOŻYCIELKA I WSPÓŁWŁAŚCICIEL
AGENCJI SPRZEDAŻOWEJ 
WAW FASHION

MAGDALENA
SZANIAWSKA

Fot. WAW Fashion

Portret

„szafy” – „less is more”, co oznacza również, 
iż liczy się jakość i możliwość „ułatwionego” 
wejścia w drugi obieg z daną rzeczą, a nie 
przypadkowe zakupy w sieciówkach. 

Jakimi kryteriami kierują się Państwo 
przy wyborze kolejnych brandów do 
współpracy?
MS: Mając już ponad 15-letnie doświadcze-
nie w branży i posiadając ogromna wiedzę 
na temat specyfiki podległych nam ryn-
ków - z sezonu na sezon - te wybory są już 
dużo łatwiejsze. Marka musi być spójna, 
prezentująca bardzo wysoką jakość. Ogrom-
nie ważne są tkaniny, konstrukcja kolekcji, 
dbałość o detal. Doskonałym przykładem 
jest nasza australijska marka IXIAH, gdzie 
nad niektórymi projektami założycielka fir-
my pracowała 3 lata. Perfekcja na każdym 
etapie od modelu po tkaninę. Nie ogranicza-
my się już tylko do Europy - sięgamy dalej. 
Oczywiście dużo łatwiej wprowadzić markę 
na rynek, która jest rozpoznawalna poza 
granicami - posiada „logo”. Niemniej tych 
brandów jest już coraz mniej i nie zawsze 
oznaczają sukces sprzedażowy. 

Na jakich założeniach opiera się dziś no-
woczesny multibrand?
MS: Nowoczesny multibrand to połącze-
nie ciekawej oferty odzieży i akcesoriów, 
a także bardzo mocna praca nad stroną 
wizualną butiku. Tak samo jak zmieniają 
się trendy w designie właściciele butików 
muszą pamiętać o aktualizacji wystroju. 
Wprowadzanie od kilku sezonów do ofer-
ty mutlibrandów niszowych perfum, świec, 
albumów -  to bardzo trafny kierunek. Tak 
się tworzą nowoczesne „Concept Stores”. 
Pokazuje to również klientowi detalicznemu, 
iż takie miejsce prowadzone z pomysłem 
w sposób twórczy i nowatorski. Nowoczesny 
multibrand to także dbałość o social media. 
Aktualna strona internetowa, najczęściej już 
z prowadzonym sklepem online, spójny in-
stagram i FB to w obecnych czasach nie są 
nadprogramowe działania. To konieczność. 
I zawsze serwis. Na tym opiera się każdy 
handel.

W Państwa portfolio znajduje się wiele 
międzynarodowych marek, z ofertą nie 
tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Jak 

kształtuje się popyt właśnie na produkty 
dla najmłodszych?
AP: Popyt na odzież dziecięcą premium to 
stale rosnący trend. Nie bez znaczenia jest 
tutaj również ułatwiona odsprzedaż – czyli 
wspomniany „drugi obieg rzeczy”, jednak 
zdecydowanie wartością jest również design 
i duża świadomość marek, nawet dla dzieci, 
co już mocno widoczne jest przy 10-latkach, 
czy nastolatkach. Same kolekcje dedyko-
wane są dla dzieci i młodzieży od 0 do 16. 
roku życia. Konstrukcje marek są wykonane 
z myślą o młodych ludziach, a same projekty 
rezygnują z bardzo dziecięcych i naiwnych 
motywów, na rzecz elementów powtarzają-
cych się również w kolekcjach dla dorosłych. 
Oczywiście są marki, jak np. Billieblush – 
bardzo mocno promowana przez zwycięż-
czynie Eurowizji dla dzieci – Valentinę, 
której motywy przewodnie to gwiazdki, 
wszechobecny róż, tęcza i jednorożce, ale 
już w kolekcjach Timberland, Hugo Boss, 
Kenzo, DKNY – motywy przewodnie to 
odzwierciedlenie elementów charaktery-
stycznych dla lini dorosłych w okrojonej 
kolorystyce.
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NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Pierwszy wybór to Singapur a niezmienna 
miłość to Mediolan. Miejsce, do którego 
na pewno chcę powrócić to Nantucket 
(USA). Kocham podróżowanie i każde 
z odwiedzonych miejsc zostawiło po sobie 
cudowne wspomnienia. Porto, Barcelona, 
Florencja… mogłabym wymieniać bez 
końca. 

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

Nie chciałbym zamykać swojego wyboru 
do konkretnego tytułu. Każdy etap życia to 
inne emocje, upodobania i wymagania jako 
odbiorcy. Ale uwielbiam polskie kryminały 
- te głównie w formie seriali. Są genialne. 
Filmowo: Woody Allen i kino hiszpańskie, 
genialne „Contratiempo”. Uwielbiam też 
wszystkie dobre seriale: ”Peeky Blinders“, 
„Gra o tron“, „Wikingowie“, „Wiedźmin“. A jak 
jest troszkę więcej czasu to PS4 i Tomb 
Rider. Jestem pokoleniem Dirty Dancing, 
oglądanego kilkanaście razy potajemnie 
z kaset VHS

OSTATNIO PRZECZYTANA KSIĄŻKA?
Obecnie przed snem: Katarzyna Grochola 
i „Zjadacz czerni 8”. Wszystkie wybory 
książkowe zależne są od nastroju i potrzeby. 
Pierwsze zachwyty to Paulo Coelho, 
a książka, do której zawsze wracam to 

CO MOTYWUJE PANIĄ DO DZIAŁANIA?
Wyniki i osiągane sukcesy, trudy i mądrość 
prowadzenia własnego biznesu, ta sama 
pasja od wielu lat. 

CO CENI PANI W LUDZIACH?
Uczciwość, lojalność, pracowitość.

W CZASIE WOLNYM...
Zimą - narty we Włoszech, a latem 
koniecznie Dębki. Każdy wolny czas 
ponadto spędzam na Mazurach - zawsze 
w towarzystwie rodziny lub przyjaciół. 
Z kolei moją najnowszą pasją stało się 
kolarstwo szosowe.

6 lat razem z moją wspólniczką i przyjaciółką 
, Agnieszką Przybylską, rozwijamy własną 
Agencję [WAW] FASHION Multibrand Sales 
Agency Ta wieloetapowość pozwoliła mi na 
zdobycie kompetencji z zakresu zarządzania, 
planowania oraz  pozwoliła  mi na dogłębne 
zrozumienie potrzeb i poszerzanie wiedzy 
w każdym aspekcie branży modowej.
Ukończone studia na Wydziale Prawa 
I Administracji pozwalają mi na jeszcze większe 
wykorzystanie swojego doświadczenia 
w odniesieniu do tworzenia  i analizy  umów 
handlowych w branży FASHION  oraz reguł 
rządzących branżą mody od strony formalnej.”

Waldemar Łysiak „Wyspy zaczarowane“.

ULUBIONE DANIE?
Tu z Agnieszką jesteśmy zgodne: Catalana.

KULTURA - W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIEJ?

Kino, teatr.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Polskie morze w czerwcu, z rodziną 
i przyjaciółmi. Podróżowanie to moja pasja, 
więc obecna sytuacja jest dość trudna do 
zaplanowania.

ULUBIONA RESTAURACJA?
Zgadzam się ze wspólniczką! Mediolan - 
nazwy nie zdradzimy.

SAMOCHÓD MARZEŃ?
Marzenia są w trakcie realizacji.

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PANI
W  WOLNEJ CHWILI?

Polskiej muzyki lat 80. i 90. Polskich 
współczesnych wykonawców. Lubię też 
chillout: ostatnio najczęstsza playlista na 
Spotify: Satin Jackets + Geminini Rising.

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁABY PANI 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Umiejętność odpoczynku.
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Właśnie mija rok od momentu wybuchu 
pandemii koronawirusa w Polsce. Jak ten 
okres wpłynął na działalność Państwa 
firmy oraz obsługiwanych przez Państwa 
klientów? 
MS: Od początku pandemii bardzo ważne 
było dla nas realne wsparcie naszych part-
nerów handlowych w trudnym momencie 
a nasze działania były kilkukierunkowe. 
Cały zespół agencji miał jasno wytyczone 
cele do realizacji. Już od marca ubiegłego 
roku bardzo mocno wspierałyśmy klien-
tów: byłyśmy w nieustannym kontakcie te-
lefonicznym i mailowym. Proponowałyśmy 
konkretne i realne rozwiązanie pomocne 
w czasie pandemii. Co tydzień nasi klienci 
dostawali opracowane przez Nas newslettery, 
które zawierały szereg porad handlowych 
i PR. Jako Zarząd również prowadziłyśmy 
wiele rozmów bezpośrednio z Zarządami 
marek, aby wypracować jak najlepsze wa-
runki handlowe dla wszystkich stron. Udało 
się wynegocjować dłuższe terminy płatności, 
wymiany towarów, rabaty od faktur. Wie-
działyśmy, iż tylko wspólnie działanie po-
zwoli na zminimalizowanie strat. Jednak od 
naszych klientów również wymagałyśmy 
działania. Chciałyśmy, aby byli skoncen-
trowani na rozwiązywaniu problemów. Mu-
sieliśmy razem się motywować i wierzyć, iż 
ciężka praca przyniesie efekty. Mamy fan-
tastycznych partnerów handlowych i dzięki 
temu w czasie pandemii nie notujemy spad-
ku obrotów, a wręcz odwrotnie.

AP: Ubolewamy nad jednym - dość ogra-
niczonym rozszerzaniem, czy nawet ofe-
rowaniem pakietów pomocowych dla 
multibrandów znajdujących się w centrach 
handlowych. Klienci posiadający lokale tylko 
w galeriach mają zdecydowanie trudniej. 
Elastyczność galerii w negocjacji warunków 
wynajmu dla właścicieli butików jest często 
kluczowa w utrzymaniu biznesu i przejściu 
przez trudny czas pandemii. W naszym 
przekonaniu, również dla galerii, obecność 
znanych marek premium, powinna stanowić 
pewną wartość marketingową, jak i nego-
cjacyjną przy zatrzymaniu butiku multi-
brandowego. Jesteśmy po wielu rozmowach 
z klientami i wiemy, iż nawet w obecnych 
czasach pandemii galerie dyktują bardzo 
wysokie stawki najmu lokali i nie rozumieją, 
iż bez najemców nie przetrwają.

Jak dziś zmieniają się preferencje 
konsumenckie?
MS: Preferencje klientów zmieniają się 
w ostatnich latach bardzo często. Oczywiście 
wybuch pandemii COVID -19  i dość trudna 
globalna sytuacja gospodarcza doprowadza 

konsumenta do bardziej rozsądnego wydat-
kowania i podejmowania przemyślanych 
decyzji zakupowych. Ważna jest jakość, 
design i DNA marki. Ogromne znaczenie 
ma zrównoważona produkcja oraz wszelkie 
eco-friendly produkty. Oczywiście marki 
premium zawsze interesowały świadome-
go konsumenta, który w pakiecie dostawał 
wszelkie odpowiedzi na swoje zapytania 
dotyczące jakości nabywanego produktu.

Drugie półrocze bieżącego roku póki co 
nie wnosi zbyt wiele optymizmu. Wszyst-
ko wskazuje na to, że nadal będziemy żyć 
w dużej niepewności. Jakie są Państwa 

[WAW]Fashion Multibrand Sales Agency jest niezależną agencją sprzedażowo-
-PR’ową w Polsce o międzynarodowym zasięgu. Pracujemy nad dystrybucją marek 
zagranicznych oraz polskich lokując je w sieciach multibrandowych, butikach online 
i stacjonarnych. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży i znajomości rynku 
modowego prowadzimy działania w obszarach PR, product placement, sprzedaży, 
consultingu i budowania strategii marki. Pracujemy na zasadach wyłączności na rynek 
polski, czeski i słowacki z markami znajdującymi się w naszym portfolio, m.in. Karl 
Lagerfeld, Mos Mosh, Kat Maconie, For Love&Lemons, Elina Linardaki, IXIAH 
oraz jedenastoma dziecięcymi markami premium m.in. Kenzo, Givenchy, BOSS, 
Timberland, Patrizia Pepe, DKNY czy Karl Lagerfeld Kids. Nasz Showroom kilka 
razy do roku prowadzi działania sprzedażowe tzw. kampanie sprzedaży dla marek 
z portfolia agencji – kontraktujące kolekcje z kupcami i właścicielami butików, 
pracując każdorazowo na kilku tysiącach sampli obuwia, akecsoriów, czy kolekcji 
odzieżowych i dodatków. Dodatkowo dla naszych marek prowadzimy działania 
z obszaru Public Relations, promując produkty naszych klientów przez współpracę 
ze stylistami, prasą i blogosferą.

Kontakt dla osób i firm zainteresowanych współpracą:
info@wawfashion.com   |  tel. +48 609033353  |  www.wawfashion.com

O FIRMIE:

plany na ten okres?
AP. Plany na najbliższe pół roku to nie-
zmienne wspieranie naszych partnerów. 
Chcemy jak najwięcej czasu przeznaczyć na 
podróże, aby klienci czuli, iż zawsze jesteśmy 
przy nich. Sukcesywnie powiększamy także 
nasz zespół WAW FASHION, oraz nie-
ustannie poszukujemy nowych brandów do 
portfolio agencji. Pomimo niezbyt optymi-
stycznych prognoz wiemy, że obrany przez 
nas kierunek sprawdzi się również teraz.

Dziękujemy za rozmowę
Również dziękuję.
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PRZYWRÓCENIE
NIEDZIEL 
HANDLOWYCH UWAŻAMY ZA BARDZO POTRZEBNE ROZWIĄZANIE 
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Rok 2020 był trudny dla wszystkich. Pandemia szczególnie dotknęła jednak właścicieli i zarządców 
centrów handlowych. Pozostawieni bez żadnej pomocy rządu, a zobowiązani do zamknięcia swoich 
obiektów na wiele tygodni, dostosowywania się do licznych restrykcji i ograniczeń po ponownych 
otwarciach, oraz uwzględniania w swoich relacjach z najemcami art. 15ze ustawy covidowej, 
musieli odnaleźć się w nowych okolicznościach i środowisku biznesowym. Bez zgranego zespołu 
nie byłoby to możliwe. Katarzyna Sekuła-Okarma i Jarosław Wasiłek z działu komercjalizacji CD 
Locum, Agnieszka Kolano, reprezentująca dział marketingu CD Locum, Mateusz Mikulec, zarządca 
Galerii Stara Ujeżdżalnia oraz Gabriel Habura, zarządca Galerii Trzy Korony podkreślają, że wspólnie 
odnieśli sukces, którym jest średni poziom komercjalizacji portfela nieruchomości CD Locum na 
poziomie ponad 98%. Dodają, że to wynik całorocznej pracy zespołu i dowód na to, że nieruchomości 
handlowe o ugruntowanej pozycji rynkowej, nadal pozostają atrakcyjne dla najemców i stanowią 
fundamentalną część rynku handlowego w Polsce.
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CD Locum zajmuje się budową i zarzą-
dzaniem nieruchomościami. W Państwa 
ofercie znajdują się obecnie takie obiekty 
handlowe jak: Galeria Trzy Korony, Galeria 
Dębicka, Galeria Rondo i Galeria Stara 
Ujeżdżalnia. Jak - zważywszy na okolicz-
ności związane z pandemią - wygląda 
obecnie zarządzanie tymi obiektami? 
Katarzyna Sekuła-Okarma, dział komercja-
lizacji CD Locum: Aktualnie zarządzamy 
powierzchnią wynajmowaną wynoszącą bli-
sko 100 tys. m.kw., rozlokowaną pomiędzy 
cztery obiekty handlowe. Niewątpliwie rok 
2020 był dla nas ogromnym wyzwaniem 
i musieliśmy się zmierzyć z wieloma no-
wymi problemami, które dla całego eko-
systemu gospodarczego stworzyła pandemia 
COVID-19. Kluczowym było wdrożenie 
nowych środków i procedur bezpieczeń-
stwa, obejmujących sam obiekt, jak i pra-
cowników oraz klientów. Równie istotne 
było opracowanie planu wsparcia i zasad 
współpracy z najemcami – zarówno w czasie 
lockdown’ów, jak i w okresach przywróce-
nia handlu. Wznawiając działalność galerii 
handlowych w lutym 2021 roku, średni 
poziom komercjalizacji naszego portfela 
wyniósł ponad 98%. To wynik całorocznej 
pracy zespołu i dowód na to, że nierucho-
mości handlowe o ugruntowanej pozycji 
rynkowej, nadal pozostają atrakcyjne dla 
najemców i stanowią fundamentalną część 
rynku handlowego w Polsce.

Mija rok, odkąd wybuchła pandemia koro-
nawirusa. W jaki sposób ten okres wpłynął 
na Państwa działalność?
Agnieszka Kolano, dział marketingu CD 
Locum: Bezpieczeństwo pracowników oraz 
klientów były i są dla nas kluczowe. Mocno 
skupiliśmy się na edukacji mającej na celu 
oswojenie z nowymi zasadami bezpieczeń-
stwa, obowiązującymi w obiektach. Naszym 
zdaniem działania te przyniosły oczekiwany 
skutek, ponieważ spadki frekwencji sięgające 
w okresach lockdown’ów poziomu -40%, 
porównując do analogicznego okresu roku 
poprzedniego, udawało się relatywnie szybko 
odbudowywać w okresach wznawiania han-
dlu. Średni spadek odwiedzalności portfela 
naszych nieruchomości, jaki zanotowaliśmy 
na przestrzeni roku 2020 w porównaniu do 
rekordowego roku 2019, wyniósł niecałe 
25%. Biorąc pod uwagę okoliczności, uwa-
żamy to za dobry wynik.   

Jakie główne trendy na rynku obecnie 
Państwo zauważają? 
Agnieszka Kolano: Z naszych obserwacji 
wynika, że obecnie klienci wykazują się 
większą wrażliwością na cenę. Dostrzegamy 
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Galeria Stara Ujeżdżalnia to bardzo udany projekt, który ma na koncie dwa bardzo ważne wyróżnienia 
– tytuł Projektu Handlowego Roku (2020 CEE Retail Awards) oraz Budowy Roku Podkarpacia 2019.
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m.in. wzrost popularności marek o profilu 
ekonomicznym. Pomimo pandemii, dobre 
wyniki sprzedażowe odnotowują branże 
elektroniczna i wyposażenia wnętrz. Trud-
niejsza jest na pewno sytuacja operatorów 
gastronomicznych, czy rozrywkowych. Po-
nadto, zaobserwowaliśmy zmiany dotyczące 
modelu zakupowego i wyższy współczynnik 
konwersji (wzrost wartości koszyka i wzrost 
liczby paragonów względem liczby wejść). 
Na przykładzie portfela naszych nierucho-
mości - odnotowaliśmy spadek sprzedaży 
wyraźnie niższy od utraconego footfall’u. 
Obroty naszych najemców w ujęciu śred-
nio rocznym stanowiły w poprzednim roku 
ponad 80% obrotów zrealizowanych w re-
kordowym roku 2019, co przy frekwencji 
na poziomie 75% w analogicznym okresie, 
rozpatrujemy jako bardzo pozytywny wynik. 

Na czym dziś w Państwa ocenie polega 
lub powinna polegać partnerska relacja 
najemcy i wynajmującego? 
Jarosław Wasiłek, dział komercjalizacji CD 
Locum: Od ponad roku uważnie przyglą-
damy się problemom, z jakimi mierzy się 
rynek handlowy, w tym nasi partnerzy, 
i podchodzimy do tego z dużą wrażliwo-
ścią. Sami jednocześnie przechodzimy przez 
tę niełatwą sytuację z równie dotkliwymi 

trudnościami, w dodatku bez jakiegokol-
wiek wsparcia ze strony rządu (spółki nie-
ruchomościowe zostały bowiem w całości 
pominięte w rządowych programach po-
mocowych). W roku 2020 spędziliśmy bar-
dzo dużo czasu na rozmowach z naszymi 
najemcami, chcąc poznać i zrozumieć ich 
perspektywę i spojrzenie na problemy, które 
postawiła przed nami pandemia. Staraliśmy 
się wspólnie znaleźć wyjście z tej trudnej 
sytuacji, w której znalazła się cała nasza 
branża. Uważamy, że silne relacje i dobre 
partnerstwo buduje się właśnie w okre-
sie sytuacji nieprzewidzianych, w obliczu 
trudności i nowych wyzwań, które stawia 
przed nami świat. Cytując klasyka, „tyle 
wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”.  Mimo 
przeciwności, a dzięki relacjom opartym na 
zrozumieniu i empatii, udało nam się wypra-
cować indywidualne rozwiązania wspierają-
ce naszych najemców, dzięki czemu 100% 
z nich wznawiało działalność w krótkim 
czasie po zniesieniu obostrzeń. Traktujemy 
to jako duży sukces całego naszego zespołu. 
Odnosimy jednak wrażenie, że nie wszyscy 
uczestnicy rynku handlowego udźwignęli 
ciężar problemu i niektóre działania, czy 
wypowiedzi były mówiąc wprost niespra-
wiedliwe, a często bardzo szkodliwe dla całej 
branży oraz budowanych przez wiele lat 

relacji najemca-wynajmujący.

Sporo kontrowersji budzi art. 15ze usta-
wy covidowej, który dotyczy obniżenia 
czynszu najmu powierzchni w dużych 
obiektach handlowych, w przypadku 
ograniczenia lub zakazu prowadzenia 
działalności. Jakie jest Państwa zdanie 
w tek kwestii?
Jarosław Wasiłek: Nasza firma, podobnie 
jak większość wynajmujących, których 
stanowisko w tej sprawie jest nam zna-
ne, uznawała, że nie należy wprowadzać 
żadnych odgórnych regulacji do umów 
cywilnoprawnych zawartych na zasadach 
wolnorynkowych. Na takie przymusowe 
rozwiązania nie zdecydował się żaden inny 
kraj, ponieważ nie jest możliwym sprawie-
dliwe rozstrzygnięcie kwestii wynikających 
z często bardzo złożonych umów pomiędzy 
najemcami i wynajmującymi, jednym za-
pisem specustawy, traktującym wszystkich 
w jednakowy sposób. Umowy są zawierane 
na różne lokale, w różnym czasie, na różny 
okres, z różnym wkładem (kontrybucją ze 
strony wynajmującego), wreszcie na różnych 
warunkach finansowych, co powoduje, że 
również w trybie indywidualnym należa-
łoby poszukiwać rozstrzygnięć zaistniałego 
problemu. Takie zalecenia – kodeks dobrych 
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oraz prawie całkowitym wynajęciem powierzchni - obecnie na poziomie 99%.



praktyk – pojawiły się m.in. w Niemczech 
i propozycje podobnych rozwiązań padały 
także w dyskusjach na naszym rodzimym 
rynku. Jednakże, ostatecznie zdecydowano 
się na rozwiązanie legislacyjne, szczególnie 
forsowane przez grupę najemców zrzeszo-
nych w ZPPHiU. Poprzez wprowadzony 
zapis, cały ciężar sfinansowania pomocy dla 
najemców spadł na barki wynajmujących, 
którzy nie otrzymują czynszu w trakcie    
lockdownu, a ponoszą w tym czasie pełne 
koszty utrzymania nieruchomości. 

W jaki sposób CD Locum realizuje w co-
dziennej działalności ten zapis? 
Jarosław Wasiłek: Pomimo, iż nie byliśmy 
zwolennikami wprowadzenia art. 15ze 
(abolicji czynszowej), na pewno możemy 
powiedzieć, że zapis jest precyzyjny i nie 
pozostawia wątpliwości interpretacyjnych. 
Najemcy mają możliwość wyboru pomię-
dzy zastosowaniem warunków umownych 
w okresie lockdown’ów, a skorzystaniem 
z uprawnienia do zwolnienia z czynszu 
i opłat w tym okresie, w zamian przedłu-
żając umowę najmu o okres 6 miesięcy 
powiększony o liczbę dni, w których trwał 
lockdown. Tyle w teorii. W praktyce, biorąc 
pod uwagę wielowymiarowość problemu, 
najczęściej wprowadzamy w życie aneksy, 

które zawierają jedynie pewne elementy art. 
15ze, a w pozostałej części odpowiadają na 
indywidualny charakter zawartych umów 
najmu. Według nas, w obecnej sytuacji to 
najlepsze możliwe rozwiązanie. 

Jakie zmiany by Państwo zaproponowali?
Jarosław Wasiłek: Alternatywą do obecne-
go rozwiązania, byłoby usunięcie artykułu 
15ze z ustawy covidowej i udzielenie przez 
rząd wsparcia dla branży w formie dopłat do 
kosztów stałych obejmujących czynsze. Taki 
postulat przedstawiła niedawno Polska Rada 
Centrów Handlowych jako wynik krytyki 
obowiązującego przepisu zarówno ze strony 
najemców, jak i wynajmujących.

Tarcze kryzysowe są jednym ze sposobów 
pomocy przedsiębiorcom. Jak oceniają 
Państwo te rozwiązania?
Agnieszka Kolano: Nie można inaczej oce-
nić pomocy, której się nie otrzymało, aniżeli 
iluzoryczna. Przedsiębiorstwa zajmujące się 
wynajmem powierzchni handlowych - jako 
jedyna zamykana w trakcie ostatniego roku 
branża - nie zostały uwzględnione w żad-
nej z tarcz branżowych, czy planie pomocy 
z PFR. Zwolnienia z podatku od nierucho-
mości, czy użytkowania wieczystego – po-
zostawione w gestii samorządów – również 

nie przełożyły się na realną pomoc dla firm 
z naszej branży. Zatem wynajmujący, któ-
rzy ponieśli koszt abolicji czynszowej tracąc 
w okresach lockdown’ów lwią część przy-
chodów, oraz którzy w okresie roku 2020 
udzielili najemcom rabatów czynszowych, 
zapłacili za kryzys epidemiczny podwójnie. 
W zamian otrzymaliśmy podwyżkę cen 
prądu, podwyżkę stawek za wywóz śmieci 
i ogólny wzrost kosztów utrzymania nieru-
chomości spowodowany choćby wzrostem 
kosztów ochrony, czy sprzątania wynikają-
cych z podwyższonych standardów bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia. Z perspektywy 
najemców z kolei, wiele firm (np. salony 
jubilerskie czy operatorzy komórkowi) po-
zbawionych zostało możliwości realizowa-
nia swojej działalności na terenie centrów 
handlowych, nie otrzymując w tym czasie 
żadnego wsparcia, ze względu na ogranicze-
nie pomocy do określonych kodów PKD. 
Firmom tym, w drodze nakazu zabroniono 
działalności na kilkaset dni, gdzie kluczem 
zamknięcia była lokalizacja (w galerii han-
dlowej). Z kolei jako kryterium przyznania 
pomocy rządowej wybrano system Polskiej 
Klasyfikacji Działalności, mający wcześniej 
czysto statystyczne znaczenie dla wielu firm 
i nierzadko nieznajdujący potwierdzenia 
w faktycznie wykonywanej działalności, 
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Analizy ewentualnego planu rozbudowy Galerii Dębickiej w Dębicy oraz Galerii Rondo w Bochni zakładają poszerzenie aktualnej oferty o część rozrywkową 
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zwłaszcza dla firm z dłuższą historią gospo-
darczą. Reasumując, plan wsparcia opiera się 
na niesymetrycznych, wręcz niesprawiedli-
wych rozwiązaniach, które powinny zostać 
jak najszybciej naprawione.

Jednym z aktualnych postulatów przed-
stawicieli branży jest zniesienie, choćby 
czasowe, zakazu handlu w niedziele. Z ja-
kim prawdopodobieństwem i ewentualnie 
kiedy w Państwa ocenie handlowe nie-
dziele będą w stanie do nas wrócić?
Agnieszka Kolano: Przywrócenie niedziel 
handlowych uważamy, z wielu powodów, 
za bardzo potrzebne rozwiązanie. Przede 
wszystkim jest to kwestia bezpieczeństwa, 
ponieważ dodatkowy dzień handlowy 
umożliwiałby rozłożenie ruchu na więcej 
dni, a tym samym zmniejszenie kolejek 
wynikających z limitów wejść. Handlowo 
z kolei pojawia się argument odrobienia strat 
poniesionych w ostatnim roku przez cały 
ekosystem gospodarczy związany z branżą 
handlową. Należy pamiętać, że dodatko-
wy dzień zakupowy to również dodatkowe 
miejsca, czy godziny pracy, a w perspekty-
wie wychodzenia z kryzysu gospodarcze-
go spowodowanego pandemią, istotny jest 
każdy impuls prorozwojowy. Zakaz handlu 

w niedziele uderza w dużej mierze w rodzi-
my kapitał - polskie przedsiębiorstwa. Firmy 
z branży gastronomicznej i rozrywkowej, 
zlokalizowane w galeriach handlowych utra-
ciły jeden z kluczowych dni sprzedażowych, 
często stawiając pod znakiem zapytania ren-
towność całego biznesu. Na zakazie zyskały 
jedynie posiadane przez zagraniczne fundu-
sze placówki handlowe udające poczty, czy 
koncerny paliwowe posiadające sklepiki na 
stacjach benzynowych. Wreszcie, niedziele 
handlowe powinny wrócić w pełnym zakre-
sie i na stałe, bo tego chce większość Pola-
ków. Według badań opinii publicznej ponad 
połowa Klientów chciałaby, aby sklepy były 
otwarte przez 7 dni, a mniej niż 1/3 opo-
wiada się za utrzymaniem obecnego stanu. 
Dobrym pomysłem zgłaszanym przez różne 
organizacje jest przywrócenie niedziel han-
dlowych, przy jednoczesnym zagwarantowa-
niu pracownikom dwóch wolnych niedziel 
w miesiącu.

W dzisiejszych czasach zmianie uległ 
kalendarz marketingowy centrów han-
dlowych oraz sposób komunikacji z klien-
tami. Jakie zmiany w tym zakresie zaszły 
w Państwa obiektach?
Agnieszka Kolano: W początkowym okresie, 

po zniesieniu obostrzeń nałożonych podczas 
pierwszego lockdown’u, kluczowym elemen-
tem komunikacji było bezpieczeństwo, które 
stało się niejako ‘doświadczeniem zakupo-
wym’ i jednym z kryteriów odbudowywania 
odwiedzalności. W kolejnych okresach roku 
2020 staraliśmy się wesprzeć naszych najem-
ców podejmując wiele działań pro-sprze-
dażowych, m.in. organizując takie akcje jak 
„Powrót do Szkoły – Rozdajemy Deski”, 
„Black Week – Tydzień Rabatów”, „Napisz 
List do św. Mikołaja”, czy „Zabierz do Domu 
Pachnącą Choinkę”. Pomimo występujących 
obostrzeń i ograniczeń wszystkie te akcje 
spotkały się z bardzo dobrym odbiorem 
klientów i utwierdziły nas w przekona-
niu, że potrzeba angażowania się centrum 
handlowego w życie lokalnej społeczności 
nie ustąpiła i galerie nadal stanowią bardzo 
ważny element krwioobiegu swoich miast 
i miasteczek.  Naturalnie, część naszych ak-
tywności marketingowych przeniosła się do 
Internetu, gdzie pozostawaliśmy w bieżącym 
kontakcie z naszymi klientami, wspierając 
jednocześnie działalność najemców gastro-
nomicznych, czy rozrywkowych nagradzając 
bonami biorących udział w naszych mini 
konkursach. Wreszcie, cały czas nieustan-
nie pracowaliśmy i pracujemy nad tym, aby 

Fot. CD LOCUM
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nasze obiekty wzmacniały wizerunek miejsc 
przyjaznych rodzinom i stanowiły pierwszą 
destynację zakupową w swoich miastach. 
Dlatego w obecnym roku planujemy dalsze 
działania wspierające najemców zarówno 
pośrednio, jak i bezpośrednio - w formule 
wydarzeń specjalnych, konkursów, ale rów-
nież wystaw, czy eskpozycji dla różnych grup 
naszych klientów.

Stara Ujeżdżalnia w Jarosławiu będzie 
obchodzić w sierpniu 2. urodziny. Jak dziś 
wygląda oferta tego obiektu? 

Mateusz Mikulec, zarządca Galerii Stara 
Ujeżdżalnia: Galeria Stara Ujeżdżalnia to 
bardzo udany projekt, który już teraz ma 
na swoim koncie dwa bardzo ważne dla nas 
wyróżnienia – tytuł Projektu Handlowego 
Roku (2020 CEE Retail Awards) oraz Bu-
dowy Roku Podkarpacia 2019. Jednak co 
najważniejsze, obiekt znakomicie wpisał się 
w krajobraz miasta i oczekiwania lokalnej 
społeczności. Jako dowód, centrum może 
pochwalić się znakomitą odwiedzalnością - 
średnio miesięcznie pow. 400 tys. wejść oraz 
prawie całkowitym wynajęciem powierzchni 

- obecnie na poziomie 99%. Pomimo trud-
ności i wyzwań dla branży handlowej ja-
kie przyniósł rok 2020, w ciągu ostatnich 
miesięcy swoje lokale otworzyli w obiekcie: 
market budowlany PSB, sklep zoologiczny 
AleAnimale, kawiarnia So!Coffee, butik 
Magnifiue, Vision Express powiększył swój 
dotychczasowy salon, a w najbliższych tygo-
dniach nastąpi otwarcie pierwszego w po-
wiecie jarosławskim marketu Tedi. Mamy 
też ambitne plany dotyczące uzupełnienia 
oferty gastronomicznej o popularną markę, 
która nie była do tej pory obecna w mieście. 
Rozmowy w tym obszarze trwały od dłuż-
szego czasu, jednak nasze działania zosta-
ły spowolnione przez pandemię. Chcemy 
wrócić do tego tematu i mamy nadzieję, że 
w niedługim czasie będziemy mogli miło 
zaskoczyć naszych klientów i odpowiedzieć 
na ich oczekiwania.       

Jakie inwestycje CD Locum planuje pod 
kątem rozwoju swoich obiektów? 
Gabriel Habura, zarządca Galerii Trzy 
Korony: Poprzedni rok, podobnie jak dla 
wielu centrów handlowych w Polsce, był 
dla nas trudny i z pewnością nadal odczu-
wamy negatywne skutki, jakie wywołała 
pandemia. Podjęliśmy natomiast wszelkie 
starania, aby złagodzić następstwa tego 
kryzysu w dłuższej perspektywie. Dzięki 
udzielonemu wsparciu naszym najemcom 
w postaci rabatów czynszowych, czy zasto-
sowaniu szeroko rozumianych działań ko-
munikacyjno-marketingowych, udało nam 
się utrzymać blisko 100% komercjalizacji 
portfela naszych nieruchomości. W czasie 
trzech lockdown’ów i towarzyszących nie-
ustannie obostrzeniach dotyczących handlu, 
gastronomii, czy oferty rozrywkowej uważa-
my, że osiągnęliśmy znakomity wynik. Dla 

dział marketingu
CD Locum

AGNIESZKA KOLANO
zarządca Galerii

Trzy Korony w Nowym Sączu

GABRIEL HABURA
dział komercjalizacji

CD Locum

JAROSŁAW WASIŁEK
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przykładu, w ostatnim czasie, poza utrzyma-
niem dotychczasowej oferty, uruchomiliśmy 
w Galerii Trzy Korony w Nowym Sączu 
nowe salony: TK Maxx, New Balance oraz 
Tatuum, a także powiększyliśmy istnieją-
ce sklepy takich marek jak 4F, Medicine, 
Home&You, czy Sezam. Tutaj szczególny 
akcent kładziemy na otwarcie salonu TK 
Maxx, które gruntuje dominującą pozycję 
Galerii Trzy Korony na handlowej mapie 
nowosądecczyzny, a szerzej – Małopolski, 
i otwiera pole do dalszego rozwoju naszej 
oferty, odpowiadającej na zmieniające się 
i coraz mocniej aspirujące oczekiwania lo-
kalnej społeczności. W planach dotyczących 
Nowego Sącza mamy bowiem przebudowę 
strefy foodcourt zakładającą powiększenie 
oferty rozrywkowej o nowoczesną multi-
medialną bawialnię, stworzenie przestrzeni 
do pracy wspólnej (tzw. co-working), udo-
stępnienie tarasu na dachu galerii do użytku 
klientów, a także wprowadzenie kolejnych 
marek modowych oraz gastronomicznych, 
które do tej pory nie były obecne w mieście. 

Katarzyna Sekuła, dział komercjalizacji CD 
Locum: Plany wobec naszych pozostałych 
obiektów, czyli Galerii Stara Ujeżdżalnia 
w Jarosławiu, Galerii Dębickiej w Dębicy 
oraz Galerii Rondo w Bochni mamy rów-
nie ambitne. W Jarosławiu przygotowuje-
my inwestycję uzupełniającą ofertę naszego 
centrum o sektor DIY. Z kolei w Dębicy 
i w Bochni analizujemy możliwości rozbu-
dowy obiektów umożliwiające powiększenie 
kilku salonów znanych marek, dla których 
obecne lokale zaczynają być niewystarczają-
ce pod kątem powierzchni handlowej. Pla-
ny rozbudowy dwóch ostatnich obiektów 
zakładają również poszerzenie aktualnej 
oferty o część rozrywkową m.in. kino oraz 

gastronomiczną - nowoczesny foodcourt 
z różnorodną ofertą kawiarniano-restau-
racyjną. Jak widać nie próżnujemy i mamy 
ambitne plany co do dalszego rozwoju na-
szych nieruchomości. Szczerze ufamy, że 
polepszające się okoliczności zewnętrzne 
sprawią, że będziemy mieć ręce pełne roboty 
realizując nowe pomysły i projekty, a nie 
tylko gasząc epidemiczne problemy.

Koronawirus zostanie z nami na pewno 
jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy. 
Jak w Państwa ocenie będzie wyglądał 
polski rynek centrów handlowych w naj-
bliższej przyszłości? 
Agnieszka Kolano: Wbrew często powiela-
nej opinii, handel w sieci nie jest alternatywą 
dla tradycyjnej sprzedaży w centrach handlo-
wych, a jedynie jej uzupełnieniem. E-com-
merce rozwija się w Polsce dynamicznie, 
co szczególnie uwidaczniało się w okresie 
ograniczenia w handlu, jednak zaraz po po-
nownym otwarciu galerii handlowych, dyna-
mika sprzedaży internetowej spadała i udział 
e-commerce w rynku handlowym wracał 
do jednocyfrowego poziomu. Wynika to 
z faktu, że nie wszystkie rodzaje działalności, 
a już w szczególności oferta gastronomiczna 
czy rozrywkowa, są w stanie przenieść się 
do Internetu, zachowując wszystkie swoje 
walory i zaspokajając potrzeby konsumen-
tów. Doznania zakupowe doświadczane 
w sklepach stacjonarnych nadal pozostają 
bardzo ważną potrzebą większości klientów, 
lojalnie chcących wracać do miejsc, które 
lubią i znają. Natomiast niewątpliwie jednym 
z elementów dalszego rozwoju szeroko rozu-
mianej branży handlowej będzie umiejętna 
adaptacja do tzw. wielokanałowości handlu 
(tzw. omnichannel), czyli przenikania się 
różnych kanałów sprzedaży - offline i online. 

Bardzo liczymy na to, że zachowanie reżimu 
sanitarnego oraz postępujące szczepienia 
pozwolą wrócić do rzeczywistości sprzed 
pandemii już w połowie bieżącego roku. 
W naszej opinii, równolegle do powracającej 
normalności, zachowania klientów w odnie-
sieniu do lokali gastronomicznych, czy kin 
będą sukcesywnie wracać do poprzednich 
schematów. Przykłady takich zachowań 
można zaobserwować w krajach, które po-
radziły sobie z pandemią i gdzie wydarzenia 
sportowe, premiery kinowe, czy imprezy 
muzyczne organizowane w ostatnim czasie 
cieszyły się ogromną popularnością. Oczy-
wiście to, jak te tendencje przełożą się na 
sytuację w naszym kraju, będzie zależeć od 
wielu czynników. W przypadku kin, będzie 
to m.in. determinowane dostępnością re-
pertuaru, zarówno zagranicznych super-
produkcji, jak i krajowych premier, których 
realizacje również uległy zmianom spowo-
dowanym przez pandemię. Nie obawiamy 
się natomiast zupełnie o bezpieczeństwo 
w kinach, czy lokalach gastronomicznych, 
które przy odpowiedzialnym zachowaniu 
klientów przestrzegających obowiązujących 
zasad higienicznych, które zapewne staną 
się nowym standardem życia codziennego, 
będą jednymi z bezpieczniejszych miejsc 
spędzania wolnego czasu.

Dziękujemy Państwu za rozmowę.
Dziękujemy również.

dział komercjalizacji
CD Locum

KATARZYNA SEKUŁA-OKARMA
zarządca Galerii

Stara Ujeżdżalnia w Jarosławiu

MATEUSZ MIKULEC

Grupa CD Locum jest firmą rodzinną, 
zajmującą się budową i zarządzaniem 
nieruchomościami, głównie w sekto-
rze handlowym. Spółka, obecna na 
rynku od prawie 20 lat, wybudowała 
ponad 100 tys. mkw. powierzchni 
handlowej m.in. w Dębicy, Boch-
ni, Nowym Sączu oraz Jarosławiu. 
Działając jako inwestor, deweloper 
i zarządca nieruchomości, CD Locum 
zatrudnia kilkudziesięciu profesjona-
listów w dziedzinie nieruchomości 
- zarówno inżynierów budowlanych, 
zarządców nieruchomości, a także 
ekspertów w dziedzinie finansów 
i księgowości.
Kontakt dla potencjalnych partne-
rów zainteresowanych współpracą:

Katarzyna Sekuła-Okarma
tel. 609-420-814
katarzyna.sekula@cdlocum.pl

Jarosław Wasiłek
tel. 603-939-293
jaroslaw.wasilek@cdlocum.pl
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Pandemia koronawirusa 
zmieniła, a raczej zmusiła 
do zmian zwyczajów 

zakupowych klientów. 
Ograniczenia w funkcjonowaniu, 
a także zamknięcia sklepów 
i centrów handlowych 
spowodowały wzrost znaczenia 
zakupów internetowych. Na 
popularności zyskały też parki 
handlowe, ze względu na 
koncentrację w jednym miejscu 
sklepów zabezpieczających 
podstawowe potrzeby i mniejszą 
niż w dużych centrach liczbę 
punktów styku klientów. 
Niemniej według szacunków 
Multi aż 2/3 klientów deklaruje 
powrót do dawnych zwyczajów 
zakupowych i do centrów 
handlowych tak szybko, jak 
to tylko będzie możliwe. Chcą 
ponownie odwiedzać sklepy, 
restauracje i korzystać z różnych 
form rozrywki oferowanych 
przez centra handlowe. 
Z niecierpliwością czekają na to, 
by znów spotykać się w ramach 
swojej lokalnej społeczności, 
w takich miejscach, jak puby, 
kawiarnie, restauracje czy 
siłownie. W jaki sposób centra 
handlowe powinny przygotować 
się na ponowne powitanie 
swoich gości?

maj-czerwiec 2021 magazyngalerie.pl
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Rozwiązania 
bezdotykowe będą 
zyskiwać na znaczeniu

Części wspólne centrów i ga-
lerii handlowych od zawsze 
były projektowane tak, aby 
zapewnić maksymalne bez-
pieczeństwo dla wszystkich 

osób przebywających na tej przestrze-
ni. Wprowadzone obecnie procedury 
sanitarne i ich ścisłe przestrzeganie 
zarówno przez Klientów, jak i pracow-
ników obiektu powodują, że centra 
handlowe są zdecydowanie bardziej 
bezpieczne niż inne przestrzenie za-
mknięte z naszego otoczenia.
Po ponownym otwarciu części wspól-
nych dla Klientów w dalszym ciągu bę-
dziemy obserwować działania mające 

na celu utrzymanie jak najwyższych stan-
dardów czystości wszystkich powierzchni 
wspólnych, a odbywać się to będzie m.in. 
poprzez dodatkową dezynfekcję. To samo 
będzie dotyczyć również placów zabaw, 
stref rozrywkowych i przestrzeni cowor-
kingowych.
Tam, gdzie tylko to będzie możliwe po-
winny być także stosowane rozwiązania 
bezdotykowe. Z tego też względu płatność 
kartą będzie coraz bardziej zyskiwać na 
znaczeniu i przewyższy płatności gotów-
kowe.
Zapewne personel sklepów i konsumenci 
będą również zwracać większą uwagę na 
poziom estetyki oraz standard obsługi.  

ANNA KRAJCZYŃSKA
Starszy Specjalista ds. Marketingu, NoVa Park

https://nova-park.pl
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Zmieniają się oczekiwania klientów

Myślę, że problem jaki mają 
obecnie galerie handlo-
we jest bardziej złożony 
niż samo tylko zachwiane 
poczucie bezpieczeństwa 

klientów i ich chęć uniknięcia potencjal-
nego zakażenia. Nie tylko to sprawia, że 
ludzie tam nie przychodzą, że znajdujące 
się tam sklepy przestają zarabiać tyle, by 
opłacić czynsze. Pandemia tylko przy-
spieszyła to, co już od dawna nadciągało: 
przeniesienie się wielu klientów i wielu 
rodzajów zakupów do sieci. Nie mogąc 
odwiedzać zamkniętych galerii i unikając 
zakupów w sklepach stacjonarnych, wielu 
z nas przekonało się, że kupowanie online 
jest łatwe, mniej czasochłonne, wygod-
ne. Nawet ci którzy wcześniej mieli obawy 
różnej natury przełamali je. No i poczuli 
się bezpieczniej. Porównali też swoje do-
świadczenie zakupowe z zakupami w realu 
i to porównanie nie wypadło na korzyść 
galerii handlowych.
Problemem jest to, że zmieniają się ocze-
kiwania klientów. Zakupy mają być proste, 
przyjemne, szybkie, wygodne, ekscytują-
ce. Nie pomogą zasłony z pleksi, stojaki 
z płynem antybakteryjnym, limity klientów, 
zmiana organizacji przestrzeni. Już nigdy 
nie będzie tak jak przed pandemią. Jedyną 
rzeczą jaką można zmienić jest podejście. 
Centra handlowe i galerie nie uciekną od 
zmian. Co więcej, prace nad tymi zmiana-
mi trzeba rozpocząć szybko, bo tylko to 
sprawi, że będą przemyślane i skuteczne.
Trzeba sobie szczerze odpowiedzieć na 
kilka pytań. Jak wytworzyć atmosferę przy-
ciągającą ludzi do centrów handlowych? 
Jak poprawić doświadczenie klienta? Co 
mu zaproponować by „przebić” zalety za-
kupów w sieci? Jak sprawić by przestrzeń 
pomagała w sprzedaży? Jak obiekty ta-
kie jak centra handlowe mogą wejść na 
drogę sustainability? Jak mogą wspierać 
klienta w dbaniu o zdrowy styl życia? Jak 
znaleźć nić porozumienia między zarząd-
cami a najemcami centrów? I nie obrażać 
się na online, a raczej potraktować je jako 
sferę z którą warto połączyć siły i w której 
warto poszukiwać inspiracji.

A co dzieje się obecnie w sferze online? 
W sferze online rodzą się i kształtują nowe 
zachowania zakupowe, konsumenckie, 
nowe postawy i wartości – zwłaszcza jeśli 

chodzi o pokolenia ludzi młodych. Sprze-
daż na live`ach, dropy, grupy zakupowe, 
wymiana bezgotówkowa lub „oddaż” 
niepotrzebnych już nam przedmiotów,  
ratowanie przed śmieciarką absolutnie 
wszystkiego w duchu reuse, naprawianie, 
redukcja konsumpcji i ograniczenie zaku-
pów (np. eliminacja opakowań, różnego 
rodzaju internetowe wyzwania typu "nie 
kupię nic nowego przez rok". Świadomość 
konsumentów rośnie błyskawicznie – chcą 
odpowiedzialnych marek, zrównoważonej 
produkcji, fairtrade i są w stanie powie-
dzieć: sprawdzam! Przyciągają ich firmy 

autentyczne, z historią, z jasno określony-
mi wartościami, z ciekawym designem, 
zaangażowane społecznie, transparentne 
w swoim działaniu  – w takim przypadku są 
w stanie zapłacić więcej i wykonać większy 
wysiłek by dokonać zakupu.
On-line to także przestrzeń, która się nie-
ustannie rozrasta i wzbogaca, uatrakcyjnia. 
Mamy olbrzymie możliwości technologii 
VR i AR, które dopiero niedawno zaczęto 
wykorzystywać w handlu, do prezenta-
cji produktu, łączyć ze światem realnym. 
Mamy ogromny i bardzo ważny dla wielu 
milionów konsumentów świat gamingu 

PIOTR KALINOWSKI
CEO i Dyrektor Kreatywny, MIXD

www.mixd.io
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– dla pokolenia Z to gracze i youtuberzy 
są autorytetami, by wspomnieć ostatni 
sukces firmy Koral.

Co mają z tym wszystkim zrobić centra 
handlowe? Zejść na ziemię, iść do swoich 
klientów, słuchać ich, nie stać na stanowi-
sku, że wiedzą lepiej czego chcą ludzie. No 
i przestać  żyć w przekonaniu, że zakupy 
są atrakcją samą w sobie. Nie są. Więk-
szość znanych mi osób nie cierpi zakupów 
w galeriach handlowych, ludzie z mojego 
studio najchętniej nigdy nie postawili by 
tam nogi. W zakupach naprawdę nie jest 
frajdą to, by godzinami łazić po sklepach 
w tłumie ludzi, nie móc znaleźć odpowia-
dającej nam rzeczy czy ubrania, dostawać 
klaustrofobii w ciasnej przymierzalni, stać 
w kolejkach i wreszcie zjeść ten sam fast 
food co w 10 innych galeriach w mieście, 
w tak samo wyglądającym foodcourcie. 
Gdyby Dante żył w naszych czasach opisał 
by to jako dziesiąty krąg piekieł. 
W shoppingu chodzi o to, by móc ciekawie 
spędzić czas z rodziną lub znajomymi, a na-
wet samemu. Móc zjeść coś dobrego, zdro-
wego, nowego, niecodziennego w praw-
dziwej restauracji. Galerie muszą mocno 
zainwestować w strefy gastronomiczne, 
starannie dobierać najemców, stawiać na 
ciekawe koncepty z autentyczną kuchnią, 
z lokalnymi, sezonowymi produktami, 
z ciekawą ofertą delikatesową, no i oczywi-
ście z dobrymi wnętrzami. Klient nie może 
się tam czuć jak na taśmie produkcyjnej, 
nie może mieć poczucia, że po kwadransie 
powinien ustąpić komuś miejsca. Pójście 
do galerii handlowej musi mieć tę samą 
wibrację co pójście do modnej dzielnicy, 
na ciekawą handlową ulicę, gdzie wszyscy 
chcą mieć swoje butiki, lokale, gdzie chcą 
jeść, pić kawę, pokazać się, spotkać innych. 
Galerie muszą stawiać na autentyczność, 
lokalność, a nie powielać wszędzie te same 
10 franczyz. Dlaczego na różne organizo-
wane oddolnie bazary eko-żywności, targi 
śniadaniowe, kiermasze rękodzieła, mody 
czy roślin doniczkowych nieraz nie można 
wściubić palca, a imprezy organizowane 
przez galerie – często sporym nakładem 
kosztów – świecą pustkami? Te imprezy 
nie mogą być organizowane jak wybory 
miss turnusu 20 lat temu i nie mogą być 
tak promowane. Trzeba się zastanowić ja-
kie atuty ma lokalizacja danego centrum, 
przenalizować kim są klienci, jakie mają 
potrzeby, co może ich ściągnąć. To może 
być bardzo indywidualne: inne w każdym 
mieście, każdej dzielnicy. Nie ma jednego 
wzorca metra, który wszędzie zadziała. Jeśli 
ktoś tak myśli, to niech lepiej zamieni, tak 

jak w Koszalinie, swoją galerię na plantację 
medycznej marihuany, bo to zadziała na 
pewno!
Jest jeszcze wiele innych możliwości. 
Przebudowa obiektu, zmiana sposobu 
jego użytkowania w całości lub w części, 
wymiana części najemców. W centrum 
handlowym możemy, tak jak chociażby 
w Bikini Berlin, mieć hotel, biura, cowor-

king, salę koncertową, fitness club, galerie 
sztuki, różne atrakcje adresowane do dzie-
ci, nastolatków. Mogą się tam odbywać 
fantastyczne, popularne imprezy – pod wa-
runkiem, że oddamy przestrzeń ludziom, 
którzy chcą działać i organizować coś cie-
kawego. Atutem centrów handlowych jest 
przestrzeń – trzeba tylko mieć pomysł jak 
ją zagospodarować i wykorzystać. 
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Foodport w CH Galaxy Szczecin | Fot. Studio Pion

Foodstacja, CH Pasaż Grunwaldzki | Fot. Studio Pion, Mariola Żołądź Photography
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Oprócz designu bardzo ważne są 
kwestie bezpieczeństwa
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Pandemia przyspieszyła zmiany 
w obiektach o różnorodnym 
przeznaczeniu, w tym również 
w centrach handlowych. W ob-
liczu nowych wyzwań stojących 

przed właścicielami i zarządcami obiektów 
na znaczeniu zyskują otwarte, przestron-
ne, czyli bardziej bezpieczne przestrzenie. 
Z drugiej strony jednak dominuje silna ten-
dencja do tworzenia miejsc o funkcjach 
społecznych, integrujących, wspierających 
kreatywną pracę. W procesie projektowa-
nia wymaga to próby łączenia z pozoru 
zupełnie rozbieżnych kierunków lub 
rozwiązań. Należy również uwzględnić 
przejściowość stanu pandemii, a co za 
tym idzie, możliwość powrotu do sytuacji 
przedcovidowej.
W procesie projektowania modernizacji 
części wspólnych centrum handlowego 
staramy się zachować te elementy, które 
są lubiane przez ich użytkowników, czyli 
zapewniają im wysokie poczucie komfortu, 
są jasne i przestronne, odbierane jako przy-
jazne i przytulne. Zasady te mają podob-
ne zastosowanie zarówno do przestrzeni 
korytarzy, stref food court, przestrzeni 
coworkingowych czy rozrywkowych, 
szczególnie dla dzieci. Największy nacisk 
kładziemy na ciągi komunikacyjne, którymi 
będą się przemieszczać goście centrum, 
tak, by zapewnić wszystkim bezpieczny 
dystans. Projektowane przez nas przestrze-
nie funkcjonalne są też większe niż kiedyś. 
Zarówno przestrzeń stolikowa w strefie 
restauracyjnej czy też chociażby cowor-
kingowa, przy podobnej liczbie osób tam 
przebywających, będą zajmować obec-
nie większą powierzchnię. Aby zapewnić 
ich użytkownikom komfort spożywania 
posiłków bądź przyjazne warunki pracy 
musimy zagwarantować bezpieczną od-
ległość dzielącą ich od pozostałych osób 
korzystających z tej przestrzeni.
Oprócz bezpieczeństwa bardzo ważne są 
oczywiście kwestie designu, estetyki i naj-
nowszych trendów. Jednym z popularnych 
kierunków architektonicznych jest obfitość 
naturalnej zieleni i możliwie jak najwięk-
szy dostęp naturalnego światła. Cel ten 
realizujemy obecnie w modernizowanym 
warszawskim centrum handlowym Atrium 

Reduta. Rośliny działają relaksująco, wpły-
wają na dobrą jakość powietrza oraz są 
doskonałą formą naturalnego wydzielania 
stref – co ma znaczenie również w kontek-
ście bezpiecznego dystansu.
Ogromną wagę przywiązujemy też do sto-
sowanych materiałów. Celem nadrzędnym 
jest oprócz ich przyjazności i pożądanych 
efektów wizualnych, łatwość utrzymania 
w czystości oraz ich właściwości antysep-
tyczne. Food court – jako powierzchnia 
związana z konsumpcją – jest szczególnie 
troskliwie analizowany pod względem bez-
pieczeństwa mikrobiologicznego. W tym 
celu instalowane są specjalistyczne urzą-
dzenia czyszczące naczynia w wysokich 
temperaturach. 

Nowe okoliczności wywołane przez pan-
demię są także dobrym momentem na 
modernizację systemu wentylacji mecha-
nicznej, a tym samym zapewnienie zwięk-
szonej ilości świeżego powietrza i  podda-
wanie go procesom filtrowania. Systemy 
wentylacyjne to powszechnie dostępne 
rozwiązania, które niestety bywają nie-
doceniane i nie w pełni wykorzystywane.
Komfort i bezpieczeństwo przebywania 
w przestrzeniach centrum handlowego są 
kluczowymi elementami, nad którymi sku-
piamy się w procesie projektowania. Wkła-
dany w ten proces wysiłek jest doceniany 
przez naszych klientów, co jest najlepszą 
motywacją do dalszego kontynuowania 
pracy w tym kierunku. 

JAROSŁAW SZERFENBERG
Head of Development 

Atrium Poland Real Estate Management
https://aere.com
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Obiekty handlowe zostały 
dostosowane do nowych wyzwań 

Ograniczenia związane z pan-
demią kiedyś się skończą, 
a klienci wrócą do centrów 
handlowych. Musimy pamię-
tać, że współczesne galerie są 

miejscami, gdzie handel jest jednym z ele-
mentów szerokiej oferty, a ogromną rolę 
odgrywają emocje i doświadczenia konsu-
menckie. Ta poza-handlowa funkcja tego 
typu centrów, traktowanych przez wielu 
jako miejsca spotkań i ciekawych wyda-
rzeń, była i pozostanie istotna. Uważam, że 
samo tworzenie dodatkowej infrastruktury, 
mającej za zadanie oddzielanie od siebie 
osób, nie do końca się sprawdzi. Bezpie-
czeństwo sanitarne i jego przestrzeganie 
to rola zarówno zarządcy czy właściciela 
obiektu, ale także każdego z odwiedzają-
cych. Dlatego niezwykle istotna jest eduka-
cja w tym zakresie i dotarcie z informacjami 
do wszystkich członków tworzących spo-
łeczność centrów handlowych – klientów, 
najemców i ich pracowników oraz obsługi 
danego obiektu. W Galerii Katowickiej po-
stawiliśmy właśnie na edukacje w zakresie 
przestrzegania reżimu sanitarnego i efekty 
tych działań są widoczne. 

Po powrocie do „nowej normalności” klien-
ci nadal zwracać będą uwagę na komfort 
i bezpieczeństwo zakupów. Co więcej 
uważam, że wprowadzone w ubiegłym 
roku zabezpieczenia sanitarne pozostaną 
z nami już na zawsze. Być może nowo po-
wstające centra handlowe wyposażone 
zostaną w kolejne rozwiązania mające na 
celu minimalizowanie zagrożeń związa-
nych z rozprzestrzenianiem się wirusów. 
Przestrzenie wspólne w już istniejących 
obiektach handlowych, takich jak Galeria 
Katowicka, w większości nie wymagają 
przeprojektowania, a jedynie pewnego 
dostosowania, jak np. utrzymania odpo-
wiednich odległości pomiędzy stolikami 
znajdującymi się w strefie gastronomicznej 
czy ewentualnego odgrodzenia stanowisk 
w strefie pracy wspólnej. 
Rozwiązania stosowane w zagranicznych 
centrach i sieciach handlowych nie różnią 
się od działań, które są realizowane na pol-
skim rynku. W mojej ocenie polskie centra 
handlowe są bardzo dobrze przygotowa-
ne do bezpiecznego działania i spełniają 
najwyższe światowe standardy. Nie tylko 
wdrożyły wszystkie rekomendacje służb 

sanitarnych i poszczególnych ministerstw, 
ale poszły znacznie dalej, wprowadzając 
własne restrykcyjne procedury dotyczą-
ce bezpieczeństwa sanitarno-higienicz-
nego. Obiekty zostały dostosowane do 
nowych wyzwań, regularnie jest w nich 
przeprowadzane wietrzenie i ozonowa-
nie pomieszczeń, dezynfekowanie małej 
architektury oraz elementów mających 
częstą styczność z dłońmi. We wszystkich 
kluczowych miejscach znajdują się dozow-
niki z płynem do dezynfekcji rąk, a przed-
stawiciele zarządców centrów handlowych 
dbają o zachowanie dystansu pomiędzy 
klientami i noszenie maseczek. Dodatkowo 
te działanie wspierane są wewnętrznymi 
kampaniami edukacyjnymi oraz działa-
niami w przestrzeni online – w Galerii 
Katowickiej przygotowaliśmy specjalną 
zakładkę na stronie internetowej, dedy-
kowaną zasadom bezpieczeństwa sanitar-
nego. Centra handlowe wdrażają również 
specjalne certyfikaty bezpieczeństwa i sta-
le usprawniają procedury, aby zapewnić 
możliwie najwyższy poziom komfortu dla 
odwiedzających. 

ILONA SZAFER
Senior Asset Manager w Savills 
Investment Management, 
przedstawiciel właściciela 
Galerii Katowickiej
https://galeriakatowicka.eu
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Rzeczą, która uległa diametralnej 
zmianie jest świat Klienta

Analizując nasze projekty, w tym 
badania jakościowe – z jednej 
strony możemy powiedzieć: 
nic się nie zmieniło! Klienci 
oczekują tego, czego oczeki-

wali – czyli nie tylko komfortu, ale przede 
wszystkim przyjaznej przestrzeni i wielu 
atrakcyjnych, w tym angażujących i inspi-
rujących doświadczeń. 
Z drugiej strony: ZMIENIŁO SIĘ WSZYSTKO 
– kiedyś, mimo ubogiej oferty dodatko-
wej centra handlowe były szturmowane 
przez konsumentów. Dziś – delikatnie 
rzecz ujmując  -  ich aktywność spadła. 
Przed pandemią, zarządzający obiektami 
handlowymi mogli inwestować w dodat-
kowe doświadczenia konsumenckie, ale 
nie musieli. W naszej ocenie, obecnie bez 
inwestycji i bardzo poważnych re-modelin-
gów, klienci do wielu miejsc nie powrócą 
– bo nie będą mieli powodu, by to robić. 
To szalenie trudne, aby po największym 
kryzysie znaleźć siły i środki na inwestycje, 
ale uczciwa odpowiedź jest taka, że bez 
nich e-commerce i Retail Parki mogą się 
okazać zbyt silną konkurencją. 
Rola doświadczeń konsumenckich jest dziś 
jeszcze większa niż byłą przed pandemią. 
Jeśli Klienci mają podejmować jakąkolwiek 
aktywność związaną z zakupami w sposób 
tradycyjny, mogąc w zasadzie wszystko 
kupić w internecie, to muszą mieć dodat-
kowe czynniki motywujące, aby wybrać 

określone centrum handlowe lub galerię.  
Pomimo szczepień, wiele osób wciąż czuje 
i będzie czuło zagrożenie w zamkniętych, 
wspólnych przestrzeniach.  Dojazd do ga-
lerii handlowej to teraz znacznie częściej 
niż przed pandemią specjalny, dodatko-
wy wysiłek. Galeria nie jest już po drodze. 
Często nie znajduje się już na trasie do / 

z pracy czy do/ z szkoły – bo praca i szkoła 
są w domu. Dla wielu z nas to trwała zmia-
na. Warto pamiętać o tym, że konsumenci 
w różnym wieku bardzo rozwinęli swoje 
kompetencje w zakresie zakupów online 
i wykształcili nowe praktyki zakupowe.
To co jest obecnie atrakcyjną motywacją 
dla konkretnej lokalizacji należy na nowo 
zdefiniować. Zależy to od tego jak praca 
zdalna zmieniła footfall w danej galerii? 
Na ile dana Galeria stała się bardziej lokal-
ną, sąsiedzką? W niektórych lokalizacjach 
– naprawdę zmieniły się realne zasięgi 
catchment area. To, co jest uniwersalne, 
co przed pandemią było aspiracją, teraz 
staje się must have. 
Jak zatem zbudować obszary pozytywnych 
doświadczeń i zmotywować klientów do 
odwiedzin? Przede wszystkim warto za-
dbać o poczucie bezpieczeństwa, zapew-
nić więcej przestrzeni w ciągach komuni-
kacyjnych oraz zwiększyć ilość działających 
podajników płynów dezynfekujących. 
Nawigacja w centrum powinna być prze-
myślana i odpowiednio zaprojektowana, 
a personel powinien wspierać i pomagać 
odwiedzającym. Poczucie bezpieczeństwa 
lub jego brak będą miały bezpośrednie 
przełożenie na komfort robienia zakupów. 
Warto także zastanowić się nad angażu-
jącymi atrakcjami CX tj. organizacja wy-
darzeń kulturalnych, połączenie światów 
online i offline, wydarzenia o charakterze 

W naszej ocenie, 
obecnie bez 
inwestycji i bardzo 
poważnych 
remodelingów, 
klienci do wielu 
miejsc nie 
powrócą – bo 
nie będą mieli 
powodu, by to 
robić. 
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KATARZYNA 
KONKEL
CEO, Omnisense
https://www.omnisense.pl
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kulinarnym oraz rozwojowym.
Promocje i Food Court to już naprawdę 
za mało!
Oczekiwania konsumentów rosną, zmiany 
w sposobie świadczenia pracy i edukacji 
jeszcze bardziej wzmacniają ten trend. Ga-
lerie mają ogromną szansę by stać się tak 
zwaną „Trzecią Przestrzenią”. Mogą bardzo 
sprawnie wypełnić pustkę – brak miejsc 
zielonych, miejsc w których ludzie mogą 
odbudowywać poczucie wspólnoty są-
siedzkiej, rozwijać swoje pasje i spędzać 
czas. To wymaga bardzo mocnego prze-
modelowania części wspólnych – trendy 
są różne:
Przestrzeń RETAIL, jako przestrzeń wy-
darzeń i inspiracji – miejsce w którym 
online i offline się zacierają. Wydarzenia 
realne mają miejsce w galeriach i są stre-
amowane poza nie. Sceny dla lokalnych 
i ponadlokalnych artystów, kolaboracje 
z producentami gier. Tworzenie atrakcji, 
które łączą wiele potencjalnych potrzeb 
klienta: kosmetyki – moda – muzyka / 
sztuka – gra. Im więcej, tym lepiej – tak 
by było wiele powodów do dzielenia się 
informacjami. W tym koncepcie galeria 
czy centrum handlowe staje się bardziej 
scenerią do wydarzeń, którą współtworzą 
odbiorcy oraz przestrzenią, w której marki 
nie tylko sprzedają, ale budują i rozwijają 
relacje. Świetnym przykładem może być 
K11 Musea w Honkongu.
Przestrzeń Retail jako „Trzecia Przestrzeń” 
– koncepcja Ray’a Oldenburga nabiera 
nowego znaczenia w czasie, gdy ludzie 
pracują w domach – przecież wciąż mają 
tę samą potrzebę przestrzeni dodatkowej – 
neutralnej przestrzeni spotkań i interakcji. 
Potrzeba takiej przestrzeni rośnie. To nie 
może być dodatek do tysięcy metrów kwa-
dratowych sklepów – proporcje tu muszą 
się zmienić. Szukając praktycznego przy-
kłądu takiej koncepcji warto przyjrzeć się  
Miyashita Park Tokyo.
Retail bliżej natury – czyli wyjście poza 
mury. Więcej otwartych przestrzeni, zie-
leni i wytchnienia. Architektura biofilna 
nie jest tylko wizją, będzie koniecznością 
w związku ze zmianami klimatu. Przykłady: 
chociażby IMPLANT Warszawa lub przebu-
dowa Funan Mall w Singapurze.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że to nic 
nowego – znamy te postulaty i trendy 
od lat. Rzeczą, która uległa diametralnej 
zmianie jest jednak świat Klienta, zatem 
wspomniane trendy nie są już tylko czysto 
aspiracyjne, a stają się realnymi potrzeba-
mi tu i teraz. Od stopnia wypełnienia tych 
potrzeb zależy bowiem przyszłość centrów 
handlowych. 

Okiem eksperta 65

maj-czerwiec 2021magazyngalerie.pl

Klienci są ostrożni

Od samego początku pande-
mii właściciele i zarządza-
jący centrami handlowymi 
skupili się na przekonywa-
niu konsumentów, że wizy-

ty w centrach handlowych nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia. Oswajaliśmy na-
jemców i klientów z nowymi zasadami 
bezpieczeństwa i edukowaliśmy w tym 
zakresie. Klienci są ostrożni. Nie space-
rują tłumnie po galeriach. Wiedzą, po 
co przychodzą i swoje sprawy załatwiają 
szybko i sprawnie. Oczekują zapewnienia 
im bezpieczeństwa, sprawnej organizacji 
i precyzyjnej informacji, która zapewni 
im maksymalną optymalizację zakupów. 
Taka tendencja utrzyma się jeszcze przez 
jakiś czas. W czasach pandemii bardzo 
ważne jest, aby w jednym miejscu nie 
przebywała duża liczba osób. W Blue City 
są szerokie korytarze, kilka wejść do bu-
dynku, duża liczba wind co znacznie uła-
twia zachowanie społecznego dystansu. 
Mamy wyraźny podział na strefy: handlu 
i usług, gastronomii i rozrywki, które znaj-
dują się na różnych piętrach centrum, 
dzięki temu ruch klientów rozkłada się 
na poszczególne poziomy. 
W centrum wdrożyliśmy dodatkowe pro-
cedury i czynności dotyczące utrzymania 
czystości. Służby sprzątające dezynfekują 
powierzchnie wspólne, poręcze metalo-
we i poręcze schodów ruchomych, kosze 

na śmieci oraz automatyczne kasy  par-
kingowe. Personel serwisowy został wy-
posażony w maski i rękawiczki ochronne, 
a ochrona pilnuje przestrzegania przez 
klientów zasad bezpieczeństwa. 
Blue City ma niezwykle wydajny system 
wentylacyjny, obsługiwany przez 80 cen-
tral wentylacyjnych, które w 100 proc. 
korzystają ze świeżego powietrza, a nie 
pochodzącego z obiegu zamkniętego. 
Wszyscy nasi najemcy wdrożyli i prze-
strzegają zasad bezpieczeństwa. Re-
stauracje i miejsca rozrywki już w ubie-
głym roku oprócz podstawowych zasad 
bezpieczeństwa takich jak mierzenie 
temperatury, dezynfekcja rąk, noszenie 
rękawiczek ochronnych oraz maseczki, 
wprowadzono również inne elementy 
ostrożności. Na przykład w sali zabaw 
Inca Play zrezygnowano z baseniku 
z kulkami oraz trudnych do dezynfekcji 
zabawek, miękkich klocków i pianek. 
W klubie fitness FIT/One wyznaczono 
strefy bezpieczeństwa pomiędzy ćwiczą-
cymi, a wszystkie urządzenia treningowe 
i szafki dezynfekowano 
Na razie czekamy na odmrożenie pełnej 
działalności centrów. Otwarcie nie tylko 
sklepów, ale i miejsc rozrywki, kawiarni 
i restauracji. Ale przede wszystkim na 
decyzje rządu dotyczące finansowego 
wsparcia najemców i centrów handlo-
wych. 

KRZYSZTOF SAJNÓG Dyrektor Marketingu Blue City
https://bluecity.pl
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Multi zarządza ponad 90 
centrami handlowymi 
w 12 krajach Europy i Turcji. 
W ramach projektu Pan-Eu-
ropean Customer Monitor 

+ Covid-19 nasz zespół Multi Research Lab 
przeprowadził badania wśród 33 000 klien-
tów 50 obiektów w 11 krajach Europy, tak-
że w Polsce. Ich wyniki dobitnie potwier-
dzają pragnienie powrotu do normalności. 
Ponad dwie trzecie ankietowanych chce 
powrócić jak najszybciej do swoich przed-
pandemicznych nawyków odwiedzania 
sklepów, restauracji i rozrywki w centrach 
handlowych. Aż 77% polskich klientów 
stwierdza, że z niecierpliwością czeka na 
to, by znów spotykać się w ramach swojej 
lokalnej społeczności w takich miejscach, 
jak sklepy, puby, kawiarnie, restauracje czy 
siłownie. Te deklaracje dowodzą, że, wbrew 
pozorom, konsumenci nie zmienili tak bar-
dzo swoich zwyczajów, ale po prostu są 
chwilowo do tego zmuszeni przez restryk-
cje. Świadczą o tym także intensywne po-
szukiwania „offline’owych” alternatyw dla 
ciągłego przebywania przed komputerem 
w czasie lockdownu. Czyni tak niemal 60% 
ankietowanych, a dla 64% z nich nasze 
centra handlowe to bardzo wyczekiwa-
na alternatywa jakościowego spędzania 
czasu w porównaniu do świata online. We 
wszystkich krajach, w których przepro-
wadziliśmy badanie, znacząca większość 
klientów, od 60% do 78%, deklaruje zamiar 
wznowienia silniejszych interakcji społecz-
nych z rodziną i przyjaciółmi. 
Z doświadczenia lockdownów w różnych 
krajach jasno wynika, że możliwość za-
stąpienia relacji międzyludzkich na żywo 
jest bardzo ograniczona. Na dowód tego 
można wskazać na zachowania konsumen-
tów w tych państwach, które w znacznej 
mierze z pandemią już sobie poradziły: 
Izrael, Australię, Nową Zelandię, a ostatnio 
również Wielką Brytanię. Także w Polsce 
w czasie ubiegłorocznego wiosenno-
-letniego otwarcia obserwowaliśmy, jak 

ludzie na nowo odkrywają przyjemność 
z przebywania wśród innych czy picia 
kawy z przyjaciółmi w otwartej przestrzeni 
poza domem. Wymiar psychologiczny oraz 
społeczny mają tu ogromne znaczenie. 
To pokazuje, że człowiek rzeczywiście jest 
istotą społeczną i nie czuje się komfortowo 
w długich okresach izolacji. Jest to też jasna 
wskazówka dla zarządców i właścicieli, jak 
myśleć o swoich obiektach, w tym prze-
strzeniach wspólnych, w czasie powrotu 
do normalności. 
Pandemia przyspieszyła też istniejące już 
wcześniej trendy, takie jak zakupy onli-
ne i elastyczna praca zdalna. To zapewne 
zwiększy zainteresowanie obiektami typu 
mixed-use. W tych nietypowych czasach 
trendy są niezwykle trudne do zidentyfiko-
wania, jednak spodziewamy się, że galerie 
handlowe będą odgrywać coraz większą 

Przestrzeń publiczna kształtuje 
przestrzeń handlową, 
a nie odwrotnie

rolę jako obiekty eventowe czy show ro-
omy ze sklepami flagowymi, które oferują 
konsumentom realne przeżycia, czyli coś, 
czego nie jest zupełnie w stanie dostarczyć 
e-commerce. Klient, szczególnie po pan-
demii, będzie doceniał miejsce, w którym 
przestrzeń publiczna kształtuje przestrzeń 
handlową, a nie odwrotnie. Konsumenci 
kupują, ale też poszukują doświadczeń. 
W Multi uważamy, że nasze wysiłki są za-
kończone sukcesem, jeśli klient odczuwa 
przyjemność z odwiedzin w naszych gale-
riach. Staramy się zapewnić najlepszą moż-
liwą ofertę na lokalnych rynkach, tak pod 
względem handlu – jesteśmy partnerem 
znanych polskich i międzynarodowych sie-
ci, ale również lokalnych przedsiębiorców 
– jak i usług, gastronomii, rekreacji i roz-
rywki. Jesteśmy przekonani, że różnorodna 
oferta to przyszłość centrów handlowych. 

W tych nietypowych czasach trendy są 
niezwykle trudne do zidentyfikowania, 
jednak spodziewamy się, że galerie 
handlowe będą odgrywać coraz 
większą rolę jako obiekty eventowe czy 
show roomy ze sklepami flagowymi, 
które oferują konsumentom realne 
przeżycia, czyli coś, czego nie 
jest zupełnie w stanie dostarczyć 
e-commerce.
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Dlatego budujemy długoterminowe part-
nerstwa z najemcami. Dostarczamy klien-
tom coś więcej niż zakupy, dostarczamy 
im wyjątkowych przeżyć. To wpływa na 
sposób projektowania części wspólnych. 
Niektóre obiekty handlowe coraz bardziej 
będą miejscami przyciągającymi ludzi do 
spędzania wolnego czasu, prowadzenia 
działalności społecznej, kulturalnej i roz-
rywkowej, co z kolei odgrywa istotną rolę 
w tworzeniu miejsc pracy i wzmacnianiu 
lokalnych społeczności. 
Mamy wiele przykładów takiego nowego 
podejścia Multi do projektowania prze-
strzeni wspólnych jako miejsc dla lokal-
nych społeczności - w ramach europej-
skiego portfolio firmy. 
We wrześniu ub.r. otworzyliśmy Forum 
Rotterdam obejmujące 64 000 mkw. po-
wierzchni handlowej, gastronomicznej 
i biurowej, składające się ze zmoderni-
zowanych budynków oraz odcinków ulic 
handlowych. To doskonały przykład prze-

FRÉDÉRIC ROULEAU
Country Asset Manager 

w Multi Poland
https://multi.eu

budowy centrum miasta intensyfikującej 
wykorzystanie części wspólnych jako tęt-
niących życiem przestrzeni publicznych. 
Forum Rotterdam to nowe kultowe miejsce 
w centrum miasta, gdzie ludzie mogą czer-
pać przyjemność z zakupów, pracy, życia 
i spędzania czasu. Innym przykładem jest 
trwająca przebudowa Allee Center w Buda-
peszcie. W projektowaniu tej przebudowy, 
jak we wszystkich innych projektach, Multi 
kierowało się przede wszystkim względami 
funkcjonalnymi i pragmatycznymi. Części 
wspólne zostały zaprojektowane w oparciu 
o takie założenia, jak: gościnność, ścieżka 
zakupowa klienta oraz możliwość szybkiej 
adaptacji do różnych funkcji. Celem nad-
rzędnym jest maksymalizacja przeżyć oraz 
zwiększenie funkcjonalności. Przebudowa 
i renowacja centrów handlowych zarządza-
nych przez Multi obejmuje na ogół takie 
elementy, jak: budowa nowych schodów 
ruchomych, przebudowa foodcourtu, mo-
dernizacja łazienek, realizacja nowych stref 

wypoczynkowych, a także nowych prze-
strzeni publicznych. Te założenia zostały 
zresztą przetestowane już wcześniej na 
innych projektach zrealizowanych i zarzą-
dzanych przez Multi, jak chociażby Espacio 
Léon w Hiszpanii, centrum handlowe Alfa 
na Łotwie czy Forum Gdańsk. 
Obiekty te potwierdziły swoją społecz-
nościową rolę także w czasie otwarć po 
lockdownach, gdy ludzie odkrywali na 
nowo zalety zakupów. Przykładowo: 
w tych centrach handlowych znajdują się 
również place publiczne, a nawet trawniki 
i parki. W rezultacie dla każdego gościa 
jest więcej miejsca, co oznacza mniejsze 
zagęszczenie i większy dystans społeczny. 
Klienci nie mają wrażenia tłoku, co zwięk-
sza ich poczucie bezpieczeństwa. Także 
szereg wymagań dotyczących standardów 
bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny 
pozostanie również po pandemii i będzie 
trzeba je uwzględnić w przyszłości przy 
planowaniu powierzchni wspólnych.
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Ponowne otwarcie centrów han-
dlowych po kolejnym (miejmy 
nadzieję ostatnim w tym roku) 
lockdownie to dobry moment dla 
galerii, jak i najemców, by roz-

ważyć, jakie oczekiwania konsumentów 
powinno się spełnić, by chętniej nas od-
wiedzali zarówno w czasie trwającej ciągle 
pandemii, jak też i po niej. Wszak już Le-
onardo Da Vinci twierdził, że „kto nie patrzy 
w przyszłość, jest z góry przegrany”, stąd 
pewnie wiele jego wynalazków wyprze-
dziło epokę, w której tworzył. Dziś handel 
potrzebuje nowego renesansu, a innowa-
cyjność powinna mu w tym pomóc.
Według danych Polskiej Rady Centrów 
Handlowych, dotyczących spadku obro-
tów w poszczególnych kategoriach pro-
duktów, który miał miejsce w minionym 
roku, największe spadki odnotowały usługi 
(o ok 2/3), rozrywka (o prawie 60 proc.), ga-
stronomia (o ok. 1/3). W dalszej kolejności 
handel, na czele z modą (spadek o nieco 
ponad 30 proc.). Myśląc o przyszłości gale-
rii handlowych warto więc wziąć pod uwa-
gę nie tylko handel, ale także najemców, 
których największa aktywność dotyczy 
stref wspólnych.
Z badania, przeprowadzonego przez 
Inquiry w okresie 15 marca – 4 kwietnia 
2021, wynika, czego najbardziej brakuje 
Polakom w wyniku ograniczeń spowodo-
wanych pandemią. Wśród jedenastu po-
zycji w rankingu, na trzecim miejscu, zaraz 
po przemieszczaniu się bez maseczki oraz 
podróżach i wycieczkach, znalazły się spo-
tkania za znajomymi. Galeria jako miejsce 
spotkań to najlepsza odpowiedź na aktu-
alne potrzeby konsumentów. Wyjścia do 
restauracji, kawiarni, pubów znalazły się na 
5. pozycji w rankingu potrzeb, następnie 
spotkania z rodziną (6), chodzenie do kina 
i teatru (7), swobodne korzystanie z galerii 
handlowych (8), imprezy okolicznościowe 
(9), uprawianie sportu w siłowniach, na 
basenie, itd. (10), koncerty na żywo (11). 
Większość powyższych oczekiwań mogą 
i powinny spełniać galerie handlowe. 
Poczucie bezpieczeństwa i łatwość korzy-
stania z galerii handlowych to dziś dominu-
jące potrzeby konsumentów, które coraz 

Dziś handel potrzebuje 
nowego renesansu 

JERZY OSIKA
CEO Promedia, szkoleniowiec,

wykładowca i doradca
http://www.jerzyosika.com
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Dziś handel potrzebuje 
nowego renesansu 

częściej realizowane są również w strefach 
wspólnych, głównie dzięki przestrzeganiu 
zasady dystansu i dezynfekcji. Coraz czę-
ściej z pomocą przychodzi technologia, jak 
np. aplikacje i zamówienia online, a odbiór 
na miejscu (np. oferty food courtów), sa-
moobsługowe systemy pozyskiwania in-
formacji, zamawiania i płatności (dzięki wy-
korzystaniu sztucznej inteligencji, w tym 
rozpoznawania twarzy, w Chinach możliwe 
jest już płacenie za posiłek „uśmiechem”). 
Digitalizacja, w tym coraz popularniejsze 
interaktywne ekrany, mają służyć zarówno 
bezpieczeństwu, jak i ułatwianiu życia kon-
sumentom. Technologia to także rozrywka, 
jak coraz bardziej popularny gaming, który 
coraz śmielej wkracza z urządzeniami do 
gier nie tylko w strefy wspólne w galeriach, 
ale też do sklepów tymczasowych (jak np. 
Adidas EQT Gaming Room w Barcelonie), 
których w centrach handlowych będzie 
przybywać. Rozwój e-commerce to rów-
nież odpowiedź na potrzebę bezpieczeń-
stwa i wygody, dlatego coraz bardziej po-
pularne staną się zarówno wspólne strefy 
odbioru zakupów realizowanych online, 
jak też strefy zwrotów.
Im szybciej będziemy wychodzić z pan-
demii (m.in. dzięki postępującemu pro-
cesowi szczepień) tym mocniej będziemy 
chcieli realizować inne potrzeby, niż tyl-
ko poczucie bezpieczeństwa. Będziemy 
chcieli nadrobić utracony czas i bardziej 
korzystać z radości życia, które musieli-
śmy ograniczać. Ze spadkiem odwiedzal-
ności centrów handlowych mieliśmy do 
czynienia jeszcze przed pandemią, która 
tylko wzmocniła ten proces. Chcąc speł-
niać zmieniające się oczekiwania klientów, 
jeszcze szybciej sami musimy się zmieniać. 
Warto też przyglądać się trendom han-
dlowym w innych krajach, bo wiele z nich 
ma już lub może mieć miejsce także u nas. 
Wyniki badań przeprowadzonych w USA 
i Kanadzie, z którymi możemy zapoznać 
się w raporcie Deloitte pt. „The future of 
the mall) wskazują na rosnącą rolę do-
świadczeń konsumenckich, showroomów, 
pop-upów i innych, innowacyjnych for-
matów. Zapowiadają więcej technologii, 
która wpłynie pozytywnie na poczucie 
bezpieczeństwa, jak i na angażujące do-
świadczenia, prognozują też rosnącą rolę 
food courtów, a malejącą sklepów z modą. 
W projektowaniu centrów handlowych co-
raz bardziej liczyć się będzie ich wielofunk-
cyjność (biura, apartamenty, kultura), przez 
co staną się miejscem życia, pracy, zabawy 
i posiłków. Centra będą mniej handlowe, 
a bardziej rozrywkowe. Czyż nie brzmi to 
dla nas znajomo?
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Należy wprowadzić 
więcej rozwiązań 
cyfrowych 

Reżim sanitarny w przywraca-
nych do działania galeriach 
i centrach handlowych jest 
niezwykle ważny i powi-
nien być przestrzegany bez-

względnie, nawet w sytuacji obniżania 
liczby zakażeń. Dotyczy to zarówno wła-
ścicieli galerii, jak i najemców – kwestie 
bieżącej dezynfekcji czy obowiązko-
wych maseczek są oczywistością. Co 
do placów zabaw – pozostają wątpliwo-
ści, czy przez dłuższy czas nie powinny 
być nadal wyłączone z użytkowania. 
W strefach rozrywkowych i gastrono-
micznych konieczne jest restrykcyjne 
przestrzeganie ograniczeń osób, a tak-
że dodatkowej dezynfekcji miejsc czy 
stolików po każdym kliencie. Na pewno 
należy wprowadzić więcej rozwiązań 
cyfrowych, wykluczając tym samym 
dotychczasowe, papierowe systemy 

– na przykład biletów czy kart menu. 
Tego typu elementy najlepiej zastąpić 
aplikacjami mobilnymi, QR kodami, etc. 
Jednak najważniejszy będzie specjalny 
reżim we wspólnych miejscach sanitar-
nych, zwłaszcza toaletach. Kategorycznie 
nie można używać suszarek do rąk – które 
w sposób niekontrolowany rozprzestrze-
niają wirusy i bakterie w całych pomiesz-
czeniach. Należy wdrożyć dodatkowe 
systemy dezynfekcji po każdym użyciu. 
Dotyczy to także klamek – tu ułatwieniem 
są systemy bezdotykowego otwierania 
drzwi. I wreszcie najważniejszy punkt 
ochrony – czyli systemy wentylacyjne 
i klimatyzacyjne. Właściciele budynków 
muszą się pogodzić z tym, że klimaty-
zacja i wentylacja musi być regularnie 
czyszczona i dezynfekowana – najlepiej 
raz w tygodniu. 

MAREK KOWALSKI
Przewodniczący FPP

https://federacjaprzedsiebiorcow.pl
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Kluczowe jest przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa
Niewątpliwie części wspól-

ne w centrach handlowych 
przez dłuższy czas będą obję-
te pewnymi ograniczeniami. 
Wydaje się, że na początku 

nie wszystkie miejsca w strefie foodco-
urt będą dostępne dla klientów, np. co 
drugi stolik będzie wyłączony z użycia. Na 
każdym znajdzie się dozownik z płynem 
dezynfekującym, a warunkiem korzystania 
z części wspólnych będzie używanie mase-
czek – a więc to, co już widzieliśmy latem 
2020 roku. Myślę, że gdy możliwe będą 
zgromadzenia (np. koncerty, loterie w cen-
trach handlowych) będą one obarczone 
ograniczeniem ilości osób w nich uczestni-
czących. Prawdopodobnie najmniej ogra-
niczeń będzie dotyczyć placów zabaw, po 
pierwsze dlatego, że trudno wprowadzić 
ograniczenia dzieciom, po drugie dotyczy 
to grupy wiekowej, która i tak w miarę nor-
malnie będzie uczęszczać do przedszkoli 
i szkół. Uważam, że branża wprowadziła 
dotychczas dużo zmian mających na celu 
zagwarantowanie bezpieczeństwa na te-
renie centów handlowych już po pierwszej 
fali pandemii. Wypracowane działania są 
skuteczne i warto je po prostu kontynu-
ować. Kluczowe jest przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego za-
równo przez zarządzających centrami, jak 
i najemców i klientów.  Dużym wsparciem 
dla obecnej sytuacji jest omnichannel. Na 
znaczeniu zyskuje elastyczność w dokony-
waniu zakupów online z szybkim odbio-
rem w sklepie. Dzięki temu klient mniej 
czasu spędza w sklepie, jednocześnie nie 
rezygnując z najważniejszego waloru za-
kupów offline – dotknięcia i obejrzenia 
towaru przed jego zakupem. Każda licząca 
się sieć rozwija takie formy zakupu, które 
ułatwią klientowi dokonanie zakupu da-
jąc mu maksimum możliwości. CHANGE 
także mocno inwestuje w wielokanało-
wość, jednocześnie przenosząc wyjątkowe 
doświadczenia zakupowe - pomocy przy 
doborze idealnego rozmiaru bielizny z sa-
lonów stacjonarnych do sprzedaży online. 
W ostatnim czasie rozwinęliśmy profesjo-
nalne doradztwo braffiterek w formie wi-
deoczatu, co jest absolutnie nowatorskim 
pomysłem na obecne czasy.  

TARIQ AL-SAKKAF
Członek Zarządu, 

Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o.
https://www.change.com/pl
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Komfort i bezpieczeństwo może 
podnosić także technologia  
Dzisiejszych klientów centrów 

handlowych można podzielić 
na dwie grupy. Pierwszą z nich 
tworzą osoby, które dokonu-
ją szybkich i sprecyzowanych 

zakupów, wybierając przy tym galerie 
handlowe z uwagi na szeroki wachlarz 
najemców. Z kolei druga grupa obejmuje 
tych, którzy wybierają te obiekty, ponieważ 
oczekują od nich możliwości zaspokojenia 
różnych potrzeb, w tym spędzania czasu 
wolnego. Dla tej grupy osób bardzo istot-
ne w centrach handlowych są strefy food 
court, place zabaw, strefy rozrywkowe czy 
przestrzenie coworkingowe. W obecnych 
czasach, oprócz wyróżnienia się designem 
czy funkcjonalnością, takie strefy powin-
ny również zapewnić odpowiednią prze-
strzeń, w której klient uzyska możliwość 
zachowania dystansu. Przy projektowaniu 
takich stref w obiekcie bezpieczeństwo 
i komfort użytkowników galerii handlo-
wych można zwiększyć poprzez odpo-
wiednie rozmieszczenie elementów jej 
wyposażenia. Obiekty takie jak ławki czy 
siedziska powinny mieć zapewniony swo-
bodny dostęp i nie powinny być skupio-
ne w jednym miejscu. Ważną kwestią jest 
też zwiększenie parametrów wentylacji, 
aby zapewnić lepszą wymianę powietrza. 
Skupiłbym się również na zastosowaniu 
elementów architektury połączonych 
z roślinnością, która naturalnie oczyszcza 
powietrze, choć zdaję sobie sprawę, że 
utrzymanie jej może sprawiać trudności 
w codziennej pielęgnacji. Komfort i bez-
pieczeństwo użytkowników galerii handlo-
wych może podnosić także technologia, 
np. taka jaką zastosowaliśmy w naszych 
klubach fitness Just GYM, a mianowicie sys-
tem liczenia osób 3D z trójwymiarową ana-
lityką obrazu i automatycznym pomiarem 
temperatury. W przypadku przekroczenia 
limitów wejść do wyznaczonej strefy na-
stępuje blokowanie możliwości wejścia 
dla osób wchodzących. Technologia ta do-
starcza w czasie rzeczywistym informację 
o liczbie osób przebywających w danej 
strefie. Oprócz swojej podstawowej funkcji 
rejestracji tranzytu system ten też posiada 
opcję „wymuszenia” na osobie wchodzącej 
do danego pomieszczenia konieczności 

zdezynfekowania rąk.
Z pewnością jest to dość świeża sprawa 
i wiele w tym zakresie jest do poprawy 
w przyszłości. Sporo sieci i obiektów 
w związku z wystąpieniem obecnej sy-
tuacji, zmieniło swoje myślenie na temat 
przeciwdziałania w przyszłości podob-
nym sytuacjom. Mi osobiście przychodzi 
na myśl jeden przykład obiektu, który już 
w 2015 roku w zamyśle spełniał takie zało-

żenia, a mianowicie MLC Centre Food Court 
(studia Luchetti Krelle) w Sydney, który to 
miał połączyć i usprawnić przepływ od-
wiedzających klientów. Zastosowano tutaj 
materiały trwałe oraz łatwe w utrzymaniu 
czystości, takie jak beton i drewno, łatwe 
w dezynfekcji. Koegzystują tu ze sobą stre-
fy wewnętrzne oraz zewnętrzne, co może 
stanowić ciekawą inspirację we własnych 
projektach.

PAWEŁ CISZEK
Prezes Zarządu i udziałowiec 

spółki Just GYM
https://justgym.pl
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Postawiłabym na wyważoną 
i jasną komunikację  
Food courty i wszelkie strefy roz-

rywkowe to bardzo często naj-
bardziej zatłoczone powierzchnie 
w galeriach handlowych, w szcze-
gólności w weekendy, kiedy to ro-

dziny, dzieci i znajomi chcą spędzić miło 
i aktywnie czas poza domem. Ponowne 
otwarcie tych części powinno być przede 
wszystkim zgodne z najnowszymi roz-
porządzeniami rządowymi i zaleceniami 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Te 
wytyczne jednak zmieniają się w zależno-
ści od sytuacji epidemiologicznej w kraju, 
dlatego kluczowa będzie elastyczność za-
rządców galerii i umiejętność szybkiego 
reagowania i dostosowywania planowania 
powierzchni części wspólnych do panują-
cych realiów. 
Osobiście uważam, iż wszelkiego rodza-
ju taśmy oraz znaki zakazu, nawet tylko 
częściowo ograniczające daną przestrzeń, 
odstraszają i wywołują negatywny odbiór 
u klientów - wprowadzają niepokój oraz 
niechęć do wspólnego relaksu. Wyważo-
na, elegancka i przede wszystkim jasna 
komunikacja tłumacząca z czego klient 
może skorzystać, jakie są limity w częściach 
wspólnych itp. to rzecz na którą galerie 
powinny zwrócić większą uwagę. Odwie-
dzający, a także najemcy i pracownicy cen-
trów handlowych na pewno docenią fakt, 
że zarząd galerii troszczy się o ich zdrowie 
i bezpieczeństwo, a jednocześnie przykła-
da wagę do rzetelnej komunikacji. 
Ponieważ wszystko na to wskazuje, że jesz-
cze przez jakiś czas będziemy zmuszeni 
funkcjonować z różnego rodzaju ograni-
czeniami, zastanowiłabym się na miejscu 
galerii nad nieco innym podejściem do 
tematu i przemodelowaniem tych prze-
strzeni. Być może nad podzieleniem ich na 
mniejsze strefy, zorganizowaniem dodat-
kowej kontroli sanitarnej, zapewnieniem 
bezpieczniejszych form odpoczynku czy 
rozrywki. Tak by części wspólne nadal 
i mimo wszystko mogły kojarzyć się od-
wiedzającym z relaksem między zakupami. 
Pomimo panującej pandemii klienci mo-
gliby otrzymać namiastkę spędzania czasu 
w galerii handlowej jak jeszcze kilkanaście 
miesięcy temu.

EWELINA GÓRNIAK
Sales Director, Pandora
https://pl.pandora.net
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KIK PODSUMOWUJE
PIERWSZE MIESIĄCE 2021 ROKU

K
raków, Poznań, Zawiercie, Lidzbark War-
miński, Mońki oraz Konin – to w tych 
miastach i miasteczkach pojawiły się 
nowe sklepy KiK w pierwszych miesią-
cach bieżącego roku.

– 5 nowych sklepów w pierwszym kwartale 
to wynik znacznie niższy od tych, do których 
byliśmy przyzwyczajeni. Jednak od kilkunastu 
miesięcy mamy do czynienia z nową, zupełnie 
inną rzeczywistością, w której 6 nowych sklepów 
w 4 miesiące to powód do ogromnej satysfakcji 
– mówi Łukasz Kudłek, Expansion Manager sieci 
sklepów KiK i dodaje: reprezentując sektor tzw. 
„value retailers” mamy ten komfort, że możemy 
realizować nasze założenia ekspansyjne, choć 
w tych okolicznościach każde nowe otwarcie jest 
dla nas podwójnym sukcesem. Pomimo panują-
cej sytuacji – podobnie jak w zeszłym roku – nie 

6 nowych sklepów – tak wygląda aktualny bilans ekspansji KiK w 2021 roku. W minionych 
tygodniach sieć oddała do użytku niemal 3000 mkw. powierzchni sprzedażowej i zapowiada, 

że to nie koniec tego typu działań w najbliższym czasie. Od kilku lat firmie udaje się 
utrzymać tempo rozwoju na poziomie około 50 nowych sklepów rocznie. Nie przeszkodziła 
w tym nawet pandemia – KiK 2020 rok zamknął liczbą 56 nowych sklepów. Jakie są zatem 

plany marki na kolejne miesiące?

zamierzamy rezygnować z ambitnych założeń 
i wierzymy, że ponownie uda nam się otworzyć 
co najmniej 50 nowych sklepów.
Obecna sytuacja umacnia pozycję dyskontów 
niespożywczych w oczach właścicieli obiektów 
handlowych, a sami klienci inaczej definiują 
atrakcyjny tenant-mix. Jak wpłynęło to na plany 
ekspansji sieci sklepów KiK?
– Od początku obecności w Polsce ważna była 
dla nas dywersyfikacja lokalizacji sklepów KiK. 
W praktyce oznaczało to pojawianie się zarówno 
w dużych galeriach handlowych, jak i małych 
centrach convenience, a nawet w postaci wol-
nostojących sklepów. Nigdy nie byliśmy skupieni 
na konkretnym typie lokalizacji – choć mamy 
szereg warunków, które musi spełnić dany obiekt, 
wiele zależy od indywidualnej sytuacji. Rozwija-
my naszą sieć tak, by być jak najbliżej klientów 

i nie planujemy zmieniać tego podejścia – wy-
jaśnia Adam Puk, Expansion Manager KiK i do-
daje: w maju zamierzamy otworzyć 5 kolejnych 
sklepów – w Nowym Dworze Mazowieckim, 
Chrzanowie, Jędrzejowie, Jastrzębiu-Zdroju oraz 
Stęszewie.
Oprócz dążenia do wzrostu liczby nowych skle-
pów, sieć inwestuje także w modernizację tych 
już istniejących, nierzadko także powiększając ich 
powierzchnię. KiK na lokalizacje sklepów wybiera 
atrakcyjne przestrzenie – w galeriach handlo-
wych, retail parkach, ale także przy głównych 
ulicach miast. Istotnym parametrem jest liczba 
dostępnych miejsc parkingowych (minimum 
15), a także możliwość zewnętrznej ekspozycji 
towaru. Pracownicy działu ekspansji pozostają 
otwarci na propozycje obiektów spełniających 
wspomniane kryteria. 

Łukasz Kudłek, Expansion Manager sieci sklepów KiK | Fot. KiK Adam Puk, Expansion Manager sieci sklepów KiK | Fot. KiK
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