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NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE

 W BRANŻY 
RETAIL

By z powodzeniem konkurować 
z wygodą zakupów online, 

dostępnością asortymentu 
i unikalnym doświadczeniem digital, 

stacjonarne sklepy muszą zapewnić 
swoim klientom wartościowe 

doświadczenie w różnych kanałach, 
by mogli budować trwałą relację 

z marką. A w tym doskonale 
pomaga technologia. Zapytaliśmy 

ekspertów branżowych jakiego 
rodzaju urządzenia i technologiczne 

udogodnienia powinny być 
dzisiaj standardem w centrach 

handlowych i sklepach detalicznych, 
aby efektywnie wspierać handel 

stacjonarny?

MĄDRY
KOMPROMIS
Pandemia koronawirusa odbiła się na kondycji 
finansowej każdego obiektu handlowego. Nierówne 
traktowanie stron w dostępie do pomocy ze strony 
państwa polskiego, zakłóciło równowagę i zachwiało 
stosunki z najemcami - mówi Patrycja Duczmal, 
Dyrektor CH Forum, Pełnomocnik Spółki Forum Gliwice 
Sp. z o.o.

GLOVO
APLIKACJA DLA WSZYSTKICH

22

48

58

Od start-upu założonego z pasji, aż do dojrzałego 
gracza branży delivery, rozpoznawalnego na arenie 

międzynarodowej - tak w skrócie można opisać 
dynamikę rozwoju marki GLOVO. O rozwoju marki, 

funkcjonalności jej produktu, preferencjach klientów 
jak i strategii działania w dobie pandemii rozmawiamy 
z Carlosem Silvanem, Menadżerem Generalnym Glovo 

na Polskę.
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ŚWIAT PIĘKNA
W NOWEJ
RZECZYWISTOŚCI

CENTRA OUTLETOWE SĄ ODPORNE
W OBLICZU KRYZYSÓW FINANSOWYCH
Jak zauważa Thomas Reichenauer, współzałożyciel 
i managing director ROS Retail Outlet Shopping, sektor 
outletowy jest wiele bardziej stabilny niż sektor regularnych 
galerii handlowych. Ta gałąź rynku retail już pokazała 
swoją odporność na trudne sytuacje np. w obliczu kryzysu 
finansowego w 2009 roku.

NIŻSZE CENY
NOWE OBOWIĄZKI

Polska będzie wdrażać unijne przepisy dotyczące Nowego 
Ładu Konsumenckiego w zakresie uwidaczniania cen. 

Nowelizacja ustawy o informowaniu o cenach towarów 
i usług ma przynieść nowy obowiązek, za którego nie 
przestrzeganie może zostać nałożona kara finansowa.

W numerze m.in:

12

18

40

Sephora jest globalnym liderem 
prestiżowego omni-retailu. Marka 
konsekwentnie rozwija sprzedaż 
myśląc o symbiozie świata zakupów 
tradycyjnych i e-commerce. 
Wprowadza projekty i usługi, 
których oczekują współcześni 
klienci. W czerwcu Sephora ogłosiła 
również kolejny milowy krok 
w swoim rozwoju...
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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

6   EKSPERCI OD ZARZĄDZANIA, MARKETINGU, HANDLU I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

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

RADA PROGRAMOWA

ALPAY 
GÜNER
CEO,
MediaMarktSaturn Polska

SPECJALIZACJA:
ekspert branży handlo-
wej z osiemnastoletnim 
doświadczeniem

www.mediamarkt.pl

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

WOJCIECH
TULWIN
Dyrektor ds. Marketingu 
i PR marki Recman

SPECJALIZACJA:
ekspert zarządzania siecią 
detaliczną i marketingu 
mody

www.recman.pl
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TOMASZ
SYLLER
CEO i Członek Zarządu
Wasz Sklep SPAR

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

www.spar.pl

PAWEŁ
CISZEK
Prezes Zarządu 
i udziałowiec spółki 
Just GYM

SPECJALIZACJA:
działania korporacyjne, 
działania operacyjne

www.justgym.pl

ANDRZEJ 
JAWORSKI
Prezes Zarządu 
VRG S.A.

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

www.vrg.pl

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

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

www.milleniumhall.pl

ILONA
SZAFER
Senior Asset Manager 
Savills Investment 
Management 

SPECJALIZACJA:
asset management 
nieruchomości
komercyjnych

www.galeriakatowicka.eu

MARCIN
MIELCARZ
Dyrektor Zarządzający
eSmokingWorld

SPECJALIZACJA:
zarządzanie

www.esmokingworld.com

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

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

www.bluecity.pl

RADA PROGRAMOWA
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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

GRZEGORZ
LIPNICKI
Prezes
Top Secret

SPECJALIZACJA:
zarządzanie strategiczne
i projektowe

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

Klient zawsze był w centrum uwagi i wydaje się, że wyjątko-
wo trudna walka o niego, która miała miejsce w ostatnich 
kilku miesiącach, tylko wzmocniła ten trend. Sieci handlowe 
usprawniały swoje procesy logistyczne, aby zamówienia 
docierały najszybciej jak to możliwe. Kurierzy uwijali się 
jak w ukropie, a kolejne automaty pocztowe do odbieranie 
przesyłek wyrastały jak grzyby po deszczu. Oferty promo-
cyjne coraz częściej tworzone były w oparciu o aktualne 
potrzeby i oczekiwania klientów, a ich bezpieczeństwo 
stało się absolutnym priorytetem każdego przedsiębiorcy. 
W wielu przypadkach rozwój ten nie byłby możliwy dzięki 
nowoczesnym technologiom. We wrześniowo-paździer-
nikowym wydaniu Magazynu Galerie Handlowe poświę-
camy im sporo uwagi. Wspólnie z naszymi ekspertami 
zrzeszonymi w Radzie Programowej zastanawiamy się ja-
kiego rodzaju urządzenia i technologiczne udogodnienia 
powinny być dzisiaj standardem w centrach handlowych 
i sklepach detalicznych, aby efektywnie wspierać handel 
stacjonarny, oraz z jakich rozwiązań najchętniej korzystają 
współcześni konsumenci. Gorąco zachęcam do zapoznania 
się z ich opiniami. 
Ostatnie miesiące wyzwań, przed którymi stanęła branża 
retail stanowią też trzon wywiadu z Thomasem Reiche-
nauerem, współzałożycielem i managing directorem ROS 
Retail Outlet Shopping. Z kolei z Katarzyną Bielecką, General 
Managerem Poland & Czech Republic marki Sephora, roz-
mawiamy m.in. o symbiozie świata zakupów tradycyjnych 
i e-commerce, w których Sephora staje się globalnym li-
derem.

Przyjemnej lektury
Eliza Mrowińska-Zalas

Redaktor Naczelna

WYDAWCA
CentraNet s.c.

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

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

REDAKTOR NACZELNA
Eliza Mrowińska-Zalas

PROJEKT I SKŁAD
Impatient Studio

www.impatientstudio.com

NA OKŁADCE
Katarzyna Bielecka, dzięki uprzejmości 

marki Sephora

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

Klientocentryzm
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SYNDROM CHORYCH BUDYNKÓW.
JAK TEMU ZAPOBIEC?

Świeże i czyste powietrze to jeden z podsta-
wowych warunków funkcjonowania ludz-
kiego organizmu. Obecnie, gdy większość 

czasu przebywamy w zamkniętych pomieszcze-
niach, istotną rolę odgrywa odpowiednia wen-
tylacja. Jej brak negatywnie wpływa zarówno 
na nasze zdrowie, jak i na stan budynków. Prze-
bywanie w miejscach, gdzie nie ma skutecznie 
działającej wentylacji powoduje uczucie dys-
komfortu oraz szereg dolegliwości takich jak: 
podrażnienie oczu, zmęczenie, bóle, zawroty 
głowy, omdlenia, duszności i alergie. Zjawisko 
to związane ze współczesnym trybem życia 
i pracy zostało nazwane „syndromem chorych 
budynków”. Powyższe objawy mogą wpływać 
na wydajność pracy i absencję.
Dowiedziono, że instalacje wentylacyjne i klima-
tyzacyjne, w których zbierają się zanieczyszcze-
nia w postaci pleśni, grzybów, drobnoustrojów, 
pyłów i kurzu mają potencjalny wpływ na na-
sze zdrowie. Czyste i sprawne systemy są mniej 
narażone na awarie, mają dłuższą żywotność 
i są bardziej efektywne, niż te zanieczyszczone. 
Ponadto zapewniają ochronę zdrowia, poprawia-
ją komfort oraz bezpieczeństwo pracowników, 
gości i klientów. 
W związku z osadzaniem się w kanałach wen-
tylacyjnych materiałów łatwopalnych, takich jak 
różnego rodzaju pyły, tłuszcze i włókna materia-
łów tekstylnych, powstają zagrożenia pożarowe 

Konieczność czyszczenia wentylacji to nie tylko wymóg, 
ale też dbałość o nasze zdrowie i względy bezpieczeństwa. 
Czyszczenie wentylacji i klimatyzacji ma na celu ochronę 
zdrowia i utrzymania wysokiego poziomu czystości 
w miejscach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej.

- podkreśla Sławomir Zalewski, ekspert z firmy Fa-
stpol, specjalizującej się od ponad dwóch dekad 
w czyszczeniu wszystkich rodzajów wentylacji 
i klimatyzacji. Na etapie przygotowania oferty 
pracownik firmy Fastpol dokonuje oceny stanu 
zabrudzenia instalacji i ustala metodę czyszczenia 
systemu, jak również możliwość użycia środków 
czystości. Ocenie podlegają także warunki uży-
wania podnośników, rusztowań czy innych urzą-
dzeń, umożliwiających prawidłowe wykonanie 
usługi. Co istotne, czynności te są wykonywane 
nieodpłatnie. Przed rozpoczęciem pracy, ekipy 
czyszczące każdorazowo zabezpieczają miejsca 
wykonywania prac i pozostawiają stan zastany 
przed wykonaniem usługi. Specjaliści z firmy 
Fastopl w trakcie procesu czyszczenia w razie po-
trzeby  instalują klapy rewizyjne, a w przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości  
w działaniu systemu informują dział technicz-
ny obiektu. Po zakończeniu prac standardowo 
przeprowadzana jest dezynfekcja całego systemu 
przy użyciu atestowanych przez PZH środków. 
W trosce o klienta wykonywane są również 
badania mikrobiologiczne przez akredytowane 
laboratoria. Co ważne, wszystkie czynności wy-
konywane są w dogodnych dla klienta terminach, 
nie kolidujących z funkcjonowaniem obiektu, 
również w nocy i w weekendy - dodaje Sławomir 
Zalewski 

www.fastclean.pl

Regularne czyszczenie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
zapewnia:

• gwarantowaną poprawę jakości powietrza, 
• komfort osób przebywających w pomieszczeniach,
• likwidację zalegających w kanałach wentylacyjnych pyłów, kurzu oraz zanie-
czyszczeń mikrobiologicznych i bakterii,
• zmniejszenia zachorowań,
• spełnienie unijnych i polskich norm mówiących o stanie higienicznym instalacji 
wentylacyjnych,
• ograniczenie zagrożenia pożarowego,
• zwiększenie żywotności instalacji.

Przykłady zanieczyszczonych systemów 
wentylacyjnych w budynkach. Fot. Fastpol.
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CENTRA
OUTLETOWE

Rozmowa z Thomasem Reichenauerem, 
współzałożycielem i Managing Directorem ROS Retail Outlet Shopping

Pandemia koronawirusa spowodowała, że ostatnie miesiące były pełne wyzwań i weryfikacji dla 
całego rynku handlowego.  Jednak, jak zauważa Thomas Reichenauer, współzałożyciel i managing 

director ROS Retail Outlet Shopping, sektor outletowy jest wiele bardziej stabilny niż sektor 
regularnych galerii handlowych. Ta gałąź rynku retail już pokazała swoją odporność na trudne 

sytuacje np. w obliczu kryzysu finansowego w 2009 roku. Koncept outletowy systematycznie staje 
się coraz bliższy polskim konsumentom, którzy rozważniej wydają pieniądze, szukają marek dobrej 

jakości, ale w rozsądnej cenie.

SĄ ODPORNE W OBLICZU 
KRYZYSÓW FINANSOWYCYH 

W
edług PRCH, systema-
tycznie rośnie liczba 
odwiedzających centra 
handlowe. Na jakim 
poziomie kształtuje się 

obecnie odwiedzalność obiektów Desi-
gner Outlet i jakie wyniki prognozujecie 
Państwo osiągnąć w najbliższym czasie?
W każdym z naszych centrów Designer 
Outlet – Designer Outlet Gdańsk, Designer 
Outlet Sosnowiec i Designer Outlet War-
szawa klienci powrócili prawie natychmiast 
po majowym zdjęciu lockdownu. Poziom 
odwiedzalności szybko osiągnął wskazania 

sprzed pandemii (w 2019 r.), a poszerzona 
oferta dostępnych marek premium w nowej 
części handlowej Designer Outlet Warszawa 
dodatkowo przyciągnęła nowych kupują-
cych. W odniesieniu m2m z ubiegłego roku 
natomiast, w naszych centrach osiągnęliśmy 
w czerwcu średnio +14%. Jest to więcej niż 
poziom zadowalający. Wraz ze wzrostem 
odwiedzalności w centrach Designer Outlet 
wyniki sprzedaży osiągnęły równie satysfak-
cjonujący poziom. Biorąc pod uwagę trwa-
jące rozbudowy w Gdańsku i Sosnowcu, 
a także zakończone z wielkim sukcesem 
powiększenie Designer Outlet Warszawa, 

możemy jedynie optymistycznie patrzeć na 
nadchodzące miesiące. 

Minął rok od wybuchu pandemii korona-
wirusa w Polsce. Jak Państwo oceniają ten 
czas? 
To z pewnością był rok pełen wyzwań 
i weryfikacji dla całego rynku. Utrzyma-
nie obiektów w trakcie lockdownów, po-
szukiwanie przez marki nowych kanałów 
sprzedaży i ekspresowy rozwój e-commerce 
to nowa rzeczywistość, w której znalazł się 
handel detaliczny. Wnikliwie analizowali-
śmy dynamicznie zmieniającą się sytuację, 
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rozmawialiśmy z naszymi partnerami biz-
nesowymi zwłaszcza w obliczu prowadzo-
nych w czasie pandemii prac związanych 
z rozbudową Designer Outlet Warszawa.  
Coś, co chcielibyśmy podkreślić to fakt, że 
pandemia pokazała nam jak mocne i war-
tościowe relacje mamy z naszymi najemca-
mi. Wspólnie staraliśmy się wypracowywać 
rozwiązania satysfakcjonujące dla obu stron, 
a także wspierać marki inicjatywami takimi 
jak zakupy na odległość. Jednocześnie moż-
na odnieść wrażenie, że sektor outletowy jest 
dalece stabilniejszy niż sektor regularnych 
galerii handlowych. Ta gałąź rynku retail już 
pokazała swoją odporność na trudne sytuacje 
na przykład w obliczu kryzysu finansowe-
go w 2009 roku. Koncept outletowy syste-
matycznie staje się coraz bliższy polskim 
konsumentom, którzy rozważniej wydają 
pieniądze, szukają marek dobrej jakości, ale 
w rozsądnej cenie. 

Jakie wnioski zostały przez Państwa wy-
ciągnięte w kontekście dalszego funkcjo-
nowania obiektów handlowych?
Znając powyższe spostrzeżenia jesteśmy 
przekonani, że nasza strategia leasingowa, 
która zakłada poszerzanie oferty centrów 

Designer Outlet o kolejne międzynarodowe 
marki jest słuszna. Większego znaczenia 
nabrały również aspekty z obszaru custo-
mer experience: wyjątkowa, niespotykana 
architektura outletów z naszego portfolio, 
przestronne pasaże, a także obowiązująca 
każdego dnia oferta promocyjna. To wszyst-
ko wpływa na lojalność klienta, którą z po-
wodzeniem udaje się nam budować. 

Zdaniem najemców umowy powinny 
lepiej odpowiadać na zmieniające się 
potrzeby i kondycję biznesową oraz ofero-
wać szereg zachęt, jak np. dłuższe okresy 
bezczynszowe. Jaka jest Państwa opinia 
w tym zakresie?
W ROS Retail Outlet Shopping utrzy-
mujemy długoletnie, partnerskie relacje 
biznesowe z ponad 1000 marek. Każdy 
partner biznesowy jest traktowany indywi-
dualnie, staramy się analizować możliwości 
współpracy z każdym z nich, aby wszystkie 
strony były usatysfakcjonowane. Wiemy, że 
każdy z tych biznesów ma inny profil, inne 
potrzeby i nie da się wprowadzić jednego 
rozwiązania dla wszystkich najemców. Do-
pasowujemy poziom i formę pomocy.

Aż 55% osób chciałoby robić zakupy 
w niedzielę, w tym co trzecia ankieto-
wana osoba jest zdecydowanie za tym 
pomysłem (CBRE, lipiec 2021). Czy pomysł 
powrotu niedziel handlowych uważają 
Państwo za realny? 
My, jako czynni uczestnicy rynku z rado-
ścią przyjęlibyśmy każdy dodatkowy dzień 
handlowy, dzięki któremu nasi najemcy 
zwiększyliby swoje obroty, tym samym ni-
welując straty wynikające z lockdownów. 
Takie rozwiązanie byłoby korzystne także 
z uwagi na bezpieczeństwo samych kupu-
jących – np. poprzez rozłożenie odwiedzin 
w centrum na 7, nie na 6 dni. Wnikliwie 
śledzimy rozmowy prowadzone przez bran-
żę z rządzącymi, licząc na wprowadzenie 
najlepszego rozwiązania dla wszystkich 
uczestników rynku. 

COVID-19 przyniósł wiele zmian na rynku. 
Przewartościował tradycyjne modele 
sprzedaży, jeszcze bardziej zwiększył 
oczekiwania zakupowe klientów, a zakupy 
online cieszą się coraz większą popularno-
ścią. Jakie działania powinny podejmować 
centra handlowe, aby odpowiadać na 
aktualne trendy?
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Doświadczenia branży zebrane podczas 
pandemii wpłynęły przede wszystkim na 
strategie ekspansji marek w Polsce oraz 
na zmianę zachowań zakupowych klien-
tów. Jednak centra outletowe nie odczuły 
przewartościowania tradycyjnych modeli 
sprzedaży. Klienci wrócili do nas praktycznie 
od razu po ponownym otwarciu sklepów. 
Stało się tak przede wszystkim z uwagi na 
unikalną ofertę – asortyment i na stałe ob-
niżone ceny minimum o 30% do 70% , która 
nie jest dostępna w e-commerce. Widzimy 
też, że zakupy stacjonarne są nadal często 
wybieranym sposobem spędzania wolnego 
czasu, przyjemnością, którą można sobie 
sprezentować i chwilą dla siebie, której 
potrzebujemy.   

Designer Outlet Warszawa w maju tego 
roku świętował uroczyste otwarcie swojej 
nowej części z dodatkowymi 5500 mkw. 
oraz ponad 25. nowymi sklepami i restau-
racjami. Jakie czynniki wpłynęły na decy-
zję o rozbudowie?
Decyzja ta została podjęta jeszcze przed wy-
buchem pandemii, wtedy też rozpoczęły się 
prace na terenie Designer Outlet Warszawa. 
Inwestor zdecydował się na powiększenie 

centrum z kilku powodów. Po pierwsze, 
zainteresowanie ze strony nowych marek, 
szukających możliwości ekspansji na rynek 
polski stale rosło. Otrzymywaliśmy wiele za-
pytań o wynajęcie lokalu w Designer Outlet 
Warszawa, na które nie mogliśmy pozy-
tywnie odpowiedzieć z uwagi na 100 proc. 
wykorzystanie przestrzeni. Po drugie, chcie-
liśmy odpowiedzieć na potrzeby lokalowe 
obecnych najemców, którzy potrzebowali 
większych powierzchni. Ważnym czynni-
kiem były też rosnące potrzeby i oczekiwania 
klientów. Aktywnie rozglądają się oni za 
nowymi ofertami, nowymi markami. Chcą 
mieć taki sam wybór okazji outletowych, jaki 
zauważają w krajach Europy Zachodniej, 
a my starając się sprostać tym oczekiwaniom 
powiększyliśmy nie tylko część handlową. 
Dla wygody gości powstał wielopoziomowy 
kryty garaż z bezpośrednim wejściem do 
centrum, zmodernizowana została także 
część gastronomiczna. Wszystko z myślą 
o komforcie klientów. Dzięki przeprowa-
dzonej rozbudowie, Designer Outlet War-
szawa jest jedną z najlepszych destynacji 
zakupowych w Polsce, a co za tym idzie, 
także pierwszym wyborem dla marek wcho-
dzących na rynek outletowy w kraju.

Centra handlowe Designer Outlet oferują 
najwyższej jakości marki modowe i lifesty-
lowe z unikalną w Polsce ofertą premium. 
Co jeszcze wyróżnia obiekty na rynku lo-
kalnym i w sektorze centrów outletowych? 
Centra Designer Outlet oprócz posiadania 
unikalnej w skali kraju oferty, stawiają na 
customer experience, który przejawia się 
nie tylko w proponowanych klientom, wy-
jątkowych ofertach, promocjach i wydarze-
niach, ale i w wyróżniającym się poziomie 
obsługi. Centra Designer Outlet to także 
ciekawa, korespondująca z danym regio-
nem architektura, która zwiększa przyjem-
ność płynącą z zakupów. Designer Outlet 
Gdańsk nawiązuje do wioski rybackiej, 
Designer Outlet Sosnowiec wyróżnia się 
stylem wiktoriańskiej, XIX-wiecznej uliczki, 
a Designer Outlet Warszawa jest stylizowa-
ny na warszawską starówkę. Klienci w trakcie 
zakupów mogą dzięki temu mieć wrażenie 
spaceru na świeżym powietrzu wśród klima-
tycznych kamieniczek. A rozbudowujące się 
strefy gastronomiczne, które stają się istot-
nym punktem podczas zakupów dla wielu 
klientów, oferują coraz większy wybór dań 
z kuchni z różnych stron świata. 
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Designer Outlet to koncept często 
wybierany na debiuty marek w Polsce 
(np. Polo Ralph Lauren, Swarovski), czy też 
prezentację nowych, większych i unowo-
cześnionych powierzchni sprzedażowych 
(np. BOSS). Jakie aspekty Państwa oferty 
decydują o atrakcyjności nieruchomości 
dla potencjalnych najemców?
Wieloletnia znakomita współpraca ROS 
Retail Outlet Shopping z ponad 1000 ma-
rek w całej Europie skutkuje przemyśla-
nym i dobranym do każdego z regionów 
tenant mixem. Najemcy otwierają swoje 
salony w wielu centrach z grupy, bo znają 
te obiekty. Dodatkowo strategia zarządcy, 
stawia na pozyskiwanie kolejnych najemców 
z segmentu premium, tworzy nową jakość 
na polskim rynku, która odpowiada wielu 
zainteresowanym wynajmem markom, do-
tąd nieobecnym w Polsce. Co więcej, nasze 
centra Designer Outlet mają wierną, stale 
powiększającą się grupę klientów powraca-
jących. Jest to mocny argument wskazujący 
na utrzymanie stabilności sprzedaży lub jej 
wzrost. Do tego niejednokrotnie potrzebne 
są większe salony. Nowo powstałe po roz-
budowie lokale pozwalają na powiększenie 
asortymentu, a tym samym na wzrost ob-
rotów.  Designer Outlet Gdańsk natomiast 
jest przykładem jedynego centrum w for-
macie outlet na północy Polski, co w spo-
sób naturalny czyni obiekt atrakcyjnym dla 
potencjalnych najemców. Z oferty centrum 
korzystają nie tylko mieszkańcy Trójmiasta, 
ale także mieszkańcy regionów ościennych 
– województw warmińsko-mazurskiego, ku-
jawsko-pomorskiego oraz turyści z Polski 
i z zagranicy. Ruch klientów rośnie również 
na Śląsku w Designer Outlet Sosnowiec, 
w którym swoje salony powiększają znane 
międzynarodowe marki ze względu na duże 
zagęszczenie populacji w tym regionie.

Jakich nowych otwarć mogą spodziewać 
się klienci w najbliższym czasie?
Lato i jesień obfitują w nowe otwarcia w każ-
dym z naszych obiektów. W Designer Outlet 
Gdańsk otworzył się salon hiszpańskiej mar-
ki casualowej Desigual, a w Designer Outlet 
Sosnowiec klientów zaprasza restauracja 
Kuchnia Smaku. W Designer Outlet War-
szawa klienci cieszą się powiększonym salo-
nem Lacoste, a już wkrótce także większym 
sklepem sportowej marki Puma. Dodatkowo 
swój pierwszy i jedyny w Polsce salon outle-
towy we wrześniu otwiera ceniona marka 
Karl Lagerfeld, a późniejszą jesienią znany 
włoski brand Luisa Spagnoli.

Kolejna fala zakażeń COVID-19 ma pojawić 
się w Polsce w okresie jesiennym. Czego 

Wieloletnia znakomita współpraca 
ROS Retail Outlet Shopping z ponad 
1000 marek w całej Europie skutkuje 
przemyślanym i dobranym 
do każdego z regionów tenant mixem. 
Najemcy otwierają swoje salony w wielu 
centrach z grupy, bo znają te obiekty. 
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możemy się spodziewać?
Od ponad roku rynek centrów handlowych 
zmaga się ze skutkami pandemii. W tym 
czasie zdołaliśmy wypracować wysokie stan-
dardy sanitarne, które obowiązują i są ściśle 
przestrzegane na terenie naszych obiektów. 
Dokładamy wszelkich starań, aby niwelować 
zagrożenia wynikające z COVID-19. Li-
czymy, że każdy nasz klient czy pracownik 
sklepu, równie poważnie jak my, podchodzi 
do tej kwestii. Nie chcemy prognozować 
najgorszych scenariuszy, stale monitorujemy 
sytuację związaną z pandemią koronawirusa 
zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, 
przyglądamy się rozwiązaniom wprowadza-
nym w poszczególnych państwach. Liczymy, 
że dzięki tym staraniom unikniemy kolej-
nego lockdownu.

Według JLL, kierunek jaki mogą obrać 
właściciele dużych obiektów handlowych 
to rozwiązania skoncentrowane na zapew-
nieniu klientom jak najciekawszych do-
znań i rozwiązań, także technologicznych. 
Czy definicja centrum handlowego będzie 
musiała ulec zmianie? 
Zagadnienie to w większym stopniu do-
tyczy bliskiej przyszłości regularnych cen-
trów handlowych, które stają się w jakimś 
stopniu centrami rozrywki. Segment handlu 
outletowego nadal rządzi się trochę innymi 
regułami, ze względu na nacisk tego kon-
ceptu na zakupy w cenach niższych od cen 

regularnych w przedziale rabatowym od 
-30 do -70%, które obowiązują przez cały 
rok. Centra outletowe udowodniły już, że są 
odporne w obliczu kryzysów finansowych. 
Przyszłość tego rynku to tworzenie niespo-
tykanych miejsc, które będą łączyły świat 
realny z digitalowym, a także wyjątkowych 
doświadczeń zakupowych dla wszystkich 
klientów. Jednocześnie, rozwój cyfryzacyjny 
marek, które są naszymi partnerami bizneso-
wymi, mocno wpłynie także na zarządzane 
przez nas centra. W przyszłości na pewno 
skupimy się na budowaniu lojalności klien-
tów, będziemy otwierać pop-upy i tworzyć 
miejsca spotkań. A to dopiero początek!

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

THOMAS REICHENAUER
Thomas Reichenauer jest współzałożycielem 
i managing directorem firmy zarządzającej 
centrami typu outlet ROS Retail Outlet Shopping. 
Z europejską branżą outletową związany od 
ponad 20 lat. Doświadczenie zdobywał m.in. pra-
cując jako Country Manager Austria dla jednego 
z wiodących operatorów outletów. Odpowiadał 
m.in. za kompletne zarządzanie centrami Desi-
gner Outlet Parndorf i Salzburg.

KONTAKT DLA PARTNERÓW B2B
Mireia Rodríguez Burguera
Leasing Director
mireia.rburguera@ros-management.com
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O FIRMIE

ROS Retail Outlet Shopping z siedzibą w Wied-
niu i partnerami w Polsce, we Włoszech oraz 
Francji, zajmuje się niezależnym doradztwem 
na rynku nieruchomości dla handlu detalicznego 
oraz zarządza centrami handlowymi. Specjalizuje 
się w zarządzaniu siecią Designer Outlet oraz 
innowacyjnymi konceptami handlowymi w Euro-
pie. Założyciele, Thomas Reichenauer i Gerhard 
Graf, będąc uznanymi specjalistami w branży 
posiadają wieloletnie doświadczenie na europej-
skim rynku outletów. ROS Retail Outlet Shopping 
obejmuje swoim działaniem wszystkie etapy 
projektu, od znalezienia odpowiedniej lokalizacji 
do ukształtowania i rozwoju wszystkich aspektów 
zarządzania operacyjnego. Zrównoważony 
rozwój jest wspierany przez partnerską współ-
pracę  z markami, wysoką jakość zarządzania 
sprzedażą i standardów obsługi klienta, a także 
innowacyjne podejście marketingowe zapew-
niane przez profesjonalny zespół zarządzający. 
Portfolio ROS Retail Outlet Shopping obejmuje: 
Designer Outlet Soltau, City Outlet Geislingen, 
Brugnato 5Terre Outlet Village, Designer Outlet 
Warszawa, Designer Outlet Gdańsk, Designer 
Outlet Sosnowiec, Premier Outlet Budapest, 
Designer Outlet Algarve, Designer Outlet Croatia, 
La Galleria Parma, La Torre Zaragoza i przyszłe 
inwestycje w Europie. Centra outletowe Designer 
Outlet obecne są w Polsce w trzech lokaliza-
cjach – w Gdańsku, Sosnowcu i Piasecznie pod 
Warszawą. Każde z nich oferuje unikalny mix 
polskich i zagranicznych marek modowych, rów-
nież grupę marek segmentu premium. Szeroka 
oferta daje niepowtarzalną okazję do nabycia 
najwyższej jakości produktów w cenach zawsze 
30-70% niższych od cen regularnych. W ofercie 
centrów możemy znaleźć m.in. marki: Armani, 
Calvin Klein, Guess, Levi’s, New Balance, Nike, 
Pandora, Tommy Hilfiger i wiele więcej.

www.ros-management.com

Designer Outlet Gdańsk



NIŻSZE CENY
NOWE OBOWIĄZKI

18 PRAWO

Polska będzie wdrażać unijne przepisy dotyczące Nowego Ładu Konsumenckiego w zakresie 
uwidaczniania cen. Nowelizacja ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ma 
przynieść nowy obowiązek informowania konsumenta jaka była najniższa cena danego 
produktu lub usługi w ciągu ostatnich 30 dni. Za brak jego realizacji, na sprzedawcę będzie 
mogła zostać nałożona jednorazowo kara w wysokości do 40 000 zł.

Co się zmienia?
Unia Europejska od kilku lat wprowadza Nowy 
Ład Konsumencki, czyli program wzmocnienia 
ochrony konsumentów, w tym poprzez prze-
ciwdziałanie praktykom wprowadzającym ich 
w błąd. W tym celu przyjęto m.in. dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 
z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę 
Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 
2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egze-
kwowania i unowocześnienia unijnych przepisów 
dotyczących ochrony konsumenta (dalej jako: 

„dyrektywa”). 
Jednym z obszarów regulowanych przez wspo-
mnianą dyrektywę są nowe zasady informowa-
nia konsumentów o cenach. Zasady te muszą 
zostać wdrożone do prawa polskiego. W tym 
celu w lipcu tego roku Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów opublikował projekt 
ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta 
oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu: 
UC86). Projekt ten ma również nowelizować 
obowiązują już ustawę z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (dalej 
jako: „ustawa o informowaniu o cenach towarów 

i usług” lub „ustawa”). 
Proponowane zmiany mają polegać na wprowa-
dzeniu obowiązków związanych z podawaniem 
informacji o obniżonej cenie. Wdrożenie tych 
obowiązków będzie kolejnym utrudnieniem dla 
sprzedawców. W wielu przypadkach wiązać się 
z tym będą dodatkowe koszty, a liczni sprze-
dawcy będą musieli je uwzględniać w swoich 
planach sprzedażowych. Czy zatem jest się czego 
bać?

Informacja o obniżonej cenie
Dotychczas ustawa o informowaniu o cenach 
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towarów i usług narzucała przedsiębiorcom 
szczegółowe wymogi uwidaczniania cen oraz 
cen jednostkowych towarów i  usług. Zgodnie 
z jej art. 4 ust. 1 
1)„W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia 
usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednost-
kową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, 
niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający po-
równanie cen”. Teraz przepis ten ma być bardzo 
rozbudowany o obowiązek podawania informacji 
o obniżonej cenie. 
Poniżej przedstawiam ma czym ma polegać 
obowiązek podawania informacji o obniżonej 
cenie. Przywołane punkty są projektowanymi 
kolejnymi ustępami tego samego art. 4.
2)„W każdym przypadku obniżenia ceny towaru 
lub usługi uwidacznia się obok informacji o ob-
niżonej cenie również informację o najniższej 
cenie tego towaru lub usługi jaka obowiązywała 
w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki” 
– przepis ten ma służyć zapobieganiu praktykom, 
które polegają na podnoszeniu cen produktów 
lub usług przed planowana wyprzedażą, żeby 
podczas takiej wyprzedaży sprzedawać produkt 
lub usługę w cenie pierwotnej, która jest przed-
stawiana jako „promocyjna”;
3)„Jeżeli dany towar lub usługa jest oferowany 
do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, 
obok informacji o obniżonej cenie, uwidacznia 
się również informację o najniższej cenie tego 
towaru lub usługi, która obowiązywała w okre-
sie od dnia oferowania tego towaru lub usługi 
do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki” 
– jest to zatem doprecyzowanie ogólnej reguły 
wskazanej w punkcie pierwszym. Wynika z niego 
także potwierdzenie, że obowiązek informowania 
o obniżonej cenie ma zastosowanie od samego 
momentu wprowadzenia towaru lub usługi do 
sprzedaży. Sama dyrektywa umożliwiała zasto-
sowanie w tym przypadku krótszego okresu re-
ferencyjnego niż 30 dni. Twórca projektu ustawy 
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
– nie skorzystał jednak z takiej możliwości;
4) „W przypadku towarów, które ulegają szybkie-
mu zepsuciu lub mają krótki termin przydatno-
ści uwidacznia się obok informacji o obniżonej 
cenie,  informację o cenie sprzed pierwszego 
zastosowania obniżki z zastrzeżeniem, że ter-
min o którym mowa w ust. 2 i ust. 3, nie ma 
zastosowania” – przepis ten jest wyjątkiem od 
reguły przyjętej w ustępie 3 i 4. Warto zaznaczyć, 
że chociaż dyrektywa przewidywała możliwość 
zwolnienia takich produktów z nowych wymo-
gów, to jednak tej możliwości nie wykorzystano;
5) „Jeżeli sprzedawca reklamuje towar lub usługę 
wraz z ceną przepisy ust. 1-4 stosuje się” – zatem 
wprost wskazano, że wszystkie trzy powyższe 
zasady stosuje się również wtedy gdy sprzedawca 
reklamuje towar lub usługę wraz z ceną.
Ponadto projekt nowelizacji ustawy precyzuje 
samą definicję „ceny jednostkowej towaru lub 

PATRYK KALINOWSKI
Prawnik w Centrum Prawa Żywnościowego. 
Doradza przedsiębiorstwom branży spożywczej 
i handlowej.

Doktorant i wykładowca na Uniwersytecie War-
szawskim; ekspert Instytutu Prawa Wschodniego 
im. G. Szerszeniewicza; autor publikacji z zakre-
su prawa rolnego i żywnościowego, a także re-
gulacji dot. sprzedaży - Polski, Unii Europejskiej 
oraz państw obszaru postradzieckiego.

usługi” (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy). Należy przez 
nią rozumieć „cenę ustaloną za jednostkę określo-
nego towaru lub usługi, których ilość lub liczba 
jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu 
przepisów o miarach”. Jest to zmiana kosmetycz-
na w porównaniu z powyższej przedstawiony-
mi, ale umożliwi ona łatwiejsze interpretowanie 
przepisów ustawy.

Sankcje za niedopełnienie obowiąz-
ków 
Przy tworzeniu Nowego Ładu Konsumenckie-
go wskazywano na konieczność egzekwowania 
nowych obowiązków względem konsumentów. 
Sama dyrektywa w tym zakresie wskazuje, że kary 
mają być skuteczne, proporcjonalne i odstra-
szające. Dlatego też projekt nowelizacji ustawy 
przewiduje wysokie kary pieniężne dla przedsię-
biorców, którzy będą naruszać obowiązki doty-
czące informowania o obniżonej cenie. Jednak 
na szczęście dla przedsiębiorców planowana 
wysokość kar nie jest wyższa niż obecnie prze-
widziana w ustawie o informowaniu o cenach 
towarów i usług dla naruszeń reguł uwidacznia-
nia cen towarów i usług.
Zatem w przypadku naruszeń obowiązków do-
tyczące informowania o obniżonej cenie mają 
być stosowane sankcje, które już obecnie są 
przewidziane w ustawie, czyli:
1) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej 
może nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 
000 zł,
2) a w przypadku trzykrotnego niewykonania 
obowiązków w okresie 12 miesięcy licząc od 
dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obo-
wiązków po raz pierwszy – górna wysokość kary 
pieniężnej ma wynosić 40 000 zł.
Do powyższych sankcji będzie się stosować 
dotychczasową regułę, zgodnie z którą organ 
nie wydaje decyzji, jeżeli od dnia stwierdzenia 
niewykonania obowiązku z ustawy upłynęły 3 
lata, licząc od końca roku, w którym stwierdzono 
naruszenie tego obowiązku.
Biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich kilkunastu 
miesiącach UOKIK często przyglądał się prawidło-
wości podanych cen, można zakładać, że nowy 
obowiązek informacji o obniżonej cenie również 
będzie egzekwowany.

Będzie nowe rozporządzenie 
Aktem wykonawczym do obecnej ustawy o infor-
mowaniu o cenach towarów i usług jest rozpo-
rządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 
r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług 
(dalej jako: „rozporządzenie”). Rozporządzenie 
to określa sposób uwidaczniania cen towarów 
i usług, w tym cen jednostkowych towarów 
(usług), a także wykaz towarów, w przypadku 
których nie jest wymagane uwidacznianie ceny 
jednostkowej towarów (usług). 
Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że w tym 

rozporządzeniu zostaną określone szczegółowe 
zasady sposobu uwidaczniania informacji o ob-
niżonej cenie. Jak na razie nie opublikowano 
jednak projektu nowelizacji tego rozporządze-
nia. Również sama unijna dyrektywa nie określa 
w szczegółach w jaki dokładnie sposób trzeba 
będzie zamieszczać informację o obniżonej cenie.
Przewiduje się w niej jednak, że dotychczasowe 
przepisy z rozporządzenia mają zachować moc 
nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie projektu ustawy.  Trzeba się zatem uzbroić 
w cierpliwość i poczekać na projekt polskiego 
rozporządzenia. Wtedy dopiero będzie znany 
pełny zakres obowiązków, z którymi będą musieli 
zmierzyć się sprzedawcy.

Kiedy zmiany wejdą w życie?
Obecnie projekt nowelizacji ustawy trafił do 
konsultacji publicznych, do których zaproszono 
ponad 50 organizacji. Po zebraniu uwag projekt 
zapewne przejdzie pewne modyfikacje, zanim 
zostanie zatwierdzony i trafi ostatecznie do 
parlamentu. Zgodnie z dyrektywą projekt ana-
lizowanej nowelizacji ustawy powinien zostać 
przyjęty do 28 listopada 2021 r. Jak to często 
bywa nie można wykluczyć znacznych opóźnień 
w pracach legislacyjnych na tym etapie.
Chociaż dyrektywa zakłada, że przepisy ją im-
plementujące powinny być stosowane od 28 
maja 2022 r., to projekt nowelizacji przewiduje 
jedynie, że ustawa ma wejść w życie 3 miesiące  
po dniu ogłoszenia. W tej sytuacji rozpoczęcie 
stosowania nowych przepisów jeszcze w tym 
roku kalendarzowym jest mało prawdopodobne, 
ale już teraz warto się do nich przygotować.

CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO 
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SPOJRZENIE NA 
FACILITY MANAGEMENT 
GALERII  HANDLOWYCH 
Z INNEJ PERSPEKTYWY

Pierwotnie, techniczne zarządzanie nie-
ruchomościami handlowymi, uznawa-
ne było za potrzebne ale z niewielkim 

priorytetem na liście zadań zarządców. Kilka 
lat wystarczyło aby rynek przekonał się, że to 
właśnie dzięki wsparciu dedykowanego zespołu 
technicznego, sprzątającego lub ochrony galerie 
zyskują w oczach klienta już w pierwszym kon-
takcie. Usługi zarządzania obiektami są pierw-
szym elementem jakiego doświadcza klient 
po zaparkowaniu przed obiektem, ponieważ 
są pierwszym punktem kontaktu dla każdego 
odwiedzającego centrum handlowe. Działający 
szlaban, drzwi automatyczne, ruchome schody, 
oświetlenie, windy to miejsca z którymi klient 
spotyka się na start. 
Pasaż i jego stan również są miejscem gdzie klien-
ci przebywają większość czasu. Tu również oświe-
tlenie, odpowiednia temperatura, stan podłogi, 
toalet i stref do odpoczynku mają kluczowe zna-
czenie dla późniejszych decyzji zakupowych jak 
i chęci powrotu do galerii.
Co więcej większość napraw i niedogodności, 
które już wystąpią,  załatwianych jest natychmiast 
w taki sposób aby nie zaburzać działania obiektu, 
w prawie niewidoczny dla klienta sposób.
Techniczna strona zarządzania nieruchomościa-
mi ma również ważne znaczenie dla zarządcy 
i właściciela obiektu handlowego. To dzięki za-
ufanym ludziom na obiekcie, manager może spać 
spokojnie. Nie tylko może być pewien, że usterki 
zostaną sprawnie naprawione ale także mieć pe-
łen nadzór nad kosztami, widzieć w aplikacji mo-
bilnej wszelkie podjęte działania jak i planować 
optymalizacje. Być może niektórym taka wizja 
może wydać się idealistyczna, ale prawdą jest że 
firmy w branży facility management dysponują 

Zarządzanie techniczne 
i serwisowe obiektami 
handlowymi stało się na 
przestrzeni ostatnich 10 lat 
integralną częścią ekosystemu 
galerii i pasaży. Wraz z wejściem 
do gry profesjonalnych 
menedżerów technicznych, 
sektor nieruchomości 
handlowych odnotował 
zmianę w liczbie różnorodnych 
usług które są świadczone 
klientom. Duża konkurencja 
w branży jak i ciągłe zmiany 
i niespodziewane wyzwania 
(czyt. Pandemia) zmusiły 
centra handlowe aby na nowo 
odkrywać metody pozyskiwania 
klientów a także utrzymywania 
na stałym poziomie ruchu 
zakupowego.

pełną dokumentacją techniczną, na bazie której 
można dokonać planów optymalizacji i zarządzać 
działaniami prewencyjnymi. 
Po głębszej analizie może się okazać że schody 
ruchome wyposażone w czujki ruchu nie muszą 
zużywać tak dużo energii w skali roku, wymio-
ana oświetlenia w częściach wspólnych przynosi 
znaczną poprawę nie tylko w kwestii zużycia ale 
też dobrostanu klientów. Kolejne optymaliza-
cje, jakie często proponujemy naszym klientom, 
związane są z ekologią. Coraz częściej spotyka-
my się w naszej pracy ze zmianami nie tylko 
lokalnymi ale też globalnymi na jakie musimy 
zdecydowanie i sprawnie odpowiadać jako firmy 
techniczne. Tak jest między innymi z rosnącymi 
wymaganiami ekologicznymi i zrównoważonego 
rozwoju.  Optymalizacja w zakresie zużycia wody 
szarej, instalacje fotowoltaiczne, ładowarki do aut 
elektrycznych i wiele innych udogodnień to dziś 
standard, któremu już nikt się nie dziwi. Co więcej 
firmy z branży FM muszą być przygotowane na 
wsparcie klientów w tych zakresach.
Trend wzrostu wartości technicznego zarządza- www.ifmpl.pl

nia nieruchomościami handlowymi możemy na-
zwać FM-em 4.0 albo po prostu dopasowaniem 
branży FM do rosnącej świadomości klientów. 
Jedno jest pewne, bez stałego rozwoju, proak-
tywnej postawy i pracy z danymi na obiektach, 
żaden obiekt komercyjny nie będzie mógł pa-
trzyć w przyszłość w różowych okularach.

MILENA ZAKRZEWSKA
Business Development Manager
Innovative Facility Management

Milena Zakrzewska jest psychologiem biznesu, 
z doświadczeniem w pracy w środowisku 
międzynarodowym w branży technicznego 
zarządzania obiektami. Posiada kompetencje 
z zakresu badania rynku, marketingu i budowa-
nia trwałych relacji biznesowych. W Innovative 
Facility Management realizuje zadania związane 
z bieżącą pracą zespołu handlowego i marke-
tingowego, a także wspiera działania rozwoju 
rynków podległych.

Fot. Innovative Facility Management
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MĄDRY
KOMPROMIS

Rozmowa z Patrycją Duczmal, Dyrektor CH Forum, 
Pełnomocnik Spółki Forum Gliwice Sp. z o.o.

Pandemia koronawirusa odbiła się na kondycji finansowej każdego 
obiektu handlowego. Nierówne traktowanie stron w dostępie do pomocy 
ze strony państwa polskiego, zakłóciło równowagę i zachwiało stosunki 

z najemcami. Ponadto każda ze stron inaczej intepretuje prawo. Jak 
zaznacza Patrycja Duczmal, Dyrektor CH Forum, Pełnomocnik Spółki 

Forum Gliwice Sp. z o.o., przepisy zostały źle zdefiniowane i to utrudnia 
porozumienie. Obie strony muszą iść na kompromis

22 Q&A

P
andemia koronawirusa zdomi-
nowała wiele gałęzi gospodarki. 
W jaki sposób wpłynęła na dzia-
łalność CH Forum?
To zrozumiałe, że pandemia koro-

nawirusa odbiła się na kondycji finansowej 
obiektu. Przede wszystkim jednak, poprzez 
nierówne traktowanie stron w dostępie do 
pomocy, zakłóciła równowagę i zachwiała 
stosunki z najemcami. Spędziliśmy wie-
le godzin i dni, negocjując z najemcami 

i przekonując do swoich argumentów. Nadal 
to robimy, bowiem nie widać perspektyw na 
to, aby rządzący wsparli właścicieli i zarząd-
ców centrów handlowych.

Sytuacja jest bardzo trudna dla wszystkich 
stron biznesu. Z jakimi największymi pro-
blemami się Państwo spotkali w relacjach 
z najemcami i w jaki sposób udało się je 
rozwiązać? 
Każda ze stron inaczej interpretuje, że 
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Fot. CH Forum
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użyję nowomowy – koronaprawo. Przepi-
sy, naszym zdaniem, zostały zdefiniowane 
źle i to utrudnia porozumienie. Negocjując 
z najemcami staramy się znaleźć pośrodku. 
Idąc na ustępstwa najemcom, oczekujemy 
tego samego od drugiej strony. Związanie 
się umowami na dłuższy czas to jest jakieś 
rozwiązanie. Najważniejsze, że pomimo róż-
nych trudności, centrum dobrze funkcjonuje, 
a najemcy nie zamknęli sklepów.

Na czym dziś w Państwa ocenie polega 
lub powinna polegać partnerska relacja 
najemcy i wynajmującego?
Tak jak wspomniałam strony muszą iść na 
kompromis. Jeśli dajemy preferencyjne staw-
ki za najem powierzchni, to oczekujemy 
przedłużenia umów.

Kalendarz marketingowy CH Forum obfi-
tuje w liczne wydarzenia prosprzedażowe 
(m.in. "Leć po nagrody", "Po zakupach leć 
do kina"). Ma to zachęcić klientów do za-
kupów. W jaki jeszcze sposób wspomagają 
Państwo działalność najemców?
To prawda. Działań prosprzedażowych ini-
cjujemy teraz bardzo dużo, gdyż to efektywne 
narzędzie adekwatne do sytuacji rynkowej. 
Wiosną rozpoczęliśmy także wydawanie 
nowej gazetki, która w lekki oraz atrakcyjny 
sposób wizualnie prezentuje zakupowe tren-
dy i sezonowe oferty najemców. Intensywnie 

eksploatujemy też reklamowy kanały digital 
i social mediów, gdyż są w nim nasi klienci. 

CH Forum prowadzi także wirtualną plat-
formę lojalnościową forumgliwice.online. 
Na czym polega ta inicjatywa i jakie korzy-
ści niesie za sobą dla klientów?
Jesteśmy zdania, że lojalizacja klientów 
opłaca się wszystkim. Platforma daje klien-
tom możliwość odbierania nagród, wzięcia 
udziału w grach i konkursach oraz wiele 
innych profitów. Wiążemy nimi klientów 
z nami i naszymi najemcami oraz zachę-
camy do częstszego odwiedzania centrum 
handlowego.

CH Forum aktywnie angażuje się w także 
w życie lokalnej społeczności. Na początku 
czerwca zakończyła się I edycja konkursu 
Forum Młodych Pomysłów, w którym CH 
Forum ufundowało grant dla zwycięzców. 
Na czym polegała ta inicjatywa i jakie cele 
za sobą niosła?
CSR i działania na rzecz społeczności lokal-
nej są dla nas bardzo ważne. Ich wyrazem 
w tym roku jest między innymi seria działań 
w kooperacji z Centrum 3.0 – organizacją 
koordynującą wsparcie i współpracę z pod-
miotami typu NGO’s. Wiosną promo-
waliśmy dedykowaną wystawą wszystkie 
gliwickie OPP. Ufundowaliśmy także grant, 
o który ubiegały się klasy miejscowych szkół. 

Nagrodzony pomysł to wyprawa rowerowa 
na Hel, której celem jest pomoc gliwickiemu 
hospicjum.

Jaka będzie jesień w CH Forum?
Przede wszystkim mam nadzieję, że bez 
kolejnego lockdownu. Wdrażamy aktualną 
strategię leasingową, której efekty wkrótce 
się pojawią. Nie chcę jednak uprzedzać fak-
tów. W lipcu powitaliśmy w naszym gronie 
nowy rynkowy koncept typu off-price: sklep 
sieci HalfPrice, należący do Grupy CCC. Co 
ważne, nadal działać będzie u nas także salon 
marki CCC. Pod względem marketingo-
wym stawiamy na działania prosprzedażowe. 
Nowy rok szkolny powitamy bardzo efek-
towną, interaktywną wystawą prezentującą 
wszystkie planety Układu Słonecznego.

W przyszłym roku CH Forum będzie ob-
chodzić 15. urodziny. Jakimi atrakcjami 
zaskoczą Państwo swoich klientów?
Oczywiście, myślimy już o organizacji tej 
rocznicy. Forma jubileuszowych atrakcji za-
leżeć będzie jednakże od warunków, w jakich 
przyjdzie nam obchodzić jubileusz. Z pew-
nością zadbamy o liczne atrakcje, którymi 
przyciągniemy klientów.

Wspomniała Pani, że w lipcu do grona na-
jemców CH Forum dołączył HalfPrice. Jakie 
elementy decydują o tym, że duże i znane 

Fot. CH Forum
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Na rynku nieruchomości komercyjnych 
pracuję od ponad 14 lat. Początkowo 
w roli specjalisty ds. marketingu 
w firmie EMCM Property Management, 
następnie menadżera ds. marketingu 
w DTZ oraz Cushamn & Wakefield 
(przed połączeniem), a od ponad 6 lat 
w zarządzaniu CH Forum – w firmach 
JLL oraz aktualnie MVGM Property 
Management Poland, w podziale 
czasowym 50/50 senior marketing 
menadżer oraz dyrektor centrum 
handlowego. Dziś w CH Forum 
odpowiadam za zarządzanie operacyjne 
centrum handlowym, czyli przede 
wszystkim współpracę z najemcami, 
tworzenie budżetu i kontrolę jego 
realizacji, udział w przygotowaniu 
strategii marketingowej, ale również 
wdrażanie kreatywnych, nowoczesnych 
rozwiązań.

DYREKTOR CH FORUM, 
PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI 
FORUM GLIWICE SP. Z O.O.

PATRYCJA
DUCZMAL

Lubię zwiedzać, z małymi przerwami 
w formie relaksu, najlepiej w wodzie.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Japonia – pełna niespodzianek, intrygująca 
pod każdym względem – kultury, tradycji, 
obyczajów, ludzi. Tak piękna, że elementy 
przyrody przenikają pod wieloma 
względami do kultury.

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

Większość filmów dokumentalnych 
z udziałem albo narracją 
David’a Attenborough – słynnego badacza 
i podróżnika, które otwierają nam oczy 
na wyzwania przed jakimi staje planeta. 
Jestem również fanką seriali i tzw. binge-
watching, w szczególności skandynawskich 
kryminałów.

JAKĄ KSIĄŻKĘ Z DOTĄD 
PRZECZYTANYCH MOŻE PANI  POLECIĆ?

„W 80 dni dookoła świata” Juliusza 
Verne – zawsze pozwala oderwać się od 
monotonii codzienności i dać się ponieść 
wyobraźni, podsycanej opisami kolejnych 
wizytowanych miejsc. Wyjątkowo ją cenię, 
gdyż dzięki niej rozwinęła się moja pasja do 
podróży.

JAKA JEST PANI DEWIZA ŻYCIOWA?
Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, 
bez względu na to czy ma 20, czy 80 lat 
– Henry Ford.

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Nie odkładam spraw na później – 
szczególnie tych trudnych, lista zadań 
do wykonania i sukcesywna ich 
realizacja oraz czysta skrzynka mailowa 
to czysty umysł.

CO MOTYWUJE PANIĄ DO 
DZIAŁANIA?

Osiąganie wytyczonych celów 
oraz... natura - jestem zodiakalnym 
Koziorożcem, więc nigdy nie 
odpuszczam.

CO CENI PANI W LUDZIACH?
Szczerość. Doceniam też inteligencję, 
najbardziej tę życiową.

W CZASIE WOLNYM...

ULUBIONE DANIE?
Jedzenie to jedna z większych 
przyjemności życiowych, ciężko więc 
wybrać jedną potrawę, jeden smak. Każda 
nowa podróż to również kolekcja nowych 
dań i smaków.

ULUBIONA RESTAURACJA TO...
Każda ... włoska.

KULTURA, W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIEJ?

Film, najlepiej na dużym ekranie.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Jeśli tylko zostaną otwarte granice 
dla Europejczyków – dłuższe wakacje 
w Australii i Nowej Zelandii.

SAMOCHÓD MARZEŃ?
Jestem fanką japońskiej motoryzacji.

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PANI 
W  WOLNEJ CHWILI?

Najbliżsi są mi brytyjscy wykonawcy 
popowi i rockowi.

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁABY PANI 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Sztukę negocjacji. Przydatna w każdej 
dziedzinie życia.

Portret

CH FORUM
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sieci handlowe wybierają Państwa obiekt? 
Otwarcie HalfPrice pokazało, że CH Forum 
ma ogromny potencjał biznesowy oraz że 
jesteśmy lokalnym liderem wśród centrów. 
Nasz obiekt jest doskonale zlokalizowany 
w centrum miasta i świetnie skomuniko-
wany. Jest też bardzo dobrze zarządzany, 
o czym świadczą bardzo wysokie oceny cer-
tyfikacji (np. BREEAM). Kolejną zaletą 
jest to, że dokonaliśmy modernizacji, dzięki 
której obiekt jest postrzegany jako atrakcyjny 
i nowoczesny. 

Jak zaznaczyła pani na początku, koszty 
lockdownów oraz ograniczeń w działalno-
ści centrów handlowych w znacznym stop-
niu ponoszą ich właściciele. Jakiej pomocy 
oczekiwaliby Państwo od rządu?
Według mojej wiedzy, są tylko dwa kraje 
w Europie, w tym Polska, w których rząd 
w tak istotny sposób wtrąca się w relacje 
między właścicielami centrów i najemcami. 
Trudno nam wierzyć, że cokolwiek w tej ma-
terii się zmieni w najbliższym czasie. Ukło-
nem w kierunku branży byłoby chociażby 
zwiększenie liczby handlowych niedziel, 
gdyż dodatkowo wszystkie dotychczasowe 
w tym roku miały miejsce w częściowych 
lockdown’ach.

W wyniku pandemii COVID-19 Polacy 
zmienili zwyczaje zakupowe. Klienci ocze-
kują dziś przede wszystkim bezpiecznych 
zakupów, spersonalizowanego przekazu 
oraz unikatowych, pełnych emocji do-
świadczeń zakupowych. W jaki sposób 
realizują Państwo takie oczekiwania 
klientów?

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo sanitarne, to 
spełniamy wszystkie przepisowe regulacje, 
a nawet robimy więcej, niż to konieczne. 
Śmiem twierdzić, że centra handlowe to 
najbezpieczniejsze obiekty publiczne – także 
w ogólnym rozumieniu tego słowa. Z kolei 
spersonalizowany przekaz to u nas na przy-
kład wspomniana platforma lojalnościowa, 
dzięki której wiemy więcej o preferencjach 
klientów. Wiele mówi się o e-commerce, 
jednakże to właśnie centra dostarczają pełnej 
gamy wrażeń płynących z zakupów. Jeśli 
komuś mało emocji, zapraszamy do naszego 
Cinema City, stref rozrywki lub arkady VR. 

Proces odbudowy sprzedaży w centrach 
handlowych będzie długotrwały. Jakie 
działania należy w tym zakresie podjąć? 
Na odbudowę sprzedaży rzutuje wiele 
zmiennych, więc odpowiedź nie jest prosta. 
Gdybyśmy wszyscy doskonale znali receptę 
na pełną odbudowę, w każdej galerii zna-
lazłby zastosowanie taki plan. Tymczasem 
wiele zależy tu od zmiennych zewnętrz-
nych i ogólnoświatowych procesów spo-
łeczno-ekonomicznych, które się dokonują, 
i na które nie mamy bezpośrednio wpły-
wy. Wracając do tego, na co mamy wpływ: 
uważamy, że kluczem do odbudowy per-
formance’u sprzed pandemii są działania 
prosprzedażowe oraz zapewnienie klientów 
o najwyższym poziomie bezpieczeństwa 
podczas zakupów.

Sektor sprzedaży internetowej od lat ro-
śnie w siłę. Pandemia jedynie wzmocniła 
ten trend. Jak w Państwa ocenie będzie 
wyglądał rynek centrów handlowych 

w perspektywie kolejnych kilku lat?
Już zerkam w szklaną kulę (śmiech). Niewąt-
pliwie e-commerce rośnie w siłę, ale już nie 
tak dynamicznie, jak kiedyś. Notujemy coraz 
lepsze obroty, a czerwiec był rekordowym 
miesiącem pod tym względem. To pokazuje, 
że ludzie nadal chcą kupować w centrach, 
choć być może robią to już inaczej niż kiedyś. 
Są lepiej przygotowani do zakupów, a czas 
spędzony w galerii dzielą między zakupy 
i załatwienie innych spraw. Dlatego tak 
ważne jest, aby centrum oferowało liczne 
udogodnienia i usługi, które stanowią o uży-
teczności obiektu. Od ładowarki samocho-
dowej po paczkomat. W CH Forum klienci 
mogą skorzystać z blisko 40 udogodnień.

Coraz częściej wielu ekspertów mówi, że 
czeka nas kolejny lockdown. Na przełomie 
lata i jesieni należy spodziewać się dyna-
micznego wzrostu zachorowań. Czy uwa-
żają Państwo ten scenariusz za możliwy? 
Bierzemy pod uwagę taki scenariusz, choć 
nie rozumiemy sensu zamykania centrów. 
Powtarzam: pod względem bezpieczeństwa 
sanitarnego galerie handlowe są prymusem. 
Nie widzimy różnicy między dyskontem 
i galerią, a jeśli już, to na korzyść centrów. 
Większe powierzchnie, jakimi dysponują te 
obiekty nie sprzyjają specjalnie namnażaniu 
się wirusa wśród ich użytkowników. Wi-
docznie eksperci rządowi uważają inaczej.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

Fot. CH Forum
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PIERWSZA ZASADA 
KOSMETYKÓW CUDDO TO 
PROSTOTA

Marka Cuddo powstała z inspiracji i pod nadzorem Joanny Czerniel, 
dyplomowanej farmaceutki, uznanej blogerki i popularyzatorki wiedzy 

o zdrowych kosmetykach, której praca zawodowa, obserwacje rynku 
kosmetyków oraz osobiste doświadczenia macierzyńskie spowodowały 

potrzebę uświadamiania społeczeństwa na temat częstokroć szkodliwego 
składu wielu kosmetyków. 

K
iedy i w jakich okolicznościach 
powstała marka Cuddo?
Cuddo pojawiło się na rynku w lu-
tym 2020. Sam pomysł na długo 
przed tą datą chodził mi po głowie. 

Od 2014 roku prowadzę bloga z przepisami 
na naturalne kosmetyki „Herbariacosme-
tics”. Wprowadzenie kosmetyków na rynek 
było moim marzeniem od początku. Krok 
po kroku, zmieniałam koncepcje, preparaty, 
receptury, tak żeby efekt końcowy był odpo-
wiednio dopracowany - w końcu się udało. 

Co oznacza nazwa „Cuddo”?
Powstało od angielskiego słowa cuddle, czyli 

przytulać. Jednocześnie spotkałam się z wie-
loma interpretacjami od klientów, co mnie 
bardzo cieszy.

Kim jest Państwa klient? Gdzie mieszka, 
ile ma lat, o jakiej średniej wartości robi 
zakupy?
To przeważnie kobiety, powyżej 30 roku 
życia, mające stałą pracę, mieszkające w mia-
stach / miasteczkach powyżej 20 tys. miesz-
kańców. Są to osoby z reguły z wyższym 
wykształceniem, mające świadomość ekolo-
giczną, dbające o dom i właściwie decyzyjne 
w kwestii zakupów kosmetycznych. Mają już 
swoje rodziny, zazwyczaj już dziecko i chcą 

dla niego tego, co najlepsze, naturalne, bez 
szkodliwych substancji, konserwantów czy 
silikonów. Średnia kwota, którą jednorazowo 
pozostawia u nas klient to około 60 zł.

Hasło „powrotu do natury” stało się 
w ostatnim czasie jednym z elementów 
najsilniej napędzających międzynarodo-
wy rynek FMCG, szczególnie w krajach 
rozwiniętych. Dlaczego konsumenci chcą 
naturalnych kosmetyków? 
Rynek i ludzie przesycili się syntetycznymi 
ulepszaczami, chemią i każdym innym do-
datkiem dodawanym do żywności, kosme-
tyków. Mają dość życia w zanieczyszczonym 

Rozmowa z Joanną Czerniel, 
Właścicielką marki kosmetyków naturalnych Cuddo
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środowisku. Zauważają, że to odbija się na 
ich samopoczuciu i zdrowiu. Im bardziej 
rozwinięte kraje tym świadomość jest coraz 
większa, bo tam zanieczyszczenie jest naj-
większe. Ta rosnąca świadomość powoduje, 
że chcemy wrócić do natury w każdej dzie-
dzinie życia. Ludzie zauważają, że zdrowy 
tryb życia to nie tylko zbilansowana, zdrowa 
dieta i aktywność fizyczna, ale również pie-
lęgnacja naturalnymi kosmetykami.

Jakie zielone trendy wykorzystuje Cuddo 
w swoich produktach (np. olej palmowy 
z certyfikowanych źródeł RSPO, bez siliko-
nów i sztucznych barwników itp.)? 
Pierwsza zasada kosmetyków Cuddo to 
prostota. Składy są naturalne w swojej pro-
stocie a swoje działanie zawdzięczają wyso-
kiej jakości składników. Im mniej dodatków 
i udziwnień tym lepiej. Nie używamy olei 
mineralnych, silikonów ani żadnych innych 
pochodnych ropy naftowej (typu parafina). 
Nie ma barwników, sztucznych substancji 
zapachowych i ulepszaczy. W Cuddo uży-
wamy oleje, masła i wyciągi roślinne najwyż-
szej jakości. Aromat wynika z naturalnego 
zapachu użytych surowców, a zastosowane 
konserwanty i emulgatory mają pochodzenie 
naturalne i są dozwolone do użycia w ko-
smetykach przez jednostki certyfikujące 
kosmetyki ekologiczne.

W ostatnich latach (2016-2020) znacząco 
wzrosła grupa kosmetyków wegańskich. 
Jak Pani myśli, skąd ten trend? Czy rów-
nież Cuddo w swojej ofercie posiada tego 
typu kosmetyki?
Trend ten jest coraz bardziej zauważalny. Ro-
śnie świadomość wśród ludzi na temat nie-
humanitarnego wykorzystywania zwierząt. 
Rośnie też odsetek ludzi przechodzących 
na dietę wegańską. Naturalnym wydaje się 
być, że ludzie nie spożywający produktów 
odzwierzęcych nie chcą ich również wkle-
pywać sobie w skórę. Kosmetyki znajdujące 
się w naszej aktualnej ofercie są wegańskie, 
ale osobiście nie jestem przeciwnikiem 
wszystkich substratów pozyskiwanych od 
zwierząt, jeżeli są one pozyskiwane zgodnie 
z zasadami fair trade. Jako farmaceutka nie 
jestem w stanie nie doceniać np. lanoliny 
w zastosowaniu pielęgnacyjnym.

Czego konsumenci oczekują od kosme-
tyków naturalnych? Zazwyczaj ceny 
kosmetyków naturalnych są wyższe, niż 
drogeryjnych receptur.
Wydaje mi się, że istotne jest dla nich 
wysoka jakość produktu i efekt długofa-
lowy stosowania kosmetyków natural-
nych. W przeciwieństwie do drogeryjnych 
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kosmetyków, nie naciągają one sztucznie 
skóry, nie tworzą maski na twarzy, która nie 
przepuszcza powietrza. Kosmetyki naturalne 
codziennie stosowane mają skórę dogłębnie 
nawilżyć, odżywić i pozwolić jej swobodnie 
oddychać. Naturalne składniki dużo lepiej 
się wchłaniają i lepiej działają w porówna-
niu do ich syntetycznych odpowiedników. 
Najlepszy efekt może być uzyskany tylko 
przy użyciu najwyższej jakości składników, 
a to rzutuje na cenę ostateczną produktu. 
Półprodukty stosowane w kosmetykach na-
turalnych są dużo droższe od syntetycznych. 
Trzeba również pamiętać o tym, że naturalne 
układy konserwujące są trochę słabsze, przez 
co data ważności kosmetyków naturalnych 
jest krótsza w porównaniu do kosmetyków 
drogeryjnych, co zwiększa ryzyko strat z po-
wodu przeterminowania się. 

Rośnie świadomość konsumentów, którzy 
coraz częściej zwracają uwagę na etykiety. 
Jakich informacji tam szukają?
Szukają substancji, które nie powinny się 
tam znaleźć. Tak chyba najłatwiej się w tym 
odnaleźć biorąc pod uwagę mnogość pół-
produktów naturalnych jak i syntetycznych. 
Jest coraz więcej blogów i aplikacji komór-
kowych pomagających odnaleźć się w ma-
gicznym INCI, dzięki czemu dziś każdy 
przy pomocy komórki może zweryfikować, 
czy kosmetyk jest naturalny czy tylko na 
taki wygląda. Bo niestety jest mnóstwo firm, 
które wykorzystują eko-trend, zmieniają 
opakowanie drogeryjnych kosmetyków na 
bardziej „naturalne”, wprowadzając konsu-
mentów w błąd.

Zakupy kosmetyczne rzadko bywają 
impulsywne (UCE Research, Blix, maj-czer-
wiec 2020). Czy również klienci Cuddo po-
dejmują świadome i przemyślane zakupy?
Oczywiście. Klient Cuddo to człowiek wy-
kształcony z dużą wiedzą o potędze reklamy 
i tym jak ona ma na nas działać. To klient, 
który się temu przeciwstawia i nie chce dać 
się zmanipulować, tylko samemu podejmo-
wać decyzje na temat swojego życia i ogólnie 
pojętego zdrowia. Stąd bardziej ufają „po-
czcie pantoflowej”, ulubionym blogerom czy 
aplikacjom komórkowym, które ułatwiają 
czytanie składów kosmetyków, a decyzje 
zakupowe podejmują po wnikliwej anali-
zie wszystkich istotnych dla siebie źródeł 
wiedzy.

Według raportu CEE BASF (kwiecień 2021), 
w 2025 wartość rynku kosmetycznego 
na świecie ma wynieść 49,2 bln USD. Czy 
rzeczywiście, zainteresowanie kosme-
tykami naturalnymi rośnie tak szybko? 

Czy tendencje wzrostowe widać również 
w wynikach sprzedaży Cuddo?
Branża kosmetyków naturalnych rzeczy-
wiście rośnie w dużym tempie, najszybciej 
w porównaniu do każdej innej gałęzi. To 
samo dzieje się w branży spożywczej. Widać 
to po powiększających się strefach „eko” na 
półkach sklepowych i drogeryjnych. Kosme-
tyki Cuddo doskonale wpisują się się  w ten 

trend, więc nie mogłoby być inaczej.  

Ten sam raport podaje, że głównym kana-
łem sprzedaży kosmetyków ekologicznych 
są drogerie, dalej dyskonty, a dopiero 
na 3. miejscu znajduje się e-commerce. 
W jakiś sposób Cuddo odpowiada na te 
trendy? Czy planuje rozwinąć sprzedaż 
stacjonarną? Czy bierze pod uwagę 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Jestem magistrem farmacji pracującym 
w aptece otwartej. Jednocześnie 
prowadzę bloga Herbariacosmetics.pl. 
W latach 2016-2018 pisałam  artykuły 
dla gazety „Zdrowie w prezencie”. 
W 2016 roku wydałam książkę 
„Kosmetyki domowe – zdrowie 
i uroda wprost z natury”. W 2017 roku 
byłam współautorem książki „Biblia 
naturalnego zdrowia i urody”. W roku 
2019 wprowadziłam na rynek naturalne 
kosmetyki do pielęgnacji dzieci Cuddo. 
Jestem odpowiedzialna za receptury 
kosmetyków, kontrolowanie procesu 
produkcji, wprowadzenie ich na rynek 
oraz tworzenie nowych kosmetyków.

ZAŁOŻYCIELKA I WŁAŚCICIELKA
MARKI CUDDO

JOANNA
CZERNIEL

PREFEROWANA FORMA WYPOCZYNKU?
Aktywna. Siedzenie bezczynnie mnie po 
prostu męczy

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Osada Jizerka w czeskiej część Gór Izerskich, 
Przecudne malownicze miejsce gdzie 
można dotrzeć tylko rowerem albo pieszo. 
Kilkadziesiąt domów, wydawałoby się 
odciętych od świata, otoczonych przepiękną 
naturą.  

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

„Za wszelką cenę” - piękna historia o tym, 
że nigdy nie jest za późno, żeby iść za 
marzeniami, a ciężka praca przynosi efekty.

JAKĄ KSIĄŻKĘ Z DOTĄD 
PRZECZYTANYCH MOŻE PANI  POLECIĆ?

„Pan raczy żartować Panie Feynman” - Zbiór 
wspomnień słynnego Richarda Feynmana 
– zaskakuje lekkością i poczuciem humoru. 
Mówi m.in. o tym, że wielkie odkrycia 
często bywają dziełem przypadku, a te 
wypracowane, co zaskakujące, znajdują inne 
zastosowanie.

ULUBIONE DANIE?
Phad Thai, koniecznie z krewetkami.

JAKA JEST PANI DEWIZA ŻYCIOWA?
„Jeśli nie masz czasu, znajdź sobie 
nowe zajęcie”. Nic tak dobrze nie 
organizuje czasu jak jego odpowiednie 
wypełnienie. Nie potrafię i nie lubię 
siedzieć w miejscu, a każdą szansę jaką 
przynosi mi życie staram się przekuwać 
na nowe możliwości. 

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Przede wszystkim pracowitość. Nie 
usnę, jeśli mam do wykonania jakieś 
ważne zadanie. Do tego sumienność 
i dokładność, cechy które zaszczepiła 
mi farmacja, a przynoszą korzyści przy 
prowadzeniu firmy.

CO MOTYWUJE PANIĄ DO 
DZIAŁANIA?

Pozytywny odbiór moich kosmetyków. 
Każdorazowa informacja o tym, że 
kosmetyk pomógł w pielęgnacji 
wrażliwej skóry dziecka jest dla mnie jak 
zastrzyk energii.

CO CENI PANI W LUDZIACH?
Szczerość, poczucie humoru i dystans 
do siebie.

ULUBIONA RESTAURACJA TO...
Jest ich wiele, ale miejsce do którego 
zawsze mogę wracać to FALLA oraz 
Warzywniak – mają najlepsze falafele 
w Poznaniu.

KULTURA, W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIE?

Lubię słuchać muzyki na żywo, niestety 
ostatnio ta rozrywka została bardzo 
ukrócona.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Polskie góry, najlepiej latem. Uwielbiam 
chodzić po górach.

SAMOCHÓD MARZEŃ?
Stary Jaguar XJS w kolorze butelkowej 
zieleni.

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PANI 
W  WOLNEJ CHWILI?

Różnie, to co wpadnie mi w ucho. 
Głownie indie, alternatywa, trochę 
elektroniki i popu inspirowanego latami 
80-tymi.  

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁABY PANI 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Zawsze chciałam nauczyć się jeździć 
konno. 

Portret



nawiązanie współpracy z dyskontami?
Do tej pory poza sprzedażą drogeryjną, 
można było kupić Cuddo również w apte-
kach. Również zauważamy ten trend i pla-
nujemy rozwijać sprzedać stacjonarną jak 
i dyskontową.

Najwięksi globalni producenci (np. Hen-
kel, Unilever, Colgate) wchodzą na rynek 
kosmetyków naturalnych i certyfikowa-
nych, to już nie jest niszowa kategoria. Jak 
małe przedsiębiorstwa mogą konkurować 
ze światowymi markami? Jakie elementy 
decydują o przewadze Cuddo?
Odbiorcy kosmetyków dzielą się na dwie 
główne grupy. Tych, którzy ufają tylko du-
żym firmom, z ugruntowaną pozycją na ryn-
ku oraz na klientów, którzy stracili zaufanie 
do tych dużych graczy i szukają kosmetyków 
wyprodukowanych w rodzinnych manufak-
turach oraz tworzonych w Polsce, a wręcz 
lokalnie. Cuddo jest poznańską marką, zro-
dzoną z miłości do naturalnej pielęgnacji, 
a każdy produkt jest traktowany jak kolejne 
dziecko w rodzinie. Sądzę, że to daje Nam 
przewagę i odpowiada na potrzeby klientów, 
którzy szukają dobrych, naturalnych i pol-
skich produktów.

Rynek kosmetyków naturalnych charakte-
ryzuje się dużą innowacyjnością. Dostęp-
ne są m.in. SOAPBottle – mydło w płynie 
w opakowaniu zrobionym z mydła, co 
przedłuża korzystanie, lub Haeckels - płyn 
pod prysznic w skoncentrowanych tablet-
kach – dodaj wrzącej wody, aby uzupełnić 
100 ml opakowanie – roczny zapas. Z ja-
kim najbardziej innowacyjnym produktem 
się Pani spotkała? 
Mnie ostatnio zachwyciła forma oczyszcza-
jących żeli-peelingów w proszku. Stosuje 
się je codziennie do oczyszczania twarzy 
przez nałożenie niewielkiej ilości prosz-
ku, rozpuszczenie go na dłoni w wodzie 
i oczyszczaniu twarzy. Dzięki wyeliminowa-
niu wody z formulacji, znacznie zmniejszono 
ilość konserwantów, a do tego kosmetyk jest 
znacznie lżejszy, co bezpośrednio wpływa na 
tańszy transport.

Oprócz sprzedaży kosmetyków, prowadzi 
Pani również blog. Jaka idea przyświeca 
temu projektowi?
Zaczęłam go prowadzić zaraz po studiach, 
kiedy marzyłam o wypuszczeniu swoich ko-
smetyków, ale jednocześnie cała procedura 
i nakład finansowy mnie przerastał. Miał się 
stać oknem do wejścia w świat kosmetyków, 
kiedy drzwi były zamknięte. Idea opiera się 
na autorskich przepisach na kosmetyki na-
turalne wszelkiego rodzaju. Potem trochę 

przekształciła się również w porady od-
noszące się pielęgnacji, a ostatnimi czasy 
ukierunkowała na pielęgnacje dzieci, szcze-
gólnie tych ze skórą wrażliwą. Blog dużo 
mnie nauczył i realnie pomógł, bo dzięki tej 
ciężkiej pracy udało mi się nawiązać współ-
pracę z gazetami, wydać książkę („Kosmetyki 
domowe”) no i w końcu wprowadzić moje 
autorskie kosmetyki na rynek.

Minął rok od wybuchu pandemii korona-
wirusa w Polsce. Jak Pani ocenia ten czas? 
Jakie wnioski zostały przez Panią wycią-
gnięte w kontekście dalszego funkcjono-
wania firmy?
To był ciężki rok dla każdego z nas a pande-
mia na pewno Nam nie pomogła w wejściu 
na rynek jak i rozwijaniu firmy. Trzeba było 
poświęcić dużo więcej czasu i zasobów na 
promowanie marki. Pierwszy wniosek jest 
taki, że nie warto się poddawać, mimo że 
perspektywa wydaje się beznadziejna. Trzeba 
być przygotowanym na każdą ewentualność 
i elastycznie podchodzić do rozwiązywa-
nia problemów. Czas pandemii znacząco 
wpłynął na wzrost e-commerce i na tym się 
głównie skupiamy, ale dostrzegamy potrzebę 
poznania się z kosmetykiem na żywo przed 
zakupem i w tej kwestii chcemy się rozwinąć.

Z jakimi największymi problemami wy-
nikającymi z pandemii koronawirusa się 
Pani spotkała i w jaki sposób udało się je 
rozwiązać? 
Wiele dogadanych wcześniej kanałów 

sprzedaży musiało zostać „odłożonych 
w czasie” ze względu na trudny i nieprze-
widywalny czas pandemii. Większość poten-
cjalnych pośredników wycofała się przez to, 
że tendencje były niesprzyjające dla nowych 
produktów. Odbiorcy szukali sprawdzonych 
preparatów i nie mieli głowy do próbowania 
nowych produktów czy szukania o nich do-
bry opinii. Musieliśmy się bardzo spiąć, żeby 
znaleźć nowe osoby do współpracy i jeszcze 
mocniej wysilić żeby ich do tego namówić, 
ale ostatecznie się udało.

COVID-19 przewartościował tradycyjne 
modele sprzedaży i jeszcze bardziej zwięk-
szył oczekiwania zakupowe klientów. 
Jakie prawidłowości dostrzega Pani w tym 
zakresie?
Wydaje mi się, że ludzie zwracają większą 
uwagę na budowanie odporności za pomocą 
suplementacji oraz w naturalny sposób. Nie 
chcą też zaburzać naturalnego biofilmu skó-
ry, przez co większą wagę przykładają do na-
turalnej, zdrowej pielęgnacji. Spędzają więcej 
czasu w domach, przez co mają więcej czasu 
na doszkalanie się w danych dziedzinach 
i trudniej jest ich oszukać tanimi trikami 
marketingowymi. Tylko produkty najwyższej 
jakości są w stanie się obronić w dzisiejszych, 
wymagających czasach, a kosmetyki Cuddo 
odpowiadają na te oczekiwania.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.
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Odbiorcy kosmetyków dzielą się na dwie 
główne grupy. Tych, którzy ufają tylko 
dużym firmom, z ugruntowaną pozycją 
na rynku oraz na klientów, którzy stracili 
zaufanie do tych dużych graczy i szukają 
kosmetyków wyprodukowanych 
w rodzinnych manufakturach oraz 
tworzonych w Polsce, a wręcz lokalnie. 



System liczenia klientów 
 97% dokładności 
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HELO FORM
INNOWACYJNA PREZENTACJA PRODUKTÓW

Czym jest HELO FORM? To system ekspo-
zycyjno - promocyjny, który rozwija się 
wraz z indywidualnymi potrzebami oraz 

koncepcjami aranżacyjnymi. Pozwala na kre-
owanie  przestrzeni – podobnie jak z klocków 
- na wiele sposobów. Każdą aranżację można 
modyfikować, odejmując lub dodając kolejne 
elementy, a także uzupełniać ją o systemy Digital 
Signage, dające możliwość prezentacji anga-
żującej, multimedialnej treści. Koncepcja HELO 
FORM powstała w trakcie lockdownu, gdy branża 
targowo - eventowa była zamrożona, a sprzedaż 
systemów wystawienniczych, będących dome-
ną firmy Clever Frame - właściciela marki HELO 
FORM, została w dużym stopniu ograniczona. Jak 
się szybko okazało, poza produkowanymi w cza-

sie pandemii przyłbicami COVER ONE, firma nie 
posiadała jeszcze w swoim portfolio produktu, 
który zostałby tak entuzjastycznie przyjęty na 
rynku, jak właśnie HELO FORM.
Udało się nam stworzyć nową kategorię produk-
tową, będącą szeroko rozumianą przestrzenią do 
prezentowania produktów. To od klienta i jego 
bieżących potrzeb zależy, czy używa go w skle-
pie, podczas roadshow czy targowych imprez 
- wyjaśnia w sierpniowym numerze miesięcznika 
FORBES Filip Grudziński, właściciel i pomysło-
dawca HELO FORM.
Meble systemowe HELO FORM zapewniają dużą 
elastyczność w tworzeniu przestrzeni handlowej. 
Z powodzeniem sprawdzają się jako element 
wyposażenia witryn, wybranych działów pro- www.heloform.com

duktowych czy też całych sklepów. Każda kon-
strukcja tworzona jest na bazie funkcjonalnych 
modułów oraz konfigurowana z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb Inwestorów, co pozwala 
na optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz 
dopasowanie aranżacji do charakteru danego 
miejsca. Projektując HELO FORM możemy grać 
kolorami, kombinacjami modułów, wypełnie-
niami strukturalnymi i akcesoriami, a całość 
podkreślić indywidualnym układem półek, sza-
fek czy szuflad. Tworząc dedykowane aranżacje 
projektanci systemu łączą kompetencje architek-
toniczne i graficzne tak, aby osiągnąć spójność 
na wszystkich poziomach – zarówno jeśli chodzi 
o wyposażenie przestrzeni, jak i strategię promo-
cji oraz sezonowych rearanżacji.
Podstawową funkcją systemu HELO FORM jest 
ekspozycja, natomiast innowacją, która znacząco 
podnosi jego funkcjonalność oraz nadaje mu 
unikalny design, jest zastosowanie wysokiej ja-
kości, wbudowanych ekranów LCD. Displaye, 
umożliwiające wykorzystanie systemu Digital 
Signage, są rozwiązaniem które doceniają przede 
wszystkim sieci detaliczne oraz branża retail.
Ekrany pozwalają w bardzo atrakcyjny sposób 
wyświetlać dedykowany kontent video, dodatko-
wo działając na klienta i przyciągając jego uwagę 
– tłumaczy Filip Grudziński.
HELO FORM wypełnia lukę w rynku, na którym 
brakowało narzędzi ekspozycyjnych, dających 
możliwość reklamy multimedialnej. Zastosowa-
nie nowoczesnych systemów, jak wspomniany 
Digital Signage, sprawdza się wszędzie tam, gdzie 
niezbędna jest skuteczna komunikacja – dys-
trybucja reklam czy przekazów informacyjnych 
zgodnych z preferencjami klientów.
HELO FORM jest skutecznym instrumentem mer-
chandisingowym, dostosowanym do  każdego 
formatu handlowego, a dzięki swej modułowej 
konstrukcji daje możliwość stworzenia dowolnej 
bryły ekspozycyjnej – regału, lady, wyspy rekla-
mowej czy zabudowy shop-in-shop. Możliwości 
systemu są niemal nieograniczone.
Zapraszamy do kontaktu. Projektanci HELO FORM 
przygotują dla Ciebie wizualizację 3D oraz za-
proponują najlepsze rozwiązania funkcjonalne: 
biuro@heloform.com, +48 531 055 266.

Fot. HELO FORM
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PRZESTRZEŃ
COWORKINGOWA
SPOSOBEM NA ZWIĘKSZENIE WSPÓŁCZYNNIKA 

KONWERSJI W CENTRUM HANDLOWYM
Okres pandemiczny zrewidował sposoby funkcjonowania zarówno klientów, 
jak i centrów handlowych. Na znaczeniu zyskały społeczne kontakty i więzi 
międzyludzkie, co przekłada się na zachowania konsumentów. W czasach 

postpandemicznych konieczne staje się zatem ponowne przemyślenie 
sposobu organizacji przestrzeni handlowej jako centrum pracy, życia 

i rozrywki. 

Obecnie sprzedawcy chcą odwrócić skut-
ki zakłóceń pandemicznych z 2020 roku 
i w związku z tym podkreślają, ilu klientów 

wróciło do centrów handlowych. Ma to oznaczać, 
że nie mamy powodów do zmartwień, że nie 
jest tak źle jak się uważa, a wszystko wkrótce 
wróci na stare tory. Tylko czy naprawdę będzie 
to tak proste?
Oczywistym jest, że podczas lockdownów ludzie 
mają mniej kontaktów towarzyskich, a jednocze-
śnie pragną wyjść na zakupy, odwiedzić restau-
racje i cieszyć się normalnością. Pytanie jednak, 
co z tego wyniknie? Co dokładnie przyniesie 
przyszłość?
W rzeczywistości wiele zmian zainicjowanych 
przez Covid-19 – na przykład w zachowaniach 
zakupowych, zarządzaniu modelem pracy, po-
łączeniach kanałów sprzedaży czy modelach 
biznesowych – miało miejsce na długo przed 
pandemią. Covid-19 tylko przyśpieszył te pro-
cesy, w niektórych przypadkach nawet o 5-10 
lat, aktywizując sprzedawców na niespotyka-
nym poziomie. W efekcie branża nieruchomości 
handlowych ulega transformacji. Tak naprawdę 
jesteśmy świadkami początku rewolucji, która 

całkowicie odmieni dynamikę w branży.
Jak wykazał najnowszy raport KPMG „Przyszłość 
handlu detalicznego” ze stycznia 2021 roku, 
wspomniane trendy ewoluują, a współzależność 
między fizycznymi lokalizacjami a możliwością 
sprzedaży produktów i usług szybko zanika. 
W miarę jak trendy stają się bardziej widocz-
ne, przechodzenie od „sprzedaży detalicznej” 
do „handlu konsumenckiego” nabiera tempa. 
W rzeczywistości zmienia się definicja tego, co 
to znaczy być detalistą.
Powinniśmy zapytać:
• dlaczego rynek się zmienia, 
• jakie będą w przyszłości dominujące modele 
biznesowe,
• jak możemy wcielić tę transformację w życie, 
podczas charakteryzowania kluczowych możli-
wości i strategii, których będziemy potrzebować, 
aby przenieść branżę detaliczną w przyszłość.
W przypadku centrów handlowych, głównym 
obowiązkiem zarządców jest zwiększenie ich 
atrakcyjności dla klientów. Zadaniem menedżera 
jest przyciągnięcie najemców, którzy dostarczą 
szeroko dostępne i pożądane produkty, stwo-
rzą niepowtarzalne doświadczenia zakupowe, 

generując ruch. 
Jednakże, ponieważ 80% najemców wydaje się 
być identycznych w każdym centrum handlo-
wym, trudno jest uczynić je wyjątkowymi. Choć 
dawniej bezpieczne i czyste otoczenie z usługa-
mi i kilkoma najlepszymi markowymi sklepami, 
wystarczało, aby przyciągnąć klientów, obecnie 
dział marketingu i zarządzania centrum handlo-
wego stoi przed różnymi wyzwaniami na drodze 
ku zwiększeniu konsumpcji i współczynników 
konwersji. W okresie pandemii sklepy obuwnicze 
i punkty „Click & Collect” mogły wygenerować 
pewien ruch. Natomiast w czasach postpande-
micznych konieczne staje się ponowne przemy-
ślenie sposobu organizacji centrum handlowego 
jako centrum pracy, życia i rozrywki.
Jeśli przyjrzymy się najnowszym trendom, i po-
równamy je z danymi sprzed pandemii, zauwa-
żymy, że oferowanych jest coraz więcej dodat-
kowych usług i możliwości rozrywki. Według 
raportu Niemieckiej Rady Centrów Handlowych 
„Center Management in Focus” z 2019 roku, na 
140 centrów w Niemczech:
• 35% zawierało kina,
• 41% oferowało usługi zdrowotne,
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• 45% mieściło w sobie przestrzenie biurowe 
na wynajem.
Ponadto ponad 70% zarządców centrów han-
dlowych spodziewało się, że w tych segmentach 
(wliczając w to restauracje) nastąpi największy 
wzrost w przyszłości. Było to przed pandemią 
i moim zdaniem można teraz śmiało stwierdzić, 
że Covid-19 jako akcelerator zmian faktycznie 
zadziałał.
Niektórzy mogliby argumentować, że powyższe 
segmenty nie zwiększają znacząco liczby odwie-
dzin, co może być prawdą, ponieważ większość 
punktów z usługami zdrowotnymi dysponuje 
własnym, oddzielnym wejściem (z wiadomych 
powodów), a kina także nie pomagają w przy-
ciąganiu klientów w ciągu dnia. KPMG dostrze-
ga sześć czynników wpływających na decyzje 
zakupowe konsumentów, z których numerem 
jeden jest wartość, numerem dwa jest wygoda, 
a numerem trzy doświadczanie.
Jeśli chodzi o wybór, gdzie iść i się bawić, nie 
mamy tutaj na myśli punktów z Wi-Fi i sklepów 
typu pop-up. Mówimy o proaktywnym tworze-
niu ekosystemu, który przyciąga konsumenta 
i wydłuża jego czas spędzony w centrum han-

dlowym. Jeśli zachęcimy klienta nie tylko do 
zrobienia zakupów i skorzystania z rozrywki, ale 
też do pozostania na dłużej. Dzięki temu, z jed-
nej strony - będzie wracał do nas wielokrotnie, 
a poprzez dzielenie się opiniami, doprowadzi 
do zwiększenia ruchu, przyciągając aktywnych 
klientów. W rezultacie centrum zyska możliwość 
stania się ośrodkiem, w którym odbywać się będą 
rozmaite wydarzenia i spotkania również te biz-
nesowe.
Zapewnienie klientom możliwości korzystania 
z przestrzeni coworkingowej za pośrednictwem 
dedykowanej aplikacji ułatwi poznawanie ich 
zachowań i nawyków. A w konsekwencji - bu-
dowanie atrakcyjnych usług. Koncept coworkin-
gowy dla galerii handlowych przyciąga klientów. 
Powierzchnie biurowe i konferencyjne są wy-
korzystywane w różnorodny sposób, ale mają 
wspólny mianownik – wydłużają czas pobytu 
klienta w obiekcie. 
Wydzielenie przestrzeni coworkingowej w cen-
trum handlowym oznacza więc stworzenie 
społeczności, która wykazuje bardzo wysoką 
identyfikację z miejscem, przyciągając do niego 
rodzinę, przyjaciół i współpracowników.
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HUBERT ABT
CEO i założyciel New Work Offices 
i workcloud24

Ekspert z 35-letnim doświadczeniem 
w branży nieruchomości. Na początku 
2013 roku założył w Budapeszcie firmę New 
Work oferującą elastyczne powierzchnie 
biurowe. Od tego czasu rozwija swój model 
biznesowy, tworząc 16 lokalizacji w 3 krajach, 
o powierzchni ok. 43.000 mkw., co pozycjo-
nuje New Work Offices w pierwszej trójce 
operatorów w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Obecnie kieruje firmą jako CEO, koncentrując 
się na relacjach inwestorskich i opracowy-
waniu nowych produktów, takich jak pakiet 
franczyzowy New Work. Jednocześnie 
rozwija cyfrowe rozwiązania do zarządzania 
przestrzenią biurową i hybrydowym modelem 
pracy, w ramach startupu workcloud24, 
którego jest założycielem i CEO. Hubert 
ukończył studia podyplomowe w Europejskiej 
Szkole Biznesu na kierunku Nieruchomości 
i Finanse (Dyplomowany Rzeczoznawca, 
Certyfikowany Zarządca Centrum Handlowe-
go i Certyfikowany planista finansowy).

NEW WORK
New Work specjalizuje się w koncepcjach 
biur elastycznych, natomiast firma workclo-
ud24 dostarcza cyfrowe rozwiązania do za-
rządzania przestrzenią biurową i hybrydowym 
modelem pracy.
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 Sephora jest globalnym liderem prestiżowego omni-retailu. Marka 
konsekwentnie rozwija sprzedaż myśląc o symbiozie świata zakupów 

tradycyjnych i e-commerce. Wprowadza projekty i usługi, których oczekują 
współcześni klienci. W czerwcu Sephora ogłosiła również kolejny milowy 
krok w swoim rozwoju – globalną współpracę z Zalando, wchodząc tym 

samym w zewnętrzny marketplace. Jak zapewnia Katarzyna Bielecka, General 
Manager Poland & Czech Republic, takie odważne decyzje, elastyczność biznesu, 
zwłaszcza mając na uwadze transformację spowodowana pandemią, to klucz do 

osiągniecia sukcesu na polu omni-retailu.

Rozmowa z Katarzyną Bielecką, General Manager Poland & Czech Republic, SEPHORA
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ŚWIAT
PIĘKNA

W NOWEJ
RZECZYWISTOŚCI
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Sephora jest globalnym liderem 
prestiżowego omni-retailu. 
W jaki sposób udało się Państwu 
zdobyć tytuł lidera?
Świat retail jest już nierozerwalnie 

połączony ze światem e-commerce. Rozwi-
jamy konsekwentnie naszą sprzedaż myśląc 
o symbiozie obu tych kanałów. To, co ob-
serwujemy i wzmacniamy poprzez wpro-
wadzane projekty, to ciągła podróż klienta 
pomiędzy ratailem a e-commerce. Klienci 
z naszych perfumerii trafiają na sephora.
pl i odwrotnie. Przykładowo markę Sele-
ny Gomez – Rare Beauty, której sprzedaż 
wprowadziliśmy w e-commerce, wspiera-
my w punktach retail umożliwiając naszym 
Klientom testowanie jej wybranych produk-
tów w tradycyjnej sieci, ale po zakup kierując 
na sephora.pl. 

Jakie inne działania wchodzą w skład 
omni-retailu w Sephora? 
Omni-retail w Sephora to także usługi takie 
jak click & collect, które w całej naszej sie-
ci dostępne były również podczas każdego 
lockdownu, czy usługa call & collect – to 
odpowiedź na potrzeby naszych omichan-
nelowych Klientów.  Staramy się zapewnić 
klientkom spójne doświadczenie z marką 
Sephora niezależnie od wykorzystywane-
go przez nie kanału. Dlatego rozwinęliśmy 

profesjonalną, dedykowaną grupę ekspertek 
oferujących konsultacje poprzez ExpertChat 
na sephora.pl. To najbardziej doświadczony 
zespół, który na co dzień w perfumeriach 
pomaga klientom w doborze odpowiednich 
kosmetyków. Rozwinęliśmy też kilka in-
nych projektów łączących klientki z Sephora 
poprzez video-spotkania. Są to odpowied-
nio: MySephoraBeautyAdvisor, MySepho-
raBeautyParty, MySephoraBeautyExpert, 
dzięki którym klienci mogą umawiać się 
na indywidualne lub grupowe spotkania 
z konsultantkami oraz ekspertem zewnętrz-
nym naszych partnerskich marek. Ponadto 
w czerwcu Sephora ogłosiła również kolejny 
milowy krok w swoim rozwoju – globalną 
współpracę z Zalando, wchodząc tym sa-
mym w zewnętrzny marketplace. Rollout 
tego projektu będzie następował stopniowo 
w poszczególnych krajach. Myślę, że ta-
kie odważne decyzje, elastyczność biznesu, 
zwłaszcza mając na uwadze transformację 
spowodowana pandemią, to klucz do osią-
gniecia sukcesu na polu omni-retailu. 

Które z lokalizacji są przez Państwa aktual-
nie najbardziej pożądane? 
Aktualnie skupiamy się przede wszystkim na 
modernizacji wybranych, istniejących per-
fumerii i na tym polu koncentrujemy nasze 
działania inwestycyjne. Za nami wspaniałe 

otwarcia, jak choćby świeżo oddana, po-
większona i zmodernizowana perfumeria 
Sephora w Sadyba Best Mall, która zyskała 
zarówno nowe marki, jak i usługi. W tym 
roku uruchomimy jeszcze dwie perfumerie 
w nowych lokalizacjach, w których dotąd 
nie byliśmy obecni – w Zielonej Górze oraz 
w Rzeszowie. Obie galerie, do których za-
witamy, to najbardziej trafficowe punkty 
handlowe w tych miastach. 

Według CBRE handel funkcjonujący przy 
ulicach handlowych okazał się bardziej 
odporny na niedawne obostrzenia pande-
miczne, niż ten zlokalizowany w centrach 
handlowych. Czy uważa Pani, że pande-
miczna rzeczywistość może wzmocnić 
trend związany z rozwojem ulic handlo-
wych w Polsce?
To bardzo ciekawy trend, jednak uważam, 
że mimo wszystko polski klimat nie sprzyja 
rozwojowi ulic handlowych w takim stopniu, 
jak w innych, cieplejszych krajach. Po okre-
sach kilkukrotnych zamknięć naszych per-
fumerii, obserwujemy powrót klientów do 
galerii handlowych, choć oczywiście nie na 
takim poziomie jak w 2019 roku. Myślę, że 
trend związany z ulicami handlowymi będzie 
można zweryfikować w okresie zimowym. 
Klienci podążają w kierunku convenience 
i kierują się do punktów handlowych, które 
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obok swojej tradycyjnej funkcji oferują też 
usługi z obszaru restauracyjnego, kultury 
oraz rozrywki. Punkty takie jak na przykład 
Centrum Praskie Koneser w Warszawie, 
czy łódzka Manufaktura, to teraz obiekty, 
ku którym klienci kierują ogromną uwagę 
i zainteresowanie.  

Do kogo targetowana jest Państwa oferta?
Naszą ofertę kierujemy do wszystkich tych, 
którzy kochają piękno i uwielbiają zabawę 
w świecie beauty. Nasz Klient to Klient świa-
domy, dojrzały, ale też i młodszy, którego 
fascynują wszelkie nowości kosmetyczne, 
trendy i marki znane z mediów społeczno-
ściowych. Klient Sephora to też osoba, która 
oprócz samego produktu poszukuje wartości 
dodanej w postaci znakomitej obsługi, eks-
perckiej konsultacji i troski o jego potrzeby.

Na jakim poziomie kształtuje się dziś od-
wiedzalność perfumerii?
Maj przyniósł bardzo dobre wyniki, kolejne 
miesiące nie były już tak mocne sprzedażo-
wo - wciąż obserwujmy dwucyfrowe spadki 
trafficu w porównaniu z 2019 rokiem. Nie-
stety powrót klientów do galerii handlowych 
przebiega wolniej, niż się tego spodziewali-
śmy. Myślę, że droga do odzyskania trafficu 
na poziomie sprzed okresu pandemii jest 
jeszcze bardzo długa. 

W jaki sposób pandemia wpłynęła na pre-
ferencje konsumentów?
Preferencje naszych klientów w okresie pan-
demii uległy zmianie. Konieczność noszenia 
masek na twarzy wpłynęła na spadek sprze-
daży produktów do makijażu ust na całym 
rynku, zarówno w Polsce, jak i globalnie. 
Jednocześnie konsumenci nie zrezygnowali 
z makijażu oczu - zaobserwowaliśmy sta-
bilną sprzedaż  tuszy do rzęs i produktów 
do brwi, które dają szybki i trwały rezultat, 
naturalnie podkreślając oczy.Ponadto, głów-
ny trend, który silnie przyspieszył i zyskał 
na znaczeniu w minionym roku, to rosnąca 
świadomość klientów i ich wrażliwość na 
działania marek w obszarze CSR, a także 
troska o środowisko naturalne. Coraz czę-
ściej wybierają oni marki i produkty z misją. 
Odpowiadając na tę potrzebę, rozwijamy 
nową kategorię w makijażu – GOOD FOR 
MAKE UP. Jest to destynacja, w której nasi 
klienci odnajdą wyłącznie produkty two-
rzone w zrównoważony wobec środowiska 
sposób – dobre dla wegan, projektowane 
w duchu eko, czy też zawierające min. 90% 
naturalnych składników. Wśród nich takie 
marki jak: debiutująca właśnie na polskim 
rynku kultowa marka z USA, Ilia, Milk 
Make up, nowość od Huda Beauty - marka 

Fot. Sephora
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Glowish, czy nowa linia produktów do ma-
kijażu od Sephora Collection. Kategoria 
GOOD FOR MAKE UP jest rozszerze-
niem szerszego konceptu Good For, obec-
nego w Sephora od 2019 roku w kategorii 
pielęgnacji, a od tego roku również w katego-
rii zapachów. Strategicznie jest to kierunek, 
w którym będziemy podążać, rozszerzając 
naszą ofertę o nowe marki i produkty.  

Który produkt z szerokiej oferty Sephora 
jest hitem 2021 roku?
Szminki, po dużym spadku w roku ubie-
głym, powoli odzyskują dynamikę sprze-
daży. Klienci nadal, mimo zniesienia części 
obostrzeń, najczęściej wybierają produkty 
o przedłużonej trwałości, nie rozmazujące 
się i nie pozostawiające śladów. Niekwestio-
nowanym liderem w tej kategorii jest świę-
tująca swoje 10-lecie w tym roku, pomadka 
w płynie Cream Lip Stain marki Sephora 
Collection. 

Od lipca 2021 w perfumeriach Sephora 
dostępne są produkty marki makijażowej 
Rare Beauty, tworzone przez Selenę Go-
mez, założycielkę i kreatorkę marki. 
Zgadza się. Autorska marka makijażowa 
Seleny Gomez - Rare Beauty, zadebiutowała 
w lipcu na wyłączność w sieci Sephora na 
całym świecie. W Polsce pełen asortyment 
marki dostępny jest w naszej perfumerii 
internetowej, o czym wspomniałam już na 
początku. W wybranych 30 perfumeriach 
stacjonarnych oferujemy Klientom bestsel-
lery marki, które mogą przetestować oraz 
wybrane produkty w ofercie beauty to go, 
czyli produkty w małej pojemności i atrak-
cyjnej cenie. Szeroka gama kosmetyków do 
makijażu, w których tworzenie od samego 
początku zaangażowana jest sama Selena 
Gomez, spotkała się z ogromnym zainte-
resowaniem naszych klientów, tym bardziej, 
że Rare Beuty to marka z misją. Myślę, że 
to też ważna kwestia z punktu widzenia 
wyborów naszych klientów – coraz bardziej 
wrażliwych na zaangażowanie społeczne lub 
środowiskowe marek. Ponadto od samego 
początku, jeden procent dochodu ze sprze-
daży każdego produktu marki Rare Beauty 
oraz fundusze wpłacane przez partnerów 
marki, są przeznaczane na wspieranie dzia-
łalności Fundacji Rare Impact Fund, która 
dba o dostęp do środków ochrony zdrowia 
mentalnego.

Sephora w tym roku dołączyła do grona 
partnerów EcoTech System – ogólnopol-
skiego operatora motywacyjnego systemu 
gospodarki odpadami. Jak dużym wyzwa-
niem w Pani ocenie jest dziś działanie na 
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rzecz ekoedukacji i wzmacnianie postaw 
konsumenckich w obszarze dbałości 
o środowisko?
Oczekiwania klientów, w zakresie skład-
ników naturalnego pochodzenia, potrzeby 
dbałości o zdrowie i ochrony środowiska 
naturalnego, systematycznie rosną. Nie-
mal dla połowy dorosłych Polaków przy 
podejmowaniu decyzji o zakupie kosme-
tyków i produktów kosmetycznych, ważne 
są kwestie związane z ekologią, takie jak 
opakowania podlegające recyklingowi (45%) 
i sposób produkcji przyjazny dla środowi-
ska (48%) – wynika z badania przeprowa-
dzonego na panelu Ariadna dla Sephora 
Polska. Dołączyliśmy do grona partnerów 
EcoTech System, by wspierać i premiować 
odpowiedzialnych konsumentów, którzy 
oddają opakowania do recyklingu, również 
poza naszymi perfumeriami. Działanie na 
rzecz ekoedukacji i wzmacnianie postaw 
konsumenckich w obszarze dbałości o śro-
dowisko są wpisane w rozwój i strategię 
Sephora oraz naszej marki własnej Sephora 
Collection. Od października ubiegłego roku 
klienci perfumerii Sephora mogą korzystać 
z zaawansowanego programu recyklingu 
opakowań po kosmetykach i zostawiać puste 
opakowania w perfumeriach, wrzucając je 
do dedykowanych, zielonych pojemników. 
Program GOOD FOR RECYCLING 
to element naszego globalnego programu 
GOOD FOR.  Od ubiegłego roku oferuje-
my Klientom nie tylko program recyklingu, 
wprowadziliśmy również ekonawigację na 

sephora.pl, którą też w tym roku rozwijaj-
my we wszystkich naszych perfumeriach. 
Dzięki specjalnym 4 symbolom informuje-
my klientów o tym, które produkty i marki 
z naszej oferty są „dobre dla ciebie”, „dobre 
dla planety” i „dobre dla wegan”. Systema-
tycznie budujemy w duchu zrównoważo-
nego rozwoju naszą markę własną Sephora 
Collection i wzbogacamy nasze portfolio 
o marki, dla których dbałość o planetę i tym 
samym o nas samych, jest również ważna.  
Jesteśmy na etapie transformacji, ale nasze 
zobowiązanie jest bardzo konkretne. Ten 
obszar działań jest strategiczny dla naszej 
firmy i marki, dlatego będziemy go mocno 
rozwijać w kolejnych latach.

Klienci oczekują dziś przede wszystkim 
bezpiecznych zakupów, spersonalizowa-
nego przekazu oraz unikatowych, pełnych 
emocji doświadczeń zakupowych. W jaki 
sposób realizują Państwo takie oczekiwa-
nia klientów?
Bezpieczeństwo naszych pracowników 
i klientów to priorytet, który przyświeca 
nam od początku pandemii. Naszych kon-
sultantów i klientów niezmiennie obowią-
zują przepisy sanitarne i zalecenia GIS. 
Powoli powracamy do usług – takich jak 
lekcje makijażu czy makijaż okazjonalny, 
do indywidualnych konsultacji pielęgnacyj-
nych, jednak odbywają się one na mniejsza 
skalę – tylko w wybranych 20 perfumeriach 
i przy zachowaniu najwyższych standar-
dów bezpieczeństwa. Perfumerie, do których 
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Perfumerie, do których powróciły 
usługi, wyposażyliśmy w najnowsze, 
ultrafioletowe sterylizatory, które 
w 99% zabijają wszelkie bakterie 
i wirusy. W wybranych perfumeriach 
testujemy również usługę 
Skindiagnosis, dzięki której 
w bezpieczny, bezdotykowy sposób 
dokonać można oceny stanu i potrzeb 
skóry klientów.

powróciły usługi, wyposażyliśmy w najnow-
sze, ultrafioletowe sterylizatory, które w 99% 
zabijają wszelkie bakterie i wirusy. W wybra-
nych perfumeriach testujemy również usługę 
Skindiagnosis, dzięki której w bezpieczny, 
bezdotykowy sposób dokonać można oceny 
stanu i potrzeb skóry klientów. Dzięki tej 
usłudze nasi konsultanci jeszcze lepiej mogą 
dobrać produkty pielęgnacyjne czy makija-
żowe trafiające w potrzeby naszych klientów.  
Oferujemy również naszym klientom spe-
cjalne strefy skincare, w których odbywają 
się indywidualne konsultacje pielęgnacyjne, 
pod okiem ekspertów Sephora i partner-
skich marek. Na tę chwilę dedykowane tym 
usługom, komfortowe pomieszczenia, znaj-
dują się w perfumeriach Sephora Arkadia, 
Promenada i Sadyba. Wciąż poszukujemy 
nowych rozwiązań i pracujemy nad inno-
wacyjnymi usługami, również takimi, które 
przygotowujemy we współpracy z naszymi 
Klientami. Wszystko to po to, by wraz z wi-
zytą w perfumerii Sephora, dostarczyć na-
szym klientom unikalne, spersonalizowane, 
ale też bezpieczne doświadczenia zakupowe.  

Postcovidowa rzeczywistość zmusza firmy 
do wprowadzania zmian w obszarze mar-
ketingu i komunikacji z klientami. Czy i ja-
kie ewentualnie zmiany w tym obszarze 
zaszły w Państwa firmie? 
W tej nowej rzeczywistości ważne jest od-
powiednie dopasowanie zarówno tematów, 
jak i kanałów komunikacji. Podczas okresu 
zamknięcia perfumerii, to media społeczno-
ściowe i inne kanały digital stały się naszymi 
głównymi drogami komunikacji. Postawili-
śmy na nieszablonowe rozwiązania i rozwi-
janie projektów właśnie w obszarze digital. 
Naszym klientom, zamkniętym w domach, 
odpowiadając na ich potrzeby w trakcie pan-
demii, zaoferowaliśmy m.in. indywidualne 
konsultacje on-line z ekspertami makijażu 
i pielęgnacji (My Sephora Beauty Advisor), 
wirtualne, grupowe lekcje makijażu (Sephora 
Beauty Party) oraz spotkania z topowymi 
influencerami i światowymi ekspertami 
beauty w naszych kanałach social media. 
Uruchomiliśmy również nowe narzędzie 
pomagające klientom podczas zakupów na 
naszej stronie www – live Expert Chat – 
dzięki któremu mogą skonsultować swo-
je potrzeby i wybory z ekspertami na co 
dzień pracującymi w naszych perfumeriach. 
Ogromną rolę odgrywa też komunikacja 
bezpośrednia (CRM) skierowana do pra-
wie 3 mln klientów należących do Klubu 
Sephora. Klienci w czasie pandemii chcą 
się czuć bezpiecznie, ale również zwracają 
uwagę na bezpieczeństwo innych. Poszukują 
sposobów na dołączenie się do różnych akcji 
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wspierania najbardziej potrzebujących. Stąd 
tak duży sukces np. akcji wsparcia zbiórki 
Fundacji Siepomaga na niezbędne wypo-
sażenie placówek medycznych zaangażo-
wanych do walki z pandemią. Wybranym 
szpitalom przekazaliśmy również bezpo-
średnio produkty pielęgnacyjne. Dzięki tym 
działaniom udało nam się realnie wesprzeć 
kilkanaście ośrodków medycznych walczą-
cych z pandemią w Polsce.Nasze aktualne 
i planowane na najbliższe miesiące działania 
koncentrować będą się na odzyskaniu traffi-
cu w perfumeriach. Liczba odwiedzających 
galerie handlowe jest wciąż daleka od pozio-
mu sprzed pandemii. Bardzo ważne jest dla 
nas równoczesne dbanie o bezpieczeństwo 
w perfumeriach zarówno naszych klientów, 
jak i pracowników. 

Jak Pani ocenia skutki zamknięcia perfu-
merii Sephora przez wiele tygodni i w jaki 
sposób pandemia i lockdown wpłynęły na 
rozwój Państwa biznesu?
Bardzo silnie odczuliśmy skutki pandemii 
i wciąż się z nimi mierzymy. Nasze obroty 
drastycznie spadły, więc i wiele kosztów 
zmuszeni byliśmy ograniczyć. Nie podej-
mowaliśmy jednak radykalnych kroków. Na 
pierwszy miejscu postawiliśmy ochronę na-
szych pracowników i ich bezpieczeństwo, 
zarówno zdrowotne, jak i ekonomiczne. 
W Sephora nie wprowadziliśmy zwolnień 
grupowych, redukcja części zatrudnienia na-
stępowała naturalnie. Obniżaliśmy koszty 
zatrudnienia stopniowo, w dłuższym okre-
sie, bazując na naturalnej rotacji pracow-
ników w retailu, tak, żeby nasi pracownicy 
nie ucierpieli.  Jednak brak powrotu sporej 
części klientów zmusza nas do wstrzymania 
się z kluczowymi decyzjami strategicznymi 
dotyczącymi dalszego rozwoju.  Uważnie 
obserwujemy także sytuację na rynku. Wciąż 
mniejsze spadki trafficu odnotowują obiekty 

handlowe typu convenience, podczas gdy te 
zlokalizowane przy tradycyjnie najbardziej 
trafficowych punktach typu dworce PKP, 
czy w centrach miast, wciąż tracą najwięcej 
ruchu. Jednak w mojej ocenie jest jeszcze 
zbyt wcześnie, by stwierdzić jak sytuacja ta 
wyglądać będzie długofalowo. 

Jakie wnioski wyciągnie branża na przy-
szłość po minionym – miejmy nadzieję 
najtrudniejszym - okresie? 
Okres pandemii udowodnił, że katego-
ria beauty może się świetnie sprzedawać 
poprzez e-commerce. Jednak po każdym 
ponownym otwarciu galerii handlowych, 
w naszych perfumeriach obserwowaliśmy 
prawdziwy „boom” w wizytach klientów. 
E-commerce w przypadku naszej branży 
nie zastąpi kanału retail, uzupełnia go, lecz 
wiele z poszukiwanych przez Klientów do-
świadczeń zakupowych nie może być jeszcze 
realizowanych przez kanał e-commerce. 

Jakie w Pani ocenie kroki będą musieli 
podjąć właściciele i zarządcy centrów 
handlowych, chcąc pozostać atrakcyjnymi 
i nadal przyciągać rzesze klientów w no-
wej rzeczywistości? 
Kierunek przyszłości to, jak wspominałam 
już, kierunek convenience i transformacja 
galerii handlowych na poziomie oferowa-
nych usług dla odwiedzających. Branża 
musi być otwarta i elastyczna na różnorod-
ność i nowe formy dostawy dla klientów. 
Przykładowo branża żywieniowa, która jest 
zawsze o krok do przodu w oferowanych 
rozwiązaniach, już posiada na terenie gale-
rii handlowych specjalne strefy parkingowe 
dla dostawców realizujących zamówienia 
z branży food. Myślę, że pozostałe sektory 
handlu oczekiwać mogą podobnych roz-
wiązań. Kreatywność w formach logistycz-
nych to w mojej ocenie, obok transformacji 

46 Q&A

w kierunku convenience, największe wy-
zwania dla właścicieli i zarządców centrów 
handlowych. 

Sephora ma obecnie ponad 86 perfumerii. 
Z jakim wynikiem planujecie Państwo za-
mknąć rok 2021?
W obecnym roku, jak i w kolejnych latach, 
w obszarze inwestycji koncentrujemy naszą 
uwagę wyłącznie na sprawdzonych projek-
tach. Nie zmieniamy naszej strategii. Sku-
piamy się na odbudowie trafficu naszych 
klientów szczególnie w dużych galeriach 
handlowych, w których notujemy najsil-
niejsze spadki odwiedzin. Kontynuujemy 
optymalizację sieci w oparciu o obecne 
dane dotyczące obrotów poszczególnych 
lokalizacji. W ostatnim okresie w ramach 
procesu optymalizacji zostały zamknięte 3 
perfumerie: Auchan Gliwice, Bytom Plejada 
oraz Poznań Malta. Równolegle realizujemy 
projekty rewitalizacji i rozbudowy wybra-
nych perfumerii. W kwietniu ruszyła per-
fumeria Sephora Kraków Floriańska, która 
zwiększyła powierzchnię handlową o 35%. 
Jest to jednocześnie przykład unikalnego 
konceptu - w nowoczesnych wnętrzach, 
obok asortymentu światowych marek, czeka 
na odwiedzających architektoniczna nie-
spodzianka - oryginalny, drewniany, belko-
wany strop z połowy XVI wieku. W lipcu 
otworzyliśmy wspomnianą już perfumerię 
Sephora w warszawskiej Sadyba Best Mall, 
która nie tylko zyskała odświeżony koncept 
wizualny, ale też jest większa ponad 50%.  Po 
planowanych jeszcze na ten rok, otwarciach 
perfumerii w nowych lokalizacjach – Zielo-
nej Górze i Rzeszowie, zamkniemy 2021 rok 
na poziomie 88 perfumerii stacjonarnych.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

Fot. Sephora
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niszowych 
w perfumerii 
Sephora



EKO-TRANSPORT PRZYSZŁOŚCI
DLA KLIENTÓW HANDLU I USŁUG

Hub Mobilności to specjalnie oznakowa-
ny parking wyznaczany bezpośrednio na 
nieruchomości, w którym polska firma or-

ganizuje postój różnych współdzielonych środ-
ków transportu dostępnych w danym mieście: 
poczynając od elektrycznych jednośladów takich 
jak hulajnogi i dwuosobowe skutery, poprzez 
bogatą ofertę aut współdzielonych, a na rowe-
rze miejskim kończąc. Dodatkowo w Hubach 
Mobilności udostępniane są też ładowarki do 
pojazdów elektrycznych oraz inna infrastruktura.
- Wprowadzamy bezpośrednio na nierucho-
mość wszystkie te usługi mobilności, z których 
mieszkańcy tak chętnie korzystają w przestrzeni 
publicznej. Transport współdzielony to nie tylko 
modny trend w duchu ‘smart city’ i efektywność 
charakterystyczna dla ‘sharing economy’, ale też 
kierunek wskazywany przez włodarzy miast, 
ekspertów oraz Unię Europejską jako przyszłość 
transportu miejskiego. Trudno więc sobie wy-
obrazić na dłuższą metę nieruchomości, które nie 
otworzą się na miliony użytkowników systemów 
współdzielonej mobilności – tłumaczy Adam 
Jędrzejewski, współzałożyciel Hubów Mobilności.
Pierwszy Hub Mobilności ruszył wiosną tego 

Do obiektów handlowych w największych polskich miastach można od kilku lat docierać 
w sposób ekologiczny i bez potrzeby posiadania własnego pojazdu. Chodzi o coraz modniejszy 

transport współdzielony – czyli wypożyczane z aplikacji rowery, elektryczne hulajnogi czy 
skutery oraz auta z systemów car sharing – który już teraz dostępny jest dla nieruchomości 

handlowych w postaci dedykowanej usługi: Hubu Mobilności.

roku w Warszawie i szybko potwierdził, że do-
stępność różnych pojazdów współdzielonych 
w wyznaczonym miejscu nieruchomości sprzyja 
sięganiu po tę formę transportu. Już w niespełna 
3 miesiące po starcie premierowy Hub Mobil-
ności wygenerował ponad 0,5 tys. wypożyczeń 
i zwrotów pojazdów do/z hubu. A należy pa-
miętać, że transport współdzielony w Polsce to 
kilka milionów zarejestrowanych użytkowników, 
dostępność usług w ponad 150 miastach i flota aż 
60 tysięcy pojazdów.
Tylko na 1 współdzielony pojazd przypada 
średnio 100 użytkowników, podczas gdy jed-
no prywatne auto stoi statystycznie przez 95% 
czasu nieruchomo zajmując kilkanaście m.kw. 
cennej przestrzeni służąc przy tym raptem 1-2 
osobom. Rachunek jest więc prosty, a wnioski 
nasuwają się same: transport współdzielony to 
efektywny sposób zarówno na zorganizowanie 
przestrzeni pod obiektem handlowym, jak i na 
jego skuteczne skomunikowanie z miastem i jego 
mieszkańcami.
Klienci nie potrzebują być już skazani wyłącznie 
na własne auto czy na komunikację miejską. 
Mogą mieć wybór, a do obiektów handlowych 

docierać wygodnie w preferowany przez siebie 
sposób: rowerem miejskim czy też współdzielo-
nymi hulajnogą, skuterem lub autem dostępnymi 
przez całą dobę wprost z aplikacji. Poza fizycznie 
wyznaczonym Hubem Mobilności dostępna jest 
też aplikacja mobilna, która zaplanuje podróż 
do/z nieruchomości. Pod nazwą ‘Vooom – one 
app to ride the City’ kryje się multimodalny pla-
ner podróży, który pozwala wyznaczać w czasie 
rzeczywistym optymalną trasę łączącą różne 
formy przemieszczania się (tzw. modalności): 
na piechotę, pojazdami współdzielonymi oraz 
transportem zbiorowym.
Hub Mobilności to ‘must-have’ dla obiektów 
handlowych. Dzięki udostępnianym w nim po-
jazdom klienci nieruchomości zyskują komfort 
i nową jakość przemieszczania się, a jej właści-
ciel pełną obsługę procesu: od zaprojektowania 
Hubu Mobilności i jego wdrożenia aż po co-
dzienne zarządzanie dostępnością pojazdów 
i oferowanych w hubie usług.

Hub Mobilności Adgar Plaza w Warszawie Adam Jędrzejewski, współzałożyciel 
i prezes Hubów Mobilności

  ADVERTORIAL
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Od start-upu założonego z pasji, aż do dojrzałego gracza branży delivery, rozpoznawalnego 
na arenie międzynarodowej - tak w skrócie można opisać dynamikę rozwoju marki GLOVO. 

O rozwoju marki, funkcjonalności jej produktu, preferencjach klientów jak i strategii 
działania w dobie pandemii rozmawiamy z Carlosem Silvanem, Menadżerem Generalnym 

Glovo na Polskę.

A
plikacja Glovo została założona 
w Barcelonie w 2015 roku. Od 
tego czasu rynek e-commerce 
bardzo się zmienił. Jakie klu-
czowe wydarzenia na świecie 

w ostatnich 6 latach miały na to wpływ?
Od dobrych kilkunastu lat obserwujemy 
migrację różnych dziedzin życia, nie tylko 
biznesu, do świata online i mobile. To nie-
uniknione, Internet jest nieodłączną częścią 
życia zarówno pokolenia Millenialsów, jak 
i wchodzącego w dorosłość pokolenia Z. 
Ostatnie 6 lat przyniosło gigantyczny wzrost 
liczby użytkowników smartfonów, zmiany 

GLOVO
Q&A

Rozmowa z Carlosem Silvanem, Menadżerem Generalnym Glovo na Polskę

społeczne, narodziny świata influencerów 
i gwiazd internetu. Nastąpił wzrost zaufania 
do wszystkiego, co online - naturalną kon-
sekwencją jest także przeniesienie doświad-
czenia zakupowego w bardziej przyjazne 
przeciętnemu użytkownikowi rejony, czyli 
oczywiście wzrost popularności zakupów 
przez Internet czy smartfona. Gdy zakła-
daliśmy Glovo, pomysł robienia zakupów 
spożywczych przez telefon był co najmniej 
ekscentryczny. Dzisiaj nasi klienci cenią 
sobie fakt, że mogą zamówić najpotrzeb-
niejsze rzeczy wprost pod drzwi, bez po-
trzeby wychodzenia z domu. Oczekują też 

jak najszybszej realizacji tej usługi. Nie bez 
znaczenia był także wybuch pandemii Co-
vid-19, który zmusił nas do utrzymywania 
dystansu społecznego, przez co , wiele osób 
decydowało się na zamawianie codziennych 
zakupów czy jedzenia w bezpiecznej formie 
bezkontaktowej.

Dziś Glovo działa na rynkach w Europie 
Południowej i EMEA. Na którym rynku 
perspektywy rozwoju są największe 
i dlaczego?
Przeszliśmy w Glovo, mogę nieskrom-
nie powiedzieć, długą drogę od start-upu 

APLIKACJA DLA WSZYSTKICH
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założonego z pasji aż do dojrzałego gra-
cza branży delivery, rozpoznawalnego na 
międzynarodowej scenie. Jesteśmy obecni 
w 22 krajach, nie tylko w UE, ale również 
w krajach byłego Związku Radzieckiego, 
Afryki Północnej i Subsaharyjskiej. Wraz 
z kolejnymi etapami rozwoju przyglądamy 
się różnym kierunkom ekspansji we wszyst-
kich z powyższych rynków - każdy z nich 
jest dla nas istotny i w każdym będzie można 
zobaczyć niedługo nowe inwestycje.

Cały rynek dostaw jedzenia w 2020 roku 
urósł aż o 42% (Stava, kwiecień 2021). 
Czy również dla Glovo ubiegły rok był 
przełomowy?
Rok 2020 był przełomowym z wielu po-
wodów - wybuch pandemii przyspieszył 
pewne zmiany społeczne. E-commerce 
w tym czasie pozwolił klientom na dostęp 
do szerokiej gamy produktów dostarczanych 
w bezpieczny sposób. Wielu firmom pozwo-
lił też na funkcjonowanie, mimo restrykcji 
i ograniczeń. Razem z naszą ofertą wyszli-
śmy naprzeciw potrzebom zarówno jednej, 

jak i drugiej strony oferując np. lokalnym re-
stauracjom czy punktom gastronomicznym 
możliwość dalszego prowadzenia działalno-
ści. Glovo umożliwia dostęp do szerokiej 
sieci kurierów, którzy z nami współpracują. 
Mały lokalny sklep czy restauracja nie byłyby 
w stanie zatrudnić kolejnych pracowników 
i dotrzeć samemu do klientów. Nasze proak-
tywne podejście pozwoliło nam znacznie 
rozwinąć naszą skalę w 2020 r.

Rynek food delivery w Polsce nie zwalnia. 
Na rozwój dostaw na pewno miała wpływ 
pandemia koronawirusa, gdyż początko-
wo klienci byli właściwie "zmuszeni" do 
zamawiania jedzenia online. Jakie jeszcze 
elementy przyczyniły się do rozwoju tego 
segmentu rynku w naszym kraju?
Rozwój usług food delivery to - w najwięk-
szym skrócie - odpowiedź na realne potrzeby 
konsumentów. W dzisiejszym świecie po-
legamy na technologii, która jest w stanie 
znacznie uprościć nam życie. Konsumenci 
cenią sobie wygodę i szybkość w podobnym 
stopniu jak cenią sobie jakość oferowanych 

usług. Oczywiście nie bez znaczenia był do-
bór właściwej oferty i doskonała współpraca 
z naszymi partnerami. Razem uczymy się jak 
najlepiej odpowiadać na wciąż zmieniające 
się wymagania konsumenta. Jeśli popatrzeć 
na inne rynki i prognozy rynku, przed nami 
wciąż wiele możliwości.

Nie tylko ilość zamówień wzrosła, wyższy 
jest również średni rachunek w dowozie. 
Czy ta tendencja jest również widoczna 
w Glovo? Jak kształtują się liczby z Pań-
stwa punktu widzenia?
Oczywiście, mogę tylko potwierdzić - po-
dobny trend jest widoczny zarówno w dłu-
gim, jak i średnim okresie. Dzięki szerokiej 
ofercie dostępnych pozycji i wciąż rosną-
cej popularności zakupów spożywczych 
w aplikacji, średnia wartość koszyka jest 
także wyższa niż średnia rynkowa. Glovo 
jest aplikacją, która przestaje kojarzyć się 
Polakom jedynie z zamawianiem jedzenia. 
Mogą również zamówić dzięki niej zakupy 
spożywcze, leki z apteki i w zasadzie wszyst-
ko, co tylko jest naszemu konsumentowi 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Dyplom magistra zarządzania 
zdobyłem w 2015 roku. Pierwszą 
pracę otrzymałem w firmie medialnej, 
gdzie zajmowałem się sprzedażą 
i zarządzaniem projektami w ponad 
10 krajach. Do Glovo przyszedłem 
w 2018 roku, kiedy firma tworzyła 
zespół ekspansji biznesowej. Byłem 
odpowiedzialny za uruchomienie 
aplikacji na 3 różnych rynkach: 
w Rumunii, na Ukrainie i w Maroku. 
Po 9 miesiącach awansowałem na 
Globalnego Dyrektora ds. Rozwoju 
Biznesu, odpowiadając za nadzorowanie 
międzynarodowej ekspansji firmy 
w Europie i Azji Środkowej (Serbia, 
Chorwacja, Kazachstan) oraz Afryce 
Subsaharyjskiej (Wybrzeże Kości 
Słoniowej). Naszym zadaniem było 
zdecydowanie, w którą stronę Glovo 
powinno się rozwijać i wybranie 
odpowiedniego rynku na świecie. 
Mieliśmy na to 6 tygodni. Jednym 
z ostatnich projektów, za który byłem 
odpowiedzialny, było uruchomienie 
działań w Polsce poprzez fuzję 
z PizzaPortal w 2019 roku. Po 

MENADŻER GENERALNY 
GLOVO NA POLSKĘ

CARLOS
SILVAN

ciebie, twój zespół lub organizację tak, jak 
na to zasługujesz. 

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Jest kilka nawyków, które staram się 
utrzymać, aby pozostać produktywnym, 
na przykład co tydzień blokuję kilka 
godzin w kalendarzu na przemyślenie 
wszystkiego co się dzieje; sporządzam 
też listę rzeczy do zrobienia na dzień 
czy tydzień i próbuje uczestniczyć tylko 
w tych spotkaniach, które mają jasny cel 
i program. Staram się też odpowiadać na 
e-maile i wiadomości partiami, raz lub dwa 
razy dziennie i zazwyczaj nie sprawdzam 
swojej skrzynki poza godzinami pracy. 
Glovo to wymagające miejsce do pracy, 
w związku z czym potrzebne jest duże 
poświęcenie – dlatego tak ważne jest 
wyznaczanie pewnych granic. Poza tym 
nie wierzę w indywidualny sukces, ale 
raczej w wysiłek zespołowy. W rezultacie 
największym nawykiem, jaki ktoś może 
mieć w pracy, jest od czasu do czasu 
pytać współpracowników, jak się czują, 
i dowiadywać się, co należy zmienić, aby 
byli bardziej zadowoleni z tego, co robią.

CO MOTYWUJE PANA DO DZIAŁANIA?
Jeśli chodzi o motywację do działania, 
nie ma nic lepszego niż obserwowanie 
natychmiastowego wpływu swoich 
działań i decyzji. W Glovo mamy tę zaletę, 
że codziennie widzimy efekty naszej 
pracy na ulicy. Kiedy zaczynaliśmy dwa 
lata temu, działaliśmy tylko w Warszawie 
i dostarczaliśmy zaledwie kilka zamówień 
dziennie - całe zapotrzebowanie 
pokrywaliśmy zaledwie 4 lub 5 kurierami! 
Dziś tysiące kurierów, restauracji i sklepów 
w ponad 80 miastach polega na Glovo jako 
źródle dochodu. Bycie częścią tej ciągłej 
zmiany w dostawach na żądanie w kraju jest 

JAKA JEST PANA DEWIZA ŻYCIOWA?
Gdybym miał wybrać jedną, 
prawdopodobnie byłoby to: „czas ustawia 
wszystko w odpowiednim miejscu”. 
Jestem głęboko przekonany, że jeśli 
postępuje się konsekwentnie i pozostaje 
się skoncentrowanym na długoterminowej 
perspektywie, prędzej czy później 
wszechświat w jakiś sposób wynagrodzi 

Portret

sfinalizowaniu transakcji dostałem 
możliwość przeniesienia się do Warszawy 
i pomocy w jak największym rozwoju 
firmy - co przyjąłem bardzo chętnie, i oto 
jestem! Obecnie pełnię funkcję Dyrektora 
Generalnego Glovo Polska. Pociąga to 
za sobą odpowiedzialność za rozwój 
i wyniki finansowe firmy w kraju, nadzór 
nad wszystkimi jej działami: od operacji, 
poprzez sprzedaż, aż po Q-Commerce. 
Kiedy rozmawiam z kolegami z innych 
firm, są zaskoczeni ilością decyzji, które 
podejmujemy lokalnie w Polsce. Jedną 
z wielkich zalet Glovo jest to, że jesteśmy 
dość zdecentralizowaną firmą, dzięki czemu 
lokalne zespoły zyskują dużą dowolność 
w rozwiązywaniu problemów w sposób, 
który uważają za najlepszy.

potrzebne, dzięki przyciskowi “cokolwiek”. 
Powiem więcej, niektórzy korzystali już 
z aplikacji by zamówić konsole do gier, ze-
stawy kosmetyków, konkretne ubrania ze 
szczegółowo wskazanego sklepu w galerii. 
Tak naprawdę jesteśmy aplikacją, która po-
zwala dostarczyć klientowi wszystko, co jest 
dostępne w danym mieście.

W ostatnim roku zmianie uległy także 
sposoby opłacania zamówień na jedzenie 
w dowozie. Jakie formy płatności oferuje 
Glovo, i które z nich są najczęściej wybie-
rane przez Państwa klientów?
Staramy się jak najlepiej dopasować 
do potrzeb naszych klientów, dlatego 

dywersyfikujemy również formy płatności 
za nasze usługi. Najpopularniejszą z nich jest 
oczywiście zapłata kartą - najbardziej przy-
stępna i bezkontaktowa opcja. Jednak poza 
tym, oferujemy także możliwość płatności 
za pomocą serwisu płatności internetowych 
Dotpay lub tradycyjnie gotówką. 

Jedzenie w domu vs. wizyta w restaura-
cji - jakie aspekty decydują o przewadze 
pierwszej z opcji? 
Myślę, że każda z tych opcji ma swoje wady 
i zalety. Podczas rządowych obostrzeń je-
dzenie w domu stało się kulturową normą 
również dla spotkań towarzyskich. Jed-
nak ten trend nie zniknął, co więcej jest 

kontynuowany, szczególnie w czasie gdy 
pogoda nie sprzyjała częstym wyjściom na 
zewnątrz. Zamawianie jedzenia jest znacznie 
wygodniejsze, oszczędza nasz czas. Wyjście 
do restauracji to często podróż do centrum, 
zarezerwowanie stolika, bywa też dodat-
kowy koszt transportu, jeśli ktoś chce do 
obiadu napić się wina. Food delivery jest 
więc przede wszystkim dobrą opcją dla osób, 
którym zależy na świetnej usłudze, dostępnej 
w kilka chwil, dzięki której oszczędza czas 
i pieniądze.

Kim jest klient Glovo? Gdzie mieszka, ile 
ma lat, o jakiej wartości robi najczęściej 
zamówienie i kiedy zamawia?

50 Q&A
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moją największą motywacją do dalszego 
wykonywania i doskonalenia naszych usług 
każdego dnia. 

CO CENI PAN W LUDZIACH?
Najbardziej podziwiam tych, którzy mają 
odwagę wytrwać w dążeniu do celu 
pomimo trudności. Lubię też otaczać 
się ludźmi, którzy starają się być uczciwi 
i prostolinijn. Ukryte intencje i plany nie 
przynoszą dobrych zysków na dłuższą metę, 
zarówno w biznesie, jak i w życiu.

PREFEROWANA FORMA WYPOCZYNKU?
W wolnym czasie lubię chodzić na długie 
spacery - do tego nadają się nadwiślańskie 
ścieżki rowerowe wokół Warszawy. 
Chętnie próbuję też smaków w nowych 
restauracjach, czytanie dobrej książki 
na świeżym powietrzu. Uwielbiam też 
grać w padla, który jest mieszanką tenisa 
i squasha – chociaż nie sądzę, żeby to się 
liczyło jako odpoczynek! 

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Do tej pory miałam szczęście odwiedzić 
kilka miejsc w Polsce, w tym Kraków, 
Wrocław, Lublin, puszczę na Podlasiu… 
wizualnie Wrocław był tym, który do tej 
pory uważam za bardziej spektakularny. 
Bliżej Warszawy podobało mi się zwiedzanie 
Twierdzy Modlin, która jest intrygująca 
i pełna historii. Nie mogę się doczekać 
dalszego zwiedzania Polski, w czym trochę 
przeszkodziła pandemia. Gdańsk i Mazury są 
na szczycie mojej listy. 

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

Nie jestem wielkim ekspertem w temacie 
kina, ale jednym z moich ulubionych filmów 
jest „Forrest Gump” z Tomem Hanksem w roli 
głównej. Jest dla mnie pełen życiowych 
lekcji – pokazuje, że nie ma rzeczy 

niemożliwych, a dobre intencje nie kłócą się 
z sukcesem. Jako małe dziecko oglądałem 
też “Gwiezdne Wojny”, które zrobiły na mnie 
duże wrażenie, zarówno ze względu na 
efekty specjalne, jak i opowieści o odległych 
światach.

JAKĄ KSIĄŻKĘ Z DOTĄD 
PRZECZYTANYCH MOŻE PAN POLECIĆ?

Niedawno przeczytałam nagrodzoną 
Pulitzerem książkę “Obumarła” Anne Boyer. 
Jest to osobisty pamiętnik młodej kobiety, 
u której zdiagnozowano złośliwy nowotwór. 
Polecam tę książkę wszystkim, którzy chcą 
dowiedzieć się więcej o chorobie, która 
w rzeczywistości zostanie zdiagnozowana 
u około 40% wszystkich mężczyzn i kobiet 
w ciągu ich życia. To świetna okazja, aby 
spojrzeć na wszystko z innej perspektywy 
i docenić aspekty naszego życia, które 
w innym przypadku łatwo byłoby przyjąć 
za pewnik. 

ULUBIONE DANIE?
Chociaż uwielbiam wiele rodzajów kuchni, 
muszę przyznać, że hiszpańskie jedzenie 
nadal jest moim ulubionym: nic nie przebije 
dobrej porcji jaj sadzonych z szynką iberico!

ULUBIONA RESTAURACJA TO...
Jedną z moich ulubionych restauracji 
w Warszawie jest Zapiecek na Starym 
Mieście. Za każdym razem, gdy odwiedzają 
mnie przyjaciele lub rodzina, zabieram ich 
tam, aby skosztowali dobrych pierogów 
i innych polskich dań.

KULTURA, W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIE?

W wolnym czasie lubię czytać reportaże, 
chodzić do kina i odwiedzać muzea historii 
lub sztuki współczesnej. 

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Nie mogę się doczekać wyjazdu do 
Meksyku, który zaplanowałem jeszcze 
w tym roku. Czekam na odwiedzenie 
starożytnych meksykańskich miast, 
spróbowanie lokalnego jedzenia i na 
nurkowanie z rurką, które jest moim 
ulubionym zajęciem na wakacjach!

SAMOCHÓD MARZEŃ?
Nie mogę wybrać tylko jednego! 
Jakiś czas temu kupiłem używanego 
roadstera BMW Z3 z 2001 roku, który 
był moim wymarzonym samochodem 
z dzieciństwa, kiedy oglądałem 
film o Jamesie Bondzie Goldeneye 
z 1994 roku. Moim innym wymarzonym 
samochodem byłaby jakakolwiek 
Alfa Romeo z lat 60. - to musi być 
niesamowite uczucie jeździć taką 
maszyną wzdłuż włoskich wybrzeży! 

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PAN 
W  WOLNEJ CHWILI?

Właściwie słucham bardzo różnych 
rodzajów muzyki. Niektóre z moich 
ulubionych zespołów to U2, Bruce 
Springsteen, Red Hot Chili Peppers i The 
Strokes, ale lubię też artystów muzyki 
elektronicznej, takich jak Moby, oraz 
zespoły z lat 80. i 90., takie jak The Cure 
i Pet Shop Boys. Moi przyjaciele zawsze 
narzekają, że mam bardzo staromodny 
gust muzyczny...

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁBY PAN 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Z umiejętności, których nie posiadam, 
chciałbym nauczyć się kodowania. 
Technologia stała się tak ważną częścią 
naszego życia, że każdy wysiłek, by 
móc ją trochę lepiej zrozumieć, jest 
uzasadniony.

Glovo jest aplikacją dla wszystkich. Nasz 
klient to mieszkaniec miasta czy miasteczka 
w każdym wieku. Wiadomo, że chętniej po 
aplikacje sięgają osoby najlepiej operujące 
smartfonem, dlatego istnieje pewna natu-
ralna nadreprezentacja osób młodszych. 
Jeśli chodzi o pory zamówień, to nie ma tu 
większych niespodzianek - kurierzy współ-
pracujący z nami najczęściej dowożą posiłki 
w porze obiadowej i wieczornej. Większą 
aktywność obserwujemy też w weekendy. 
Dbamy jednak o to, aby nasza oferta była 
możliwie pełna i odpowiadała na najróż-
niejsze potrzeby, niezależnie od pory dnia. 
W Glovo można zamówić śniadania, kawę, 
przekąski, desery, dosłownie wszystko czego 

dusza zapragnie.

Jakie dania zamawiają najczęściej klienci 
Glovo? Z których restauracji najczęściej 
korzystają?
Polacy najchętniej zamawiają dania typu 
fast food - hamburgery, pizze czy kebaby 
od naszych topowych partnerów, takich jak 
McDonald’s, KFC czy Burger King. Z dań 
kuchni tradycyjnych najczęściej są zama-
wiane potrawy kuchni polskiej, włoskiej 
oraz sushi.

Glovo działa na terenie całej Polski - w któ-
rych regionach usługa Glovo jest najbar-
dziej popularna i jakie elementy mają 

wpływ na ten wynik?
Jesteśmy w tej chwili obecni już w 86 pol-
skich miastach, co czyni nas platformą po-
krywającą największy obszar z własną siecią 
kurierów, z którymi współpracujemy. Do 
końca 2021 roku będziemy obecni z naszą 
logistyką w 100 miastach. Oczywistym jest, 
że w miejscowościach, w których byliśmy lub 
jesteśmy pierwszą aplikacją mamy naturalną 
przewagę, jednak w dłuższym okresie sytu-
acja konkurencyjna dąży do ogólnokrajowej 
średniej, a użytkownicy szybko orientują 
się w ofercie rynkowej i wybierają aplikację 
najlepiej dostosowaną do ich potrzeb. 

Rower, hulajnoga elektryczna, auto - jakie 
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formy dowozu oferuje Glovo? Z jakich 
środków transportu składa się flota Glovo?
Oferujemy kurierom dowolność w wyborze 
środka transportu - znaczna część z nich 
korzysta wciąż z samochodów lub skuterów, 
ale wielu z nich przemieszcza się bardziej 
ekologicznymi środkami transportu, takimi 
jak hulajnogi elektryczne czy rowery. Przej-
ście na zeroemisyjność jest dla nas niezwy-
kle istotnym aspektem. Planujemy osiągnąć 
ten cel z końcem 2021 roku. Całość gazów 
cieplarnianych wytwarzanych przez Glovo 
będzie rekompensowana dzięki naszemu 
partnerstwu z instytucjami takimi jak Pacha-
ma i South Pole, organizacjami ekologiczny-
mi non-profit, które umożliwiają osiąganie 
celów zrównoważonego rozwoju, co jest 
dla nas bardzo ważne. Wraz z firmą Zipp 
Mobility uruchomiliśmy w Polsce również 
program pilotażowy, dzięki któremu kurierzy 
mogą wynajmować elektryczne hulajnogi na 
terenie Katowic. Będziemy dalej inwestować 
w obszar sustainability.

Szybkość realizacji zamówień to kluczowy 
wymóg współczesnych klientów. W jaki 
sposób realizują Państwo ten cel? 
Usługa szybkiej dostawy, czyli Q-Commerce 
jest dla nas bardzo ważna.  W wybranych 

Wyjście do restauracji to często 
podróż do centrum, zarezerwowanie 
stolika, bywa też dodatkowy koszt 
transportu, jeśli ktoś chce 
do obiadu napić się wina. 
Food delivery jest więc przede 
wszystkim dobrą opcją dla osób, 
którym zależy na świetnej usłudze, 
dostępnej w kilka chwil, dzięki której 
oszczędza czas i pieniądze.

52 Q&A
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lokalizacjach oferujemy w aplikacji opcję 
Glovo Express, czyli super szybkie zaku-
py, które kurier dostarcza do użytkowni-
ka w 30 minut od złożenia zamówienia.  
Aktualnie skupiamy się w Polsce na sieci  
mikrocentrów dystrybucji, czyli magazynów 
z produktami, dostępnych tylko dla kurie-
rów, którzy będą działać w danym obszarze 
miasta. Tego typu centra działają już z po-
wodzeniem np. w Hiszpanii czy Rumunii, 
teraz przyszedł czas na polski rynek. Glo-
vo to z założenia “aplikacja odpowiadająca 
na potrzeby użytkowników”. Dostarczamy 
wszystko, czego może potrzebować konsu-
ment - jedzenie, zakupy spożywcze, kawę, 
przekąski, lekarstwa, itd. Dzięki funkcji 
'cokolwiek' użytkownik może poprosić 
o dowolny produkt, którego potrzebuje 
w danej chwili, my wyceniamy usługę i - 
po akceptacji użytkownika - dostarczamy ją 
wprost pod drzwi. Działamy też w obszarze 
tradycyjnych usług kurierskich. Użytkownik 
może dzięki aplikacji przewieźć daną rzecz, 
czy dokument z jednego miejsca w drugie 
w obrębie miasta. Od 1 lipca mamy rów-
nież dostępną usługę abonamentową - czyli 
Glovo Prime, co jest szczególnie atrakcyj-
ną formą dla osób, które często korzystają 
z naszych usług. 

Z początkiem lipca Glovo wprowadził 
usługę Glovo Prime. Na czym ona polega 
i do kogo jest kierowana?
Jest to klasyczna usługa abonamentowa. 
Użytkownik płaci stałą, niewielką opłatę 
miesięczną i otrzymuje nielimitowane dar-
mowe dostawy u partnerów programu. Stała 
opłata, znana konsumentom z takich usług 
jak VOD, to rewolucja na polskim rynku de-
livery. Dedykowaliśmy ten program osobom 
regularnie korzystającym z oferty dowozów, 
nie tylko jedzenia, ale także zakupów spo-
żywczych, kawy czy przekąsek.

2025 roku segment osiągnie wartość po-
nad 10 mld zł. Czy również Glovo progno-
zuje tak optymistyczną przyszłość?
Oczywiście zgadzam się z tym, że obserwu-
jemy znaczący wzrost kategorii na rynku. 
Przed nami malują się ogromne możliwości 
wzrostu i jestem tutaj bardzo optymistyczny.

Minął rok od wybuchu pandemii korona-
wirusa w Polsce. Jak Pan ocenia ten czas? 
Jakie wnioski zostały przez Pana wycią-
gnięte w kontekście dalszego funkcjono-
wania firmy?
Rok pandemii był niezwykle trudny dla 
wszystkich. Oczywiście okazał się on także 
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Glovo to pionierska aplikacja branży delive-
ry obsługująca wiele kategorii, jedna z wio-
dących platform dostawczych na świecie. 
Została założona w Barcelonie w 2015 roku, 
działa na 22 rynkach w Europie, krajach by-
łego ZSRR i w Afryce. Ma już 3,8 miliona 
użytkowników. Aplikacja łączy użytkowników 
z restauracjami, sieciami spożywczymi, apte-
kami i sklepami detalicznymi, a także zawiera 
kategorię „cokolwiek”, która umożliwia użyt-
kownikom zamawianie wszystkiego, co czego 
potrzebują w danym momencie.

O Glovo

https://glovoapp.com

czasem próby dla platform delivery. - Popyt 
na nasze usługi wzrósł błyskawicznie, ludzie 
nie wychodzili z domu, stosując się do obo-
strzeń. Dla Glovo był to czas mobilizacji 
i intensywnej pracy nad dostosowaniem 
oferty do oczekiwań konsumenta. Myślę, że 
udało nam się wyjść z tej próby obronną ręką.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję. 
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ROBOTYCZNA REWOLUCJA 
W USŁUGACH CZYSTOŚCI

W związku z oczekiwaniami centrów 
handlowych i specyfiką tych obiek-
tów (duże otwarte przestrzenie) nasz 

wybór padł na autonomiczne roboty oraz usługi 
z tym powiązane, takie jak monitoring zdalny. 
Od początku tego roku wdrażamy w kolejnych 
centrach handlowych usługi cleaningu oparte 
o autonomiczne roboty czyszczące. 
Roboty te mają funkcje zamiatania, szorowania 
i dezynfekcji i najlepiej sprawdzają się w pla-
cówkach średnio- i wielkopowierzchniowych. 
Co ciekawe, mogą pracować na zewnątrz i we-
wnątrz, więc mogą czyścić np. parkingi czy cią-
gi pieszo-jezdne wokół centrum handlowego. 
Atuty, na jakie zwróciliśmy uwagę, to bardzo 
niska awaryjność oraz wysoka, powtarzalna sku-
teczność działania – oznacza to, że każdy cykl 
czyszczenia danego odcinka za każdym razem 
będzie zapewniał taki sam efekt czystości. To 
rzecz prawie nieosiągalna przy tradycyjnych, 
ręcznych metodach czyszczenia. 
Wdrożenie usługi robotycznej, którą nazwaliśmy 

Jednym z wielu istotnych procesów, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania 
galerii handlowych, jest świadczenie usług czystości. W dobie pandemii realnie wpływają 

one na bezpieczeństwo ludzi i ciągłość prowadzenia biznesu. Na liście priorytetów na 
czoło wysunęły się efektywność, powtarzalność jakości oraz bezpieczeństwo pracowników. 

Wszystko to może zapewnić tylko inwestycja w nowe rozwiązania cleaningowe.

Q BOT, pozwala na ograniczenie czynnika ludz-
kiego. Najwięcej wkładu ludzkiej pracy potrzebne 
jest przy stworzeniu mapy terenu i zaprojekto-
waniu ścieżki czyszczenia. Roboty podczas pracy 
wykorzystują sztuczną inteligencję oraz swoje 
czujniki i skanery laserowe LiDaR 3D i 2D, dzięki 
czemu podczas pracy nie stanowią zagrożenia 
dla przechodzących ludzi oraz potrafią rozpoznać 
nagle zmieniającą się przestrzeń wokół nich (jak 
np. przestawiona ławka czy zlikwidowana ściana). 
Tworzą w ten sposób własne mapy nawigacyjne. 
Roboty potrafią także pracować bez przerwy do 
6 godzin, oszczędzając przy tym wodę dzięki 
wewnętrznemu obiegowi wtórnemu (za od-
zyskiwanie wody odpowiedzialny jest system 4 
filtrów). Nie muszę tu chyba dodawać, że ozna-
cza to ogromne zwiększenie wydajności oraz 
zupełnie nową jakość dla klienta, a także, co jest 
szczególnie ważne, jednoczesne obniżenie kosz-
tów operacyjnych. Co ciekawe, klienci uważają, że 
wykorzystanie robotów czyszczących polepsza 
ich wizerunek w oczach osób odwiedzających 

dany obiekt – nowoczesne maszyny dobrze 
wyglądają i podnoszą prestiż lokalizacji.
Oprogramowanie robotów pozwala także na pre-
cyzyjny pomiar ich wydajności oraz monitoring 
ich pracy w czasie rzeczywistym. Dla klientów to 
niesamowita wartość dodana, gdy dostają od nas 
raport, który zawiera dokładne wyliczenia doty-
czące procentu wykonania założonego planu, 
ilości litrów zużytej wody, środków chemicznych 
czy nawet przejechanych kilometrów. 
Dostosowując się do potrzeb klientów oraz 
przecierając robotyczny szlak (ponieważ jeste-
śmy pierwszą firmą cleaningową z taką ofertą 
na polskim rynku) stworzyliśmy bogaty pakiet 
usług jakościowych. Wpisują się one z filozo-
fię Cleaning 4.0 i zawiera cztery linie usług: Q 
BOT (automatyzacja i robotyzacja usług sprzą-
tających); Q EYE (nowoczesne systemy moni-
torowania usług utrzymania czystości), Q EKO 
(odpowiedzialne środowiskowo i ekologicznie 
rozwiązania dla branży sprzątającej) oraz Q BDO 
(zarządzanie procesem obsługi obowiązków ra-
portowych przedsiębiorstwa do Bazy Danych 
Odpadowych). 

Hub Mobilności Adgar Plaza w Warszawie
Małgorzata Kmieć, Dyrektor Operacyjna 
w Seris Konsalnet Cleaning

www.konsalnet.pl

Fot. Seris Konsalnet Cleaning
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10 najważniejszych
wyzwań handlu
detalicznego
w rzeczywistości
wielu scenariuszy

Organizator:
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OD 10 LAT MILLENIUM HALL
WYZNACZA TRENDY, BĘDĄC 

NIEKWESTIONOWANYM 
LIDEREM NA PODKARPACIU

Już samo spektakularne otwarcie Centrum 
Kulturalno-Handlowego Millenium Hall 
w Rzeszowie zapowiadało nie tylko nową 

jakość na rynku centrów handlowych, ale przede 
wszystkim innowacyjne podejście do współist-
nienia wielu funkcji. Warto zaznaczyć, że wtedy 
nieczęsto spotykanych w obiektach komercyj-
nych. Po dekadzie śmiało można powiedzieć, że 
właśnie prekursorskie działania nie tylko bardzo 
spodobały się mieszkańcom Podkarpacia, ale 
stały się naturalną częścią ich życia. Skupienie 
w jednej przestrzeni największej oferty handlo-
wej, usługowej z urzędami, centrum medycznym 
oraz wielu działalności rozrywkowych, kultural-
nych, sportowych, edukacyjnych  spowodowało, 
że Millenium Hall kojarzy się na przestrzeni dzie-
sięciu lat z centrum codziennego życia. 
Również dzięki unikalnej architekturze, sprzy-
jającej organizacji imprez zarówno wewnątrz 
obiektu, jak i na znajdującym się w jego sercu 
skwerze, Millenium Hall jest miejscem odby-
wania się licznych koncertów oraz różnych in-
nych wydarzeń, gromadzących kilkutysięczną 
publiczność. Na skwerze, codziennie w sezonie 
letnim działa strefa zabaw dla dzieci z fontan-
ną multimedialną, natomiast zimą lodowisko. 
Właśnie intensywna, różnorodna i konsekwent-
na działalność rozrywkowa i kulturalna miała  
ogromny wpływ na to, że Millenium Hall stało 
się nie tylko ulubionym miejscem zakupów, ale 
również miejscem spędzania wolnego czasu.
Część obiektu stanowi jedyny na Podkarpaciu 
hotel sieci Hilton Garden Inn wraz z centrum 
konferencyjnym. 
W wyniku synergii tak ogromnej różnorodności 
działalności oraz bogatej  oferty handlowej  klien-
ci najchętniej na Podkarpaciu dokonują zakupów 
i korzystają z wszystkich atrakcji. 
Millenium Hall - największe Centrum Kulturalno 
– Handlowe w Polsce południowo – wschod-

niej, po 10 latach działalności, dzięki ciągłemu 
rozwojowi i poszerzaniu oferty o nieobecne do 
tej pory, liczące się marki światowe, od dekady 
zajmuje pozycję lidera wśród podkarpackich ga-
lerii handlowych. Potwierdzają to swoją obec-
nością  marki z grupy premium oraz wiodące 
sieci, które powiększają swoje salony i często 
decydują o pozostawieniu jedynej  lokalizacji na 
Podkarpaciu dla swoich marek właśnie w Mille-
nium Hall. Można przywołać przykłady Massimo 
Dutti, Tommy Hilfiger, Marella, Liu Jo, TK Maxx 
oraz ZARA, która tutaj  właśnie w ostatnim czasie 
znacząco powiększyła i otworzyła swój pierwszy 
w Europie salon według najnowszego konceptu. 
Millenium Hall posiada największą powierzchnię 
handlową w regionie - GLA 58 000 m.kw.
Sukces odwiedzalności   i zainteresowania Klien-
tów Millenium Hall opiera się na wszechstronnej 
ofercie zakupowej, usługowej oraz kulturalno 
– rozrywkowej. 10 Lat to statystyki obiektywne, 
takie jak chociażby: 2 miliony 630 godzin 160 
minut pracy centrum, podczas których centrum  
odwiedziło ponad 80 milionów osób. W ślad za 

tymi przykładami pojawia się wiele liczb po-
kazujących rozmach, ogrom pracy, ale przede 
wszystkim niezaprzeczalny sukces Millenium 
Hall.
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Fot. Millenium Hall



https://www.maik.pl/new/zaklad-reklamy


NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
W BRANŻY RETAIL

W erze e-commerce i zakupów internetowych, które 
jeszcze bardziej przybrały na sile podczas pandemii 
koronawirusa, nieustannie słyszymy, że koniec fizycznych 

sklepów jest bliski. Tymczasem większość sprzedaży detalicznej 
nadal ma miejsce w punktach stacjonarnych. Klienci wciąż chcą 
oglądać, dotykać i testować produkt zanim go kupią, a także 
cenią sobie bezpośredni kontakt ze sprzedawcą, który udziela 
informacji, pomaga, doradza. By z powodzeniem konkurować 
z wygodą zakupów online, dostępnością asortymentu i unikalnym 
doświadczeniem digital, stacjonarne sklepy muszą zapewnić swoim 
klientom wartościowe doświadczenie w różnych kanałach, by 
mogli budować trwałą relację z marką. A w tym doskonale pomaga 
technologia. Zapytaliśmy ekspertów branżowych jakiego rodzaju 
urządzenia i technologiczne udogodnienia powinny być dzisiaj 
standardem w centrach handlowych i sklepach detalicznych, aby 
efektywnie wspierać handel stacjonarny?
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Fot. Envato

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
W BRANŻY RETAIL

URZĄDZENIA I METODY KOMUNIKACJI 
WSPIERAJĄCE HANDEL 

STACJONARNY
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W handlu zawsze najważniejszy 
będzie człowiek i relacje
międzyludzkie

Jak zyskać i utrzymać klientów? Odpo-
wiedź na to pytanie jest dziś dla cen-
trów handlowych i sklepów detalicz-

nych ważniejsza niż kiedykolwiek dotąd. 
Wiedząc, że liczba konsumentów odwie-
dzających sklepy i galerie, jest nadal niższa 

JERZY OSIKA
CEO Promedia, 
szkoleniowiec,
wykładowca i doradca
www.jerzyosika.com

od tej sprzed lockdownów, powinniśmy 
szukać nowych sposobów na zwiększa-
nie odwiedzalności, podnoszenie wartości 
realizowanych przez klientów zakupów, 
jak też na budowanie lojalności klientów. 
Od czego zacząć? Skoro najważniejszy 

w handlu jest klient, to warto na nowo 
i częściej niż dotychczas, zadawać sobie 
pytanie, kim jest nasz klient, co już o nim 
wiemy, a czego powinniśmy się jeszcze 
dowiedzieć, jak zyskać potrzebne infor-
macje i w jaki sposób je wykorzystać. 
Z pomocą przyjść nam mogą nowocze-
sne technologie. Dla zebrania informacji 
o klientach możemy czasem skorzystać ze 
znanych nam wcześniej narzędzi, które zy-
skały nowe funkcje, jak urządzenia digital 
signage, rozpoznające m.in. płeć klienta, 
byśmy mu mogli wysłać odpowiedni prze-
kaz reklamowy, czy oświetlenie, którego 
dodatkową funkcją jest śledzenie ścieżki 
zakupowej klientów, dla zoptymalizowania 
prezentacji towaru w sklepie. Organizo-
wanie konkursów i pozyskiwanie danych 
z zeskanowanych paragonów przestaje 
być nowością, a zaczyna standardem. 
W czasach sprzedaży wielokanałowej, 
dane pozyskane o klientach w e-sklepie 
coraz lepiej wykorzystujemy w sprzedaży 
offlinie. Już od kilku lat przechodzimy od 
„big data” (zbierania dużej liczby infor-
macji) do „smart data” – precyzyjnego 
określenia potrzebnych informacji, które 
jesteśmy w stanie przetworzyć, by móc je 
wykorzystać w praktyce. 
Jakie dane zyskują na znaczeniu i co po-
maga nam w ich wykorzystaniu?
Jednym z warunków sukcesu w handlu 
jest dostępność w sklepie produktów, 
które klient chce kupić. Coraz częściej 
pomaga nam tu wykorzystanie sztucznej 
inteligencji, w szczególności  analityki pre-
dyktywnej, do przewidywania zamiarów 
zakupowych klientów.  Pandemia wpłynęła 
na wzrost zainteresowania handlu precy-
zyjniejszą analizą kosztów.  Zaowocowała 
też większą dbałością o poczucie bezpie-
czeństwa ze strony konsumentów. 
Samoobsługowe urządzenia ułatwiające 
klientom zdobycie informacji czy realiza-
cję płatności, bez konieczności fizycznego 
kontaktu z personelem sklepu, wpisują 
się już w handlową codzienność i z pew-
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nością pojawi się tu jeszcze wiele nowych 
pomysłów. W lipcu tego roku, w jednym ze 
sklepów z pieczywem i ciastkami w Fun-
chal na Maderze, chcąc zapłacić za zakupy, 
zostałem poproszony o wsunięcie bankno-
tu do urządzenia, które pobrało należność 
i w bilonie wydało mi resztę. Wiedząc, że 
bakterie utrzymują się od kilku godzin 
do kilku dni na banknotach i monetach, 
pomysł ten znajduje swoje uzasadnienie. 
Dosłownie wczoraj dowiedziałem się o po-
myśle wykorzystania w polskim handlu 
antybakteryjnych cząsteczek metali w ce-
lach dezynfekcyjnych. Trzymam mocno 
kciuki za realizację tego zamierzenia, jak 
i wszelkich nowatorskich rozwiązań słu-
żących zdrowiu nas wszystkich. Polecam 

Ci obserwować innowacje z różnych dzie-
dzin i branż, bo ich zastosowanie w Twoim 
biznesie może przyspieszyć jego rozwój.  
W czasach szybko zmieniającego się oto-
czenia, w tym także naszych konkuren-
tów, baczniej powinniśmy ich obserwować 
i częściej określać, czym chcemy się od 
nich odróżnić i jak budować nowe prze-
wagi konkurencyjne. Jedną z nich może 
być indywidualizacja produktów i współ-
uczestnictwo klientów w ich tworzeniu. 
Będzie nią także sposób prezentacji pro-
duktów, w tym lepsza informacja o pro-

dukcie (w sklepie fizycznym i online), obraz 
3D, film pokazujący produkt w użyciu, czy 
wykorzystanie VR (rzeczywistości wirtu-
alnej) i AR (poszerzonej rzeczywistości). 
Już w roku 2019, globalne badanie firmy 
Nielsen wykazało, że aż 51 proc. konsu-
mentów korzystało z VR lub AR do zapo-
znania się z produktem przed jego zaku-
pem. Doświadczenie Shopify wskazuje, 
że produkty dostępne za pośrednictwem 
AR mają o 94 proc. wyższy współczynnik 
konwersji niż produkty prezentowane 
w tradycyjny sposób.
Warto zadać sobie również pytanie, co 
mogę dać klientom, czego nie daje im in-
ternet, jak też jakie walory internetu mogę 
wykorzystać w handlu offline. Jako szkole-

Korzystanie z technologii to warunek 
konieczny, ale nie wystarczający 
do osiągania sukcesów w handlu, 
w którym rządzą i nadal królować 
będą emocje. Technologie ich 
nie zastąpią, ale mogą wspierać 
budowanie unikalnego, pozytywnego 
doświadczenia zakupowego, także 
poprzez dostarczanie rozrywki, 
np. za pomocą gier. 
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niowiec i wykładowca, z radością zauwa-
żam, że coraz więcej sklepów dostrzega, 
jak ważną przewagą konkurencyjną w sto-
sunku do e-handlu i innych stacjonarnych 
sklepów jest wyższa jakość obsługi klienta 
i skuteczny visual merchandising, który 
sprzedaje. Przewagą handlu stacjonarne-
go nad internetowych jest też możliwość 
oddziaływania na wszystkie 5 zmysłów, 
co wróży dobrą przyszłość marketingowi 
sensorycznemu. Sprzedawcy i kierowni-
cy sklepów, w coraz większym stopniu 
wykorzystują nowoczesne narzędzia do 

komunikacji z klientem, poczynając od 
prezentowania oferty na tabletach pod-
czas rozmowy w sklepie, po wykorzystanie 
komunikatorów i mediów społecznościo-
wych do zakupów i budowania relacji. 
Rośnie liczba sklepów, które poprawiają 
jakość swojej prezentacji online (od stron 
internetowych po social media). Wiele 
z nich wystartowało z e-commerce dopiero 
w czasie pandemii. Duży potencjał rozwo-
jowy ma nadal doskonalenie współpracy 
między sprzedażą stacjonarną i interneto-
wą. Wzrasta popularność pop-up stores, 
jako uzupełniającego kanału sprzedaży 
i marketingu, jak też sposobu na testo-
wanie nowych pomysłów biznesowych 
(w tym nowych lokalizacji). Zamiast szukać 
produktów oddzielnie w każdym sklepie 
internetowym, większość konsumentów 
woli korzystać z marketplace’ów, by w jed-
nym miejscu znaleźć to, co ich interesuje, 
oszczędzić czas i łatwiej porównać z sobą 
oferty różnych dostawców. Nic więc dziw-
nego, że wielu detalistów tu właśnie roz-
poczyna swoją przygodę z e-commerce. 
Tworzenie przez centra handlowe marke-
tplace’ów  sprzedających online  produkty 
swoich najemców powinno także zyskiwać 
na popularności. Konsumenci w jeszcze 
większym stopniu będą korzystać z apli-
kacji mobilnych, by zyskać informacje 
o produktach i trendach,  zrobić zakupy,  
zrealizować płatności, skorzystać z pro-
gramu lojalnościowego.
Korzystanie z technologii to warunek ko-
nieczny, ale nie wystarczający do osiąga-
nia sukcesów w handlu, w którym rządzą 
i nadal królować będą emocje. Technologie 
ich nie zastąpią, ale mogą wspierać bu-
dowanie unikalnego, pozytywnego do-
świadczenia zakupowego, także poprzez 
dostarczanie rozrywki, np. za pomocą gier. 
Handel to też gra. Już Einstein twierdził, 
że „aby wygrać, należy nauczyć się zasad 
gry, a potem grać lepiej niż wszyscy inni”.
W handlu zawsze najważniejszy będzie 
człowiek i relacje międzyludzkie, kreowane 
między innymi przez opowiadanie historii. 
Podczas wakacyjnego spaceru po starówce 
portugalskiego Funchal, na murze jednej 
z kamienic, znalazłem zapis ciekawej hi-
storii nawiązującej do najstarszej części 
tego miasta. Czym kończyła się ta histo-
ria? Zapisem „ chcesz wiedzieć więcej? 
Odwiedź … (tu padła nazwa pobliskiego 
baru) i porozmawiaj z ….”  Jaka jest Twoja 
historia, którą zaprosisz swoich klientów?
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam Cię 
do lektury kolejnych artykułów, spotkań 
na szkoleniach i do bezpośrednich kon-
taktów. 
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Preferencje konsumenckie 
są jak żywy organizm...

Centra handlowe i sklepy stale 
zmieniają się zgodnie z potrzeba-
mi konsumentów. W post pande-

micznej rzeczywistości czekają je kolejne 
wyzywania. Coraz większą rolę odgrywa 
e-handel, co nie oznacza schyłku sprzedaży 
offline. Klienci lubią dotknąć produktów, 
przymierzyć. Ponadto zakupy w sklepach 
stacjonarnych nie są obarczone dodatko-
wymi kosztami, związanymi z przesyłką 
zamówienia. Sklepy online i offline to 
oferta uzupełniająca się wzajemnie, a nie 
konkurencyjna, i tak właśnie powinna być 
postrzegana przez sklepy. Jednak koniecz-
nością mogą stać się rozwiązania, które 
pozwolą przyspieszyć proces zakupów 
i znacznie je ułatwią.
W erze zapracowanych i zabieganych klien-
tów komfortowym rozwiązaniem jest moż-
liwość sprawdzenia poprzez sklep interne-
towy, dostępności produktów w salonach 
offline marki, a następnie wybranie się do 
sklepu stacjonarnego, w którym produkt 
jest osiągalny. Pożądaną usługą jest click 
& collect, która umożliwia zakup produktu 
w sklepie internetowym i osobisty odbiór 

zamówienia w wybranym przez siebie 
miejscu i dogodnej porze. Badania po-
kazują, że podczas odbierania zamówień 
w systemie click & collect, klienci często 
dokonują dodatkowych zakupów. 
Handel przyszłości to umiejętne dostoso-
wanie narzędzi z e-sklepu w połączeniu 
z tradycyjnymi zabiegami Visual Merchan-
disingu, które będą budować będzie po-
zytywne doświadczenia klientów. W nie-
dalekiej przyszłości część sklepów może 
stać się showroomami, uzupełnionymi 
o multimedialne ekrany czy tablety, połą-
czone w sterowaną zdalnie sieć. 
Przydatne staje się skorzystanie z karty 
produktu w sklepie online, gdzie znajduje 
się dokładne opisy, a także aplikacje skanu-
jące kody QR lub kody kreskowe i wyświe-
tlające cechy produktu. Po porównaniu, 
klient może dokonać zakupu stacjonarnie, 
dzięki czemu nie czeka na dostawę i nie 
ponosi kosztów transportu. 
Ważna jest obecność marki czy sklepu 
w social mediach i właściwe dopasowa-
nie do odbiorców kampanii reklamowych 
w tych kanałach. Ponadto za pośrednic-

twem kanału społecznościowego klienci 
mogą kupować produkty od ręki, niezależ-
nie od czasu i miejsca. Nie można również 
zapominać o influencerach, którzy mają 
duży wpływ na kupujących. 
Ważne jest przypominanie konsumentom, 
że zakupy stacjonarne to świadome wy-
bory, z możliwością nie tylko osobistego 
sprawdzenia i przymierzenia produktu, 
ale też profesjonalnego doradztwa przez 
obsługę sklepu, co z kolei przyczynia się do 
mniejszej ilości zwrotów towarów. 
Preferencje konsumenckie są jak żywy or-
ganizm, nieustannie ulegają mniejszym 
lub większy zmianom. Przy coraz nowszych 
i bardziej intuicyjnych urządzeniach, które 
posiadamy, zmieniają się również potrzeby 
technologiczne klientów. Konsument stał 
się obecnie specjalistą od kupowania. Po-
przez zaadaptowanie się do zmieniającej 
się rzeczywistości i nowe, mobilne rozwią-
zana, konsumenci na każdym kroku dbają 
o to, aby ułatwić sobie życie, podejmować 
rozsądne decyzje zakupowe.     

KRZYSZTOF SAJNÓG
Dyrektor Marketingu Blue City
www.bluecity.pl



Bardzo ważne jest 
wzmocnienie 
protokołów 
i procedur 
bezpieczeństwa  

Standardem w centrach handlowych 
powinien być komplet instalacji 
w każdym lokalu, który Wynajmujący 

udostępnia najemcy. Dotyczy to zwłaszcza 
wentylacji i klimatyzacji – które są trwałymi 
elementami budynku i nie powinny być 
ani kosztem, ani odpowiedzialnością na-
jemcy – a tak jest dotychczas. Generalnie 
lokale oddawane do użytku najemcom są 
nieprzygotowane i niewykończone – na-
jemca musi wykonać prace budowlane na 
własny koszt i własną odpowiedzialność. 
Tak absolutnie nie może być – należy zmie-
nić dotychczasowe nierówne warunki. Nie 
może być tak, że najemca musi w lokalu 
samodzielnie wykonać instalacje, elektrykę 
czy wykończyć ściany i podłogi. 
Sklepy tradycyjne w sektorze spożywczym 
mają ogromną przewagę nad sklepami on-
line w postaci oferty świeżych produktów. 
To element bardzo ważny dla klientów – 
oczekują oni szerokiego wyboru świeżych, 
bardzo wysokiej jakości warzyw i owoców, 
lubią kupować produkty z lad na wagę, 
preferują ciepłe pieczywo prosto z pieca 
i świeże mięso. To wszystko są mocne stro-
ny i atuty sklepów SPAR i dlatego większość 
naszych sklepów nie konkuruje bezpo-
średnio ze sprzedażą onliną. Klienci bardzo 
chętnie sięgają też po naszą markę własną 
– dostępną tylko u nas, to bardzo dobrej 
jakości wyroby w atrakcyjnych cenach. Do 
tego coraz częściej szukają oferty EKO i BIO 
– dzięki czemu mogą zrobić zakupy we-
dług swoich preferencji w jednym sklepie 
SPAR. To duża przewaga – bo w internecie 
zazwyczaj musieliby kupować i płacić za 
dostawę z kilku miejsc.
Koronawirus przede wszystkim zmienił 
oczekiwania konsumentów co do bezpie-
czeństwa i środków ochrony w sklepach. To 
najważniejsze kryteria, jakie musi spełniać 
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.
A zatem dla sklepów bardzo ważne jest 
wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowot-
nego – protokołów i procedur w całym 
handlu detalicznym. Środki ochronne 
i dezynfekcje w długim terminie wywo-
łają przyzwyczajenie zarówno pracowni-
ków, jak i klientów – a to będzie korzystne 
także wobec innych wirusów czy bakterii, 
z którymi stykamy się na co dzień. Dlate-
go ogromną wagę przykładamy do tego 
aspektu w każdym naszym sklepie. Bardzo 
rygorystycznie pilnujemy stosowania środ-
ków ochrony osobistej zarówno przez pra-

cowników, jak i klientów. Od początku pan-
demii wprowadzono m.in. obowiązkowe 
środki ochrony osobistej przed wejściem 
do sklepów: płyny dezynfekujące i jedno-
razowe rękawiczki foliowe dla klientów. 
Ponadto w sklepach SPAR zamontowano 
bariery ochronne z pleksi oraz udostęp-
niono maseczki, rękawiczki i przyłbice 

TOMASZ SYLLER
CEO Wasz Sklep SPAR
www.spar.pl
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dla pracowników sklepów. Osłony zostały 
wdrożone nie tylko na stanowiskach kasje-
rów, ale także przy stoiskach z wędlinami 
i nabiałem oraz przy kasach alkoholowych. 
W sklepach, obok lad z wędlinami i serami, 
na podłodze zaznaczone są miejsca, w któ-
rych stanąć może obsługiwany klient – tak, 
aby cały czas zachowywać dystans.
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Pandemia koronawirusa przyczyniła 
się do zmiany nie tylko warunków 
gospodarczych, ale też społecznych 

mających swój wpływ na zachowania 
i oczekiwania konsumenckie. Do zaku-
pów online przekonali się klienci, którzy 
wcześniej traktowali e-sklepy, jak katalo-
gi produktów, a dziś, mimo przywrócenia 
handlu stacjonarnego, nadal zamawiają 
przez Internet. Skutkuje to przede wszyst-
kim zmianą układu sił pomiędzy kanałami 
sprzedaży z korzyścią dla zakupów onli-
ne. Te w ciągu ostatniego roku znacząco 
zwiększyły swój udział w naszej struktu-
rze przychodów z 10 proc. do ponad 28 
proc. Zmianie uległy również narzędzia, 
z których korzystają nasi klienci. Rosnącą 
popularnością cieszą się urządzenia mo-
bilne, które w minionym roku stanowiły 
ok. 80 proc. wizyt w naszych e-sklepach, 
z czego aż 60 proc. kończyło się zakupami. 
To wyraźnie pokazuje zmianę zachowań 
klientów i  rosnący potencjał sprzedaży 
internetowej, ale także omnichannelu, co 
zdecydowanie powinno być uwzględnio-

ne przez przedsiębiorców w ich planach 
biznesowych. Kanały offline i online muszą 
być ze sobą w pełni zintegrowane. Dzisiej-
szy klient oczekuje od firm handlowych 
dostępności oferty zarówno w sklepach 
fizycznych, jak i w Internecie. Model omni-
channel zdecydowanie zwiększa możliwo-
ści dotarcia do klientów, ale także amorty-
zuje skutki takich sytuacji jak „lockdown”. 
W naszym przypadku zamknięcie sklepów 
stacjonarnych spowodowane sytuacją 
pandemiczną przy prężnie działających 
sklepach online uchroniło nas przed cał-
kowitym odcięciem od źródła przychodów.
W nowej rzeczywistości model omnichan-
nel jest wręcz niezbędny. Komfort zaku-
pów online z funkcjonalnością sklepów 
stacjonarnych, nabrał jeszcze większego 
znaczenia. Dziś klienci chcą mieć możli-
wość zamówienia towaru z domu - z od-
biorem w sklepie albo zamówić w sklepie 
- z dostawą do domu. Daje to ogromny 
potencjał dla rozwoju wielokanałowości, 
ale równocześnie sprawia, że dzisiejszy 
sklep musi być wyposażony w nowoczesne 

technologie. My w LPP postawiliśmy m.in. 
na RFID, które daje nam pełnię wiedzy na 
temat dostępnego asortymentu w każdej 
lokalizacji. Obecnie konsumenci oczekują 
sprawnej i szybkiej obsługi oraz rzetelnej 
informacji na temat rodzaju i ilości towa-
ru aktualnie dostępnego w konkretnym 
salonie stacjonarnym. Taka wiedza daje 
im pewność, że w danej lokalizacji znajdą 
dokładnie to, co już sobie upatrzyli w skle-
pie online. 
RFID daje nam również możliwość wyko-
rzystywania sklepów stacjonarnych jako 
magazynów e-commerce. Dziś wysyłki 
zamówień online realizujemy nie tylko 
z naszych Fulfillment Centers, czyli maga-
zynów dedykowanych obsłudze interneto-
wej, ale także ze sklepów stacjonarnych. To 
pozwala znacząco przyspieszyć dostawę 
towaru do klienta, zwłaszcza jeśli wysyłka 
następuje z  salonu najbliżej zlokalizowa-
nego względem miejsca zamieszkania za-
mawiającego. Tym samym oszczędzamy 
nie tylko czas, ale także ograniczamy kosz-
ty tzw. ostatniej mili, zmniejszamy nasz 

Pandemia mocno przyspieszyła 
proces transformacji branży 
handlowej
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wpływ na środowisko, a przy tym zy-
skujemy zadowolonego klienta, który 
otrzymuje zamówiony towar w trybie 
next business day.
Ta sama technologia pozwala nam tak-
że uzyskać pełną wiedzę na temat tego 
co przymierza nasz klient, jak często 
zabiera dany model do przymierzalni 
i jaki jest w rezultacie stopień konwersji 
danego produktu. Dotąd pełnię wiedzy 
na temat preferencji naszego klienta 
dostarczał nam wyłącznie Internet, dziś 
nowoczesne technologie jak właśnie 
RFID pozwalają nam zasypać przepaść 
jaka istniała do niedawna między ka-
nałem tradycyjnym i online. Słaba kon-
wersja produktu jest z kolei sygnałem 
dla firmy o konieczności poprawy da-
nego modelu tak, aby dopasować go 
do preferencji odbiorcy.
Od lat wykorzystujemy także w naszych 
sklepach tzw. mapy ciepła, które sygna-
lizują w jakich obszarach sklepu nasi 
klienci najbardziej lubią się poruszać. To 
pozwala nam dopasować ergonomię 
sklepu do oczekiwań i przyzwyczajeń 
naszych odwiedzających, a tym samym 
lepiej rozplanować asortyment w po-
szczególnych obszarach sklepu.
Słowem dzisiejszy sklep stacjonarny 
to miejsce, które musi spełniać wysu-
blimowane oczekiwania klientów, stąd 
technologie stały się ich nieodzownym 
elementem. Przy tym myśląc o utrzy-
maniu konkurencyjności w modelu 
omnichannel, należy zatroszczyć się 
równolegle o spójną komunikację 
z klientem w obu kanałach jednocze-
śnie, tak aby postrzegał on jeden pro-
dukt w ten sam sposób, niezależnie 
czy widzi go w internecie, czy na żywo. 
Pandemia mocno przyspieszyła proces 
transformacji branży handlowej. Firmy, 
które chcą pozostać konkurencyjne, 
muszą myśleć wyprzedzająco. Dziś to 
klient dyktuje warunki i oczekuje, że 
sklep dostosuje się do jego oczekiwań 
i zwyczajów zakupowych. My postawi-
liśmy w dużej mierze na RFID, ale każ-
dy powinien podchodzić do swojego 
biznesu indywidualnie. O powodzeniu 
decyduje ostatecznie otwartość firmy 
na zmiany, elastyczność i szybkość ich 
wprowadzania. Przy tym nie zapomi-
najmy o jednym, że priorytetowe zna-
czenie wciąż ma jednak sam produkt. 
Jeśli ten zawiedzie, to bez względu na 
rodzaj i ilość wdrożonych technologii, 
nie mamy co liczyć na powodzenie na 
rynku.
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Dźwignią handlu jest 
komunikacja 

To będzie prawdziwy rok mobile – 
słyszało się niezmiennie przez kilka 
lat. W końcu przyszedł 2020 i stało 

się. Polski e-handel urósł w 2020 roku 
o 35% (wg szacunków PwC). Sprzedający 
i klienci spotkali się w internecie i teraz 
przed wszystkimi ciekawy czas obserwacji 
i wniosków, na ile nowe zwyczaje konsu-
mentów staną się nawykami, kto i jak zo-
stanie w online, kto i jak wróci do sklepów 
stacjonarnych.  
Stare powiedzenie mówi: „reklama dźwi-
gnią handlu”, a mówiąc ściślej, dźwignią 
handlu jest komunikacja, wielokanałowa 
i spójna, obejmująca obydwa kanały sprze-
dażowe. To wyraźny trend, który przejawia 
się między innymi w projektowaniu pro-
gramów lojalnościowych, polityce zwro-
tów zakupów zrobionych online czy tzw. 
live shoppingu. 
Chodzi o to, aby być bliżej ludzi, bliżej swo-

ich klientów, poznać miejsca, gdzie lubią 
spędzać czas i tam im o sobie opowiadać. 
Takim miejscem jest na przykład outdoor, 
zwłaszcza cyfrowy, którym my w Jet Line 
zajmujemy się na co dzień. Wspieramy 
marki, sklepy, galerie miejską przestrzenią 
do komunikacji. DOOH umożliwia kontakt 
z konsumentami w miejscu zakupów, daje 
informację, inspirację, impuls do zakupu.   
Dynamiczne spoty, dowolnie rotowane 
i natychmiast  aktualizowane to wygoda 
nie do przecenienia. A chyba wszyscy 
klienci bardzo cenią to, co jest wygodne: 
„oszczędź mi czas, a kupię u Ciebie”. Przy 
czym na koniec dnia nie tylko wygoda 
zakupów, ale całość doświadczeń klien-
tów, obsługa, proces reklamacji, zwrotów, 
wymiany i oczywiście cena składają się na 
rzecz kluczową, czyli lojalność klientów. 
Wszyscy pracujemy na lojalność klientów. 

BEATA CHOJECKA-KUCZEK
Zastępca Dyrektora Sprzedaży 
Jet Line Sp. z o.o. Sp. k.
www.jetline.pl



Przede wszystkim nie stawiałbym tego 
odwiecznego pytania: w jaki sposób 
sklepy stacjonarne mogą zwiększyć 

swoją konkurencyjność wobec sklepów 
online, ponieważ już czas przyjąć, że skle-
py online i offline są względem siebie 
komplementarne. Uzupełniają i tworzą 
wspólną przestrzeń ofertową marki, a za-
tem wspólnie budują wartościowe i spójne 
doświadczenie klientów. Tylko synergiczne 
działania w obu kanałach zwiększą zaan-
gażowanie i gotowość klientów do pozo-
stawienia swoich pieniędzy w danej marce. 
Każdy klient w różny sposób dokonuje 
zakupów, odwiedza różne punkty styku, 
korzysta z różnych urządzeń, pozyskuje 
różne informacje w różny sposób, wie-
lokrotnie powtarza elementy na ścieżce 
i często zmienia przebieg swojej ulubionej 
ścieżki zakupowej. Istnieją zatem setki róż-
nych możliwych sposobów angażowania 
klientów, wspierania ich decyzji i budowa-
nia przekonania, że to właściwe miejsce, 
czas i produkt.
Współczesne marki powinny zatem 
skupiać się na tym jakie technologie za-
stosować, aby z jednej strony zapewnić 
swobodę budowania wielu przebiegów 
ścieżek zakupowych poprzez optymalną 
różnorodność punktów styku, z drugiej, 
aby przenosić pozytywne doświadczenia 
i nawyki z obu kanałów pomiędzy sobą.
Zastanówmy się w pierwszej kolejności 
co przeszkadza klientom w sklepach sta-
cjonarnych, a czego im brakuje w sklepie 
online? Zadajmy sobie też pytanie co klien-
tom się podoba w sklepach online, a co 
w sklepach stacjonarnych? 
W sklepach offline klientom mogą prze-
szkadzać: kolejki do przymierzalni, kolejki 
do kasy, brak odpowiedniego rozmiaru, ko-
nieczność oczekiwania na sprzedawcę, czy 
możliwa nieaktualność ceny lub promocji. 
Będąc w sklepie nie zawsze pamiętamy 
również jakie kreacje nam się podobały lub 
wcześniej oglądaliśmy w Internecie. Brako-
wać może też szybko i często zmieniającej 
się inspiracji wizualnych, dostępnych np. 
na Instagram, Pinterest, czy w lookbo-
okach. Bardzo pomocna natomiast jest 
interakcja ze sprzedawcą. Możemy uzyskać 
upust ad hoc. Bardzo ważnym czynnikiem 
jest także kontakt fizyczny z produktem, 
doświadczanie go większą liczbą zmysłów 
jak wzrok, zapach i dotyk. Dochodzi do 
tego nieodroczone uczucie satysfakcji po 
przymierzeniu produktu i to co się również 
wydaje bardzo ważne natychmiastowa 
dostępność (widzę, przymierzam, mam).
Z kolei w sklepie online przeszkadzać 
może: nierzetelność i niekompletność 

Sklepy online i offline 
są względem siebie 
komplementarne

GRZEGORZ LIPNICKI
Prezes Zarządu Top Secret Sp. z o.o.
www.topsecret.pl
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opisu, niezgodność kolorystyczna, nieade-
kwatna jakość zdjęcia, brak interakcji ze 
sprzedawcą czy ograniczenie doświadcze-
nia do zmysłu wzroku. Podobać się może 
natomiast to, że mimo wszystko jakiś opis 
zawsze jest dostępny. W ofercie mamy z re-
guły wysoką dostępność rozmiarów i dużą 
szerokość oferty. Otrzymujemy elektro-
niczny paragon oraz gwarantowany zwrot 
w 14 dni. W wyborze produktu pomaga 
atrakcyjna prezentacja na zdjęciach. Kon-
kretną sukienkę widać na modelce, a nie na 
wieszaku. Klienci otrzymują jednocześnie 
wiele bodźców wizualnych w postaci róż-
nych stylizacji, różnych modelek, różnych 

ujęć, różnych kontekstów, itd.
Kluczowe staje się zatem pytanie z jakich 
rozwiązań najchętniej korzystają współ-
cześni klienci. Absolutnie nie chodzi tu 
o konkurowanie między sklepami offline 
i online. Nowoczesne technologie mają 
budować synergię, w celu zwiększenia za-
angażowania klienta i jego gotowości do 
pozostawienia swoich pieniędzy w danej 
marce. W tym zakresie wykorzystywanych 
jest już wiele rozwiązań. 
Technologia Digital Signage tworzy ekrany 
wizualne nawiązujące do banerów i boxów 
w sklepach internetowych, zapewnia 
wspólną oprawę wizualną, częstotliwość 
zmian, itd., Dodatkowo zapewnia możli-
wość profilowania wyświetlania treści na 
ekranach w przymierzalniach i/lub półce 
fizycznej na podstawie preferencji klienta 
online i/lub oglądanych właśnie w skle-
pie produktów. To także wspólne drzewo 
kategorii/produktów w sklepach online 
i offline, wspólny marketing wizualny 
i merchandising oraz elektroniczne opisy 
produktów dostępne w wersji uproszczo-
nej przy produktach i w pełnej na smart-

fonach (rozpoznawanie produktu nie tylko 
po kodzie kreskowym czy QR, ale także po 
zdjęciu produktu).
Wykorzystywana jest automatyzacja 
procesów wsparcia w zakresie logistyki, 
przecen i marketingu. Wprowadzane są 
elektroniczne etykiety z cenami, zapew-
niające natychmiastową zmianę cen 
i pełną spójność z online. Oferowane są 
automatyczne przyjęcia do magazynu 
dzięki np. technologii RFiD. Przyszłością 
będzie automatyczne zliczanie towarów 
w koszyku i podliczanie wartości zaku-
pów, a automatyczna aktualizacja czasu 
do końca promocji i informowanie o kwo-

cie brakującej do skorzystania z promocji, 
będą na bieżąco motywować klientów do 
finalizowania zakupów.
Kolejnym rozwiązaniem jest automatyza-
cja procesu sprzedaży. To m.in. mobilne 
stanowiska kasowe, mobilne kasy fiskalne. 
Czasy lad kasowych powoli przechodzą do 
historii. Klient będzie oczekiwał szybkiego 
i realizowanego w dowolnym miejscu pro-
cesu fiskalizacji, nawet w tle tak jak się to 
dzieje w sklepach online, które przechowu-
ją preferencje klientów (np. allegro). Klient 
wybierając produkty z półki, wkładając do 
koszyka/torby i przechodząc przez tzw. 
bramkę fiskalizacji automatycznie wyrazi 
zgodę na obciążenie swojego konta / karty 
przypisanego do wirtualnej portmonetki 
(tak dzieje się przecież dzisiaj na autostra-
dach przy technologii e-tool, viatool). Moż-
liwa jest też samodzielna fiskalizacja przez 
klienta na podstawie koszyka zakupowego 
w jego smartfonie.
Powoli codziennością staje się zintegro-
wany koszyk zakupowy. Produkty z online 
przenoszą się do koszyka offline i odwrot-
nie. Technologia zapewnia namierzanie 

produktów z listy zakupowej i/lub koszyka 
online w sklepie offline. Do tego dochodzi 
automatyczne proponowanie substytutów 
i produktów komplementarnych. Oczeki-
wanym rozszerzeniem jest zintegrowana 
baza magazynowa online i offline. Odbywa 
się to poprzez realizowanie zamówień on-
line bezpośrednio w sklepach/rezerwacje 
towarów offline. Automatyczne propono-
wanie odbioru części towarów z koszy-
ka online we wskazanym sklepie offline, 
czy domawianie produktów brakujących 
w sklepach stacjonarnych w sklepie onli-
ne, przenoszenie brakujących produktów 
offline do koszyka online.
Coraz powszechniejsze staje się stosowa-
nie rozwiązań typu profil E – klient, który 
rozpoczyna się od najprostszych rozwiązań 
typu elektroniczny paragon z obu kanałów 
w jednym miejscu, z możliwością dokony-
wania korekty, zwrotów, reklamacji, z peł-
nym monitoringiem przebiegu procesu, 
aż po wirtualną portmonetkę, ze źródłami 
finansowania, preferowanymi sklepami, 
punktami odbioru, kartami i kontami, 
umożliwiająca przenoszenie voucherów 
i zwrotów pomiędzy kanałami.
Kolejną trudną i drogą technologią jest 
wirtualna przymierzalnia, która nie docze-
kała się jeszcze szerokiej implementacji. 
Jednak w sytuacji braku czasu i/lub braku 
gotowości klienta w dobie pandemii do 
przymierzenia fizycznego rzeczy w obawie 
o zdrowie, może powrócić „na wokandę” 
jako odpowiedź na szybkie i nieinwazyj-
ne doświadczenie wizualne lub inspira-
cja na wzór Instagrama czy lookbooka ze 
sklepu online. Dopasowywanie produktu 
i rozmiaru do indywidualnych wymiarów 
klientów następuje dzięki informacji o do-
świadczeniach innych klientów (obiekty-
wizacja doświadczeń) lub indywidualnych 
zdefiniowanych preferencji klientów np. 
co lubi, jakie produkty najchętniej kupuje, 
fizycznych tabel rozmiarowych produktów 
itd.
Na koniec wirtualny sprzedawca/stylista 
offline. Niedostępność sprzedawcy lub 
brak gotowości części klientów do na-
wiązywania relacji ze sprzedawcą może 
być zastąpiona wsparciem wirtualnego 
sprzedawcy, który podpowie co do styli-
zacji dołożyć, jak wygląda razem zestaw, 
dokona oceny ubioru na podstawie zdjęcia 
z przymierzalni fizycznej i/lub wirtualnej. 
Niewątpliwie przed handlem zarówno 
stacjonarnym jak i wirtualnym jeszcze 
mnóstwo wyzwań, ale i możliwości, któ-
re dają olbrzymi potencjał zbudowania 
pozytywnych doświadczeń zakupowych, 
a zatem i przewagi konkurencyjnej. 

W sklepie online przeszkadzać może: 
nierzetelność i niekompletność 
opisu, niezgodność kolorystyczna, 
nieadekwatna jakość zdjęcia, 
brak interakcji ze sprzedawcą czy 
ograniczenie doświadczenia 
do zmysłu wzroku.
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Błędna jest opinia, że wirtualne 
sklepy odbierają klientów 
stacjonarnym placówkom

Nowe technologie ułatwiają zarówno 
przedsiębiorcom prowadzenie skle-
pu, jak i klientom robienie zakupów. 

Świat zmienia się dynamicznie za sprawą 
rozwiązań cyfrowych, klienci się zmieniają 
– przedsiębiorcy muszą z tym nadążać, są 
to ważne narzędzia umożliwiające walkę 
konkurencyjną. 
Dzięki technologii przedsiębiorcy mogą 
analizować ruch oraz monitorować 
sprzedaż, pracownicy nie muszą już ręcz-
nie sprawdzać rotacji towaru  – to duża 
oszczędność czasu. Właściciel szybko 
otrzymuje dane do analizy – jak zatowa-
rować sklep, tak aby nie zamrażać go-
tówki w niesprzedających się towarach, 
a dostarczać to, czego potrzebują akurat 
jego klienci. Nowoczesne rozwiązania 
pozwalają także kupującym zamawiać 
zdalnie produkty z odbiorem w sklepie, 
w tym niestandardowe, indywidualne ar-
tykuły – to wymaga szerokich rozwiązań 
IT do zarządzania logistyką. Konsument 
może także dostawać spersonalizowane 

informacje – reklamy w swojej aplikacji 
na smartfon, może też w sklepie dosta-
wać podpowiedzi, gdzie są towary, które 
mogą go zainteresować. Ciekawym roz-
wiązaniem są inteligentne koszyki – już 
przy wrzucaniu zakupów klient wie, ile za 
nie zapłaci. W sklepach bezoobsługowych 
może szybko uregulować rachunek w zau-
tomatyzowanej kasie lub przez aplikację 
w smartfonie. Są to interesujące nowinki 
technologiczne, które z pewnością będą 
coraz powszechniejsze – jednak należy 
pamiętać, że dziś nie we wszystkich loka-
lizacjach się sprawdzą. 
Rozwija się sprzedaż internetowa produk-
tów spożywczych. Niektóre sklepy umożli-
wiły np. zamówienie zakupów, które moż-
na gotowe odebrać ze sklepu, co zmniejsza 
czas przebywania w punkcie handlowym. 
Można zakładać, iż część konsumentów 
pozostanie lojalna internetowemu kana-
łowi sprzedaży – czy to przez przyzwy-
czajenie, czy na skutek zidentyfikowania 
jego zalet. Sklepy, które funkcjonują także 

w sieci bezpieczniej przetrwają ten trudny 
czas i w przyszłości będą zyskiwać dzięki 
nowym trendom, jakie teraz się kształtują.  
Firmy, które dziś nie rozpoczną transfor-
macji cyfrowej nie będą w stanie nadążyć 
za rozwojem handlu. Dostęp do innowa-
cyjnych instrumentów może mieć przede 
wszystkim sklep, który działa w  nowocze-
snej sieci franczyzowej. Dla pojedynczych, 
niezrzeszonych placówek tworzenie za-
awansowanych aplikacji i rozwiązań in-
formatycznych byłoby zbyt kosztowne. 
Dlatego, aby małe i średnie sklepy mogły 
sprostać walce konkurencyjnej z silnymi 
dyskontami oraz odnaleźć się na coraz 
bardziej cyfrowym rynku, powinny się 
jednoczyć w systemach franczyzowych 
oraz grupach zakupowych. Otrzymują 
wówczas  przydatne rozwiązania i narzę-
dzia do sprawnego zarządzania placówką, 
pozwalające podjąć walkę konkurencyjną 
o klienta w nowym środowisku handlu 
detalicznego.
Bardzo rozwinął się też rynek usług do-

MACIEJ PTASZYŃSKI
Wiceprezes Polskiej Izby Handlu
www.pih.org.pl
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stawczych – artykuły może przywieźć 
do domu kurier lub możemy je odebrać 
w wygodnym punkcie np. w sklepie obok 
domu. To, czy konsumenci korzystają 
z nowych technologii, zależy od ich wie-
ku oraz miejsca zamieszkania. W tej chwili 
obserwujemy wejście handlu w zupełnie 
nową erę, handel oparty tylko na sklepie 
stacjonarnym powoli odchodzi do historii. 
Budowane są zupełnie nowe zależności, 
gdzie głównym elementem jest Internet.
E-handel rozwija się w Polsce bardzo szyb-
ko. Ciekawym trendem jest omnichannel 
– czyli połączenie zakupów wirtualnych 
z tradycyjnymi, sprzedaż wielokanałowa. 
Rozwój technologii oraz nowy typ klienta, 
który jest stale podłączony do Internetu, 
wymaga od biznesu dostosowania  się do 
nowych realiów. Nie jest to już tylko sprze-
daż tradycyjna, ani sprzedaż w Internecie, 
a połączenie tych dwóch kanałów. Błędna 
jest opinia, że wirtualne sklepy odbierają 
klientów stacjonarnym placówkom. Wy-
starczy to połączyć i można spodziewać się 
wzrostów sprzedaży. Sposób ten jest po-
pularny wśród światowych firm, w Polsce 
też zaczyna być wykorzystywany, zatem 
jego rozwój będzie dynamiczny. Połącze-
nie kanałów sprzedaży może przybierać 
różne formy, w zależności od sprzedawa-
nych towarów. Klient może znaleźć towar 
na półce i obejrzeć go realnie, a kupić wir-
tualnie lub odwrotnie – wyszukać produkt 
w Internecie i już zdecydowany nabyć go 
w sklepie stacjonarnym. Dodanie oferty 
internetowej zwiększa dostępność produk-
tów, zachęca też do odwiedzenia sklepu 
tradycyjnego. Ważne, aby klient mógł do-
konywać rezerwacji, zwrotów, odbiorów 
czy sprawdzać dostępność artykułów w da-
nych punktach. Takie zakupy są wygodne 
i szybkie. A dzisiaj mamy coraz mniej czasu 
i ochoty na długie chodzenie po sklepach, 
wpływ ma na to też pandemia. Proces za-
kupowy, podejmowanie decyzji zaczyna 
się już w domu przed komputerem, czy 
w autobusie przy użyciu smartfona. Online 
sprzedajemy wszędzie i o każdej porze. 
Ważne jest, aby zachęcić klienta do wy-
brania naszego sklepu, nie ma większego 
znaczenia miejsce zakończenia transakcji, 
czy będzie to Internet czy punkt sklepowy. 
Buduje to także wizerunek marki sklepu 
i przyczynia się do lojalności klientów. 
Przede wszystkim jest to wygodne i ge-
neruje wzrost zysków. 
Należy zauważać zmiany społeczne, nie 
odwracać się od nich, a inteligentnie i szyb-
ko dostosowywać do nich biznes, być ela-
stycznym – można na tym tylko korzystać.

Sklepy stacjonarne 
mają dużą gamę 
możliwości

Pandemia przyspieszyła widoczne 
już w poprzednich latach zmiany 
w handlu. Większość dotychcza-

sowych trendów, takich jak rozwój no-
woczesnych technologii, zwiększanie 
udziału e-commerce, upowszechnienie 
się omni-channel, rozwój konceptów 
bezzałogowych, rosnąca popularność 
tymczasowych konceptów pop-up sto-

res tylko przyspieszyła proces przeobrażeń 
w handlu.
Wymienię parę trendów, które zyskały na 
znaczeniu i są wdrażane coraz częściej 
przez sieci sklepów stacjonarnych. Fakt, 
że coraz więcej użytkowników internetu 
i smartfonów wykorzystuje aplikacje i po-
rusza się coraz sprawniej w wirtualnym 
świecie sprawia, że wykorzystywanie moż-
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liwości jakie dają nowoczesne technologie 
staje się koniecznością.
Płatności mobilne – Sieci rozwijają swo-
je aplikacje ułatwiające i usprawniające 
proces płatności, rozwija się też banko-
wość mobilna a to doprowadzi do ujed-
nolicenia metod płatności Na przykład 
- program Starbucks Mobile Order & Pay  
ruszył w 2015 r. W zeszłym roku już ponad 
44 miliony użytkowników miało pobraną 
aplikację mobilną sieci, z czego 21% używa 
jej do płatności online. Walmart może się 
pochwalić najczęściej pobieraną aplikacją 
mobilną – korzysta z niej już 58 milionów 
użytkowników a ok. 20% z nich dokonu-
je płatności przy użyciu aplikacji. (dane 
z roku 2020)
Kasy samoobsługowe - dają klientom moż-
liwość maksymalnej oszczędności czasu 
– stają się szczególnie w sklepach wielko 
powierzchniowych stałym wyposażeniem 
strefy kasowej. Klienci przekonali się do 
tej formy płacenia za towary ceniąc sobie 
sprawność i szybkość całego procesu
Sklepy samoobsługowe – Bezzałogo-
we sklepy dające możliwość zrobienia 
szybkich zakupów przy wygenerowaniu 
oszczędności na kosztach personalnych. 
Przykłady: Amazon otworzył sklep bez kas 
dla pracowników w Seattle. Przy pomocy 
aplikacji mobilnej i technologii wizualnej 
i sensorycznej sklep „widzi” ruch klienta 
i pobiera płatność automatycznie bez ko-
nieczności przechodzenia przez kasy. 
Sztuczna inteligencja – Programy kom-
puterowe, które same się uczą na bazie 
kontaktu z klientem, wspomagają proce-
sy sprzedażowe w sklepach i wzbogacają 
wiedzę sprzedawców o potrzebach klienta. 
Np. Wielu najemców w USA korzysta już 
z technologii Watson (IBM) „Macy’s On Call”, 
która umożliwia klientom zadawanie pytań 
i kieruje ich do celu zakupów.
Sieć z odzieżą sportową Under Armour 
korzystając programu Watson stworzyła 
aplikację, która udziela klientom informacji 
o ich zdrowiu i planie treningowym. North 
Face wprowadził aplikację, która pomaga 
lepiej dopasować kurtkę w zależności od 
celu podróży. Sztuczna inteligencja wspo-
maga również procesy kontrolne związane 
z zarządzaniem kategoriami produktów – 
takimi jak -  przestrzeganie planogramów, 
obecność danych SKU na półce, ceny.
Drony – Zapewniają większą efektywność 
procesów w sklepie i magazynie Przykład 
Niektórzy najemcy wykorzystują drony 
do zarządzania zapasami i dostarczania 
towarów wewnątrz dużych sklepów.
Dynamiczne ceny - Ustalanie cen towarów 
na podstawie aktualnego popytu i podaży, 

co pozwala na maksymalizację zysku i ła-
twiejsze pozbycie się zalegającego towaru.
Programy lojalnościowe w formie aplikacji 
umożliwiające stały kontakt z klientami 
poprzez wysyłanie bieżącej informacji 
o promocjach, i dające klientom możli-
wość korzystania z promocji, wykorzysta-
nia voucherów zakupowych czy zbierania 
punktów w aplikacji i późniejszej wymiany 
na produkty.
Sklepy stacjonarne mają dużą gamę moż-
liwości – od aromamarketingu począw-
szy, poprzez całą sferę związaną z obsłu-
gą klienta, doradztwem i informowaniem 
klienta o specyfice danych produktów czy 
usługach dodatkowych oferowanych przez 
daną markę czy sklep.
Sklepy online oferują oczywiście korzyści 
związane z oszczędnością czasu i więk-
szą ofertą, natomiast nic nie zastąpi wielu 
osobom bezpośredniego kontaktu z pro-
duktem, personelem sprzedającym itd.
Doświadczenie zakupowe jest dla wielu 
osób ważne. Nie wyobrażają sobie kupo-
wania np. ubrań bez uprzedniego ich przy-
mierzenia, sprawdzenia rodzaju materiału, 
faktury, koloru itd.
Aplikacje lojalnościowe dają klientom wię-

cej możliwości odbioru punktów i nagród 
bezpośrednio w sklepach stacjonarnych. 
Są bez wątpienia bardzo ważnym narzę-
dziem w komunikacji z klientem.
Nieuniknione jest łączenie kanałów sprze-
daży online i offline, przez sklepy – dające 
możliwość odbiorów zamówień on-line, 
wymiany i zwrotu towarów, ale także 
prowadzenia sprzedaży Live przez osoby 
znające produkty i mogące odpowiadać 
w czasie rzeczywistym na pytania klientów.
Klienci cenią sobie przede wszystkim wy-
godę robienia zakupów oraz oferty promo-
cyjne – wszelkie rozwiązania przyspiesza-
jące ten proces – tak więc zarówno szybkie 
płatności, możliwość robienia zamówień 
z wyprzedzeniem, wykorzystanie aplikacji 
umożliwiających wcześniejszy wybór pro-
duktów lub ofert promocyjnych cieszą się 
uznaniem klientów.
Czy sklepy samoobsługowe będą tren-
dem, który przetrwa? Jest to z pewno-
ścią technologiczna nowinka i umożliwia 
klientom dokonywanie szybkich zakupów, 
natomiast czy ten format będzie rentowny 
dla operatorów, pomimo oszczędności na 
kosztach personalnych i wejdzie na stałe 
w krajobraz handlowy, czas pokaże.
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Sieć z odzieżą sportową Under Armour 
korzystając programu Watson 
stworzyła aplikację, która udziela 
klientom informacji o ich zdrowiu 
i planie treningowym. North Face 
wprowadził aplikację, która pomaga 
lepiej dopasować kurtkę w zależności 
od celu podróży. Sztuczna inteligencja 
wspomaga również procesy 
kontrolne związane z zarządzaniem 
kategoriami produktów – takimi 
jak -  przestrzeganie planogramów, 
obecność danych SKU na półce, ceny.
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