


http://chalceram.pl/


Reklama SCYLA

https://www.losofun.pl/ 


DOBRY PRODUKT
"BUBBLE TEA"

OBRONI SIĘ
SAM

BoBoQ Poland specjalizuje się 
w produkcji dwóch głównych 
składników do "Bubble Tea": 

koncentratów owocowych 
i molekularnych kulek. Firma 

dynamicznie rozwija się na polskim 
rynku, posiadając własny sklep 

internetowy oraz stacjonarne punkty 
sprzedaży, zlokalizowane w centrach 

i galeriach handlowych. Mirosław 
Graj, Prezes Zarządu BOBOQ Sp. z o.o. 

opowiada o specyfice i zaletach 
produktu oraz strategii rozwoju sieci 

na polskim rynku.

STARAMY SIĘ NIE TYLE PODĄŻAĆ ZA 
TRENDAMI, CO JE WYZNACZAĆ
Aby marka była silna, musi być powtarzalna - to teza, 
którą często podkreśla i z którą w pełni identyfikuje 
się firma Immofinanz. O aktualnej pozycji parków 
handlowych, działaniach komunikacyjnych marki 
oraz strategii rozwoju przedsiębiorstwa rozmawiamy 
z Magdaleną Kowalewską, Country Manager Operations 
Poland w IMMOFINANZ.

PICKUPWALL - DEDYKOWANE 
ROZWIĄZANIE DLA CENTRÓW 

I SIECI HANDLOWYCH

42

58

10

Usługa wdrożona przez Retailo w kontekście 
zachodzących zmian rynkowych cieszy się coraz 

większym zainteresowaniem. O zaletach rozwiązania, 
dedykowanego dla sieci sklepów detalicznych opowiada 

Tomasz Sąsiadek, CEO Retailo Sp. z o.o.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA ŚRODOWISKO
A SEKTOR HANDLU
I NIERUCHOMOŚCI

KONSEKWENTNY, ALE 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TO 
NASZA RODZINNA DEWIZA
Bartosz Siess oraz Magnus Brzezicki, właściciele marki 
Five o'clock opowiadają o rozwoju firmy na polskim rynku, 
specyfice branży oraz strategii działania, pozwalającej na 
efektywne budowanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa 
oraz kształtowanie świadomości brandu wśród 
konsumentów.

JAK PROWADZIĆ MARKETING GALERII 
HANDLOWEJ W TRAKCIE PANDEMII?
Teatr plenerowy, pikniki rodzinne na świeżym powietrzu, 

akcje pro sale promujące ekologię oraz wspierające 
lokalnych artystów, a przede wszystkim nieustanna 

troska o bezpieczeństwo klientów i pracowników centrum 
handlowego. Do tego pomoc placówkom medycznym oraz 

najbardziej potrzebującym osobom. Magnolia Park wie, jak 
skutecznie działać w trakcie pandemii.

W numerze m.in:

30

18

64

Nie da się nie zauważyć zmian klimatycznych 
spowodowanych w znacznej mierze 
zanieczyszczeniami wód, gleby i powietrza, 
wynikających z postępu cywilizacyjnego. 
Pytamy branżowych ekspertów m.in. o to, 
jak oceniają obecną świadomość ekologiczną 
ogółu społeczeństwa oraz w jaki sposób 
branża handlu i nieruchomości handlowych 
może realnie wpłynąć na poprawę ochrony 
środowiska naturalnego?

50
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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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Podobno lepiej późno niż wcale, ale w tym przypadku, 
być może jest już za późno, bowiem skutki globalnego 
ocieplenia mają najgorsze możliwe źródło – antropoge-
niczne - tzn. zostały wywołane przez działalność człowie-
ka, która w wyniku rewolucji przemysłowej rozpoczęła 
erę masowego spalania węgla, gazu i ropy. Według eks-
pertów Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu 
przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, zahamowa-
nie globalnego ocieplenia może zostać spowodowane 
przez szybkie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
oraz usunięcie nadmiaru dwutlenku węgla z powie-
trza. Czy jest to realne do wykonania - zdaje się być 
pytaniem retorycznym. Centra i sieci handlowe coraz 
poważniej podchodzą do tematów związanych z dba-
łością o środowisko. Działania na rzecz jego ochrony 
stają się nieodłącznym elementem zrównoważonego 
rozwoju wielu firm. Należy zwrócić uwagę, że nie jest 
to bowiem kolejny trend i moda, a konieczność, która 
ma mieć realny wpływ na życie kolejnych pokoleń na 
Ziemi. Ekspertów zrzeszonych w Radzie Programowej 
zapytaliśmy wprost - jak oceniają obecną świadomość 
ekologiczną ogółu społeczeństwa; jakie proekologiczne 
inicjatywy podejmowane są przez branżę oraz jaka na-
suwa się wizja przyszłości?...
Ponadto Państwa uwadze polecamy interesujące roz-
mowy z branżowymi ekspetami. Z Mirosławem Grajem, 
Prezesem Zarządu BOBOQ Sp. z o.o. rozmawiamy o jako-
ści oferowanego produktu - Bubble Tea. Z kolei Bartosz 
Siess i Magnus Brzezicki, właściciele marki Five o'clock 
opowiadają o obecnej pozycji rynkowej marki i drodze, 
jaką musiała przejść firm, począwszy od wczesnych lat 
dziewięćdziesiątych. Magdalena Kowalewska, Country 
Manager Operations Poland, IMMOFINANZ opowiada 
o aktualnej pozycji parków handlowych i nowej strategii 
działań firmy, a Tomasz Sąsiadek, CEO Retailo Sp. z o.o. 
prezentuje PickUpWall, podkreślając jego wyjątkowe 
zalety dla sieci sklepów detalicznych.

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
Mirosław Graj, Prezes Zarządu 

BOBOQ Sp. z o.o. Fot. Agencja fotograficzna 
Impatient Studio

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

Perspektywy

Korzystając z okazji, chciałabym Państwu serdecznie podzię-
kować za dotychczasową owocną i intensywną współpracę, 
bowiem moja praca w wydawnictwie Galerii Handlowych, po 
13 wspaniałych latach dobiegła końca. Za mną 93 ciekawe 
wydania periodyku, który miałam przyjemność prowadzić od 
samego początku. Tak wiele wywiadów i ciekawych rozmów 
oraz wspaniałych ludzi, z którymi przyszło mi współpracować. 
To był wyjątkowy czas. Przyszła jednak pora na zmiany i nowe 
wyzwania. Dziękuję wszystkim Czytelnikom i Reklamodawcom 
oraz Ekspertom i zapraszam do lektury 93. wydania Magazynu 
Galerie Handlowe Online. 



DOBRY 
PRODUKT

Rozmowa z Mirosławem Grajem, Prezesem Zarządu BOBOQ Sp. z o.o.

BoBoQ Poland specjalizuje się w produkcji dwóch głównych 
składników do "Bubble Tea": koncentratów owocowych 

i molekularnych kulek. Firma dynamicznie rozwija się na polskim 
rynku, posiadając własny sklep internetowy oraz stacjonarne 

punkty sprzedaży, zlokalizowane w centrach i galeriach handlowych. 
Mirosław Graj, Prezes Zarządu BOBOQ Sp. z o.o. opowiada o specyfice 

i zaletach produktu oraz strategii rozwoju sieci 
na polskim rynku.
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B
ubble Tea to tzw. bąbelkowa 
herbata – czym dokładnie jest 
oferowany przez Państwa firmę 
produkt? Jaka jest jego geneza 
i w jaki sposób trafił on na polski 

rynek?
Napój powstał na Tajwanie w latach 80  XX 
wieku. Bardzo szybko zdobył popularność 
dzięki wręcz nieograniczonym możliwo-
ściom jego przygotowania. "Bubble Tea" to 
synonim napoju, który tworzymy sami, tak 
jak chcemy. Naturalnie, główną bazą jest ja-
śminowa zielona herbata, ale równie dobrze 
nadaje się czarna herbata, mleko czy jogurt 
pitny. W naszych punktach handlowych 
funkcjonujących w galeriach handlowych 
proponujemy kombinacje ponad tysiąca 
rodzajów "Bubble Tea", które w naszym 
punkcie sprzedaży komponuje sam kupujący, 
a dokładnie napój ów jest przygotowywany 
na jego oczach przez nasz personel.

Podczas picia "Bubble Tea" pękanie ku-
leczek przemycających owocowe smaki 
stanowi niesamowite doznanie kulinarne! 
W jaki sposób udaje się osiągnąć taki 
efekt?
Całość brzmi banalnie prosto - do syropu 
owocowego dodajemy naturalne algi mor-
skie, następnie dozujemy odpowiednią ilość 
do wody wzbogaconej o wapń. W rezultacie 

powstaje molekularny kawior, będący jed-
nym z głównych elementów kuchni mo-
lekularnej. Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na naszej stronie interneto-
wej. Uzyskanie takiego efektu kosztowało 
nas dwa lata intensywnej pracy laborato-
ryjnej, podczas których podejmowaliśmy 
dosłownie tysiące prób. 

W Polsce "Bubble Tea" oferowana jest 
przez coraz więcej firm, a zainteresowanie 
produktem ze strony konsumentów wzra-
sta. Jakie aspekty wyróżniają Państwa 
ofertę na tle konkurencji?
To brzmi trochę arogancko, ale my nie 
mamy konkurencji. Kulki proponowane 
przez wszystkich wytwórców na świecie to 
tzw. popping boba. Produkt importowany do 
nas z Tajwanu i Chin. My z tym produktem 
nie mamy nic wspólnego. Boboq Poland 
Sp. z o.o. produkuje i tworzy "Bubble Tea" 
na bazie molekularnego kawioru, który sami 
produkujemy. Jako jedyni na świecie produ-
kujemy nasze kulki bez sztucznych barw-
ników i bez syropu fruktozo-glukozowego. 
W oparciu na naszą wyjątkową technologię 
i na maszynach, które de facto sami stwo-
rzyliśmy. To, co zawsze podkreślam to fakt, 
że jako jedynym na świecie udało nam się 
stworzyć kulki – molekularny kawior - jako 
suplement diety. W każdej kulce znajdują się 

bowiem witaminy B3 i B6, a także biotyna, 
cynk i selen. Spożycie 100 gram naszego 
produktu daje dzienne zapotrzebowanie na 
wspomniane związki dla każdego człowieka 
- tego dużego i tego małego. Śmiało mogę 
powiedzieć i jestem z tego dumny, że wraz 
z grupą pasjonatów kuchni molekularnej 
udało nam się stworzyć produkt, o którym 
możemy mówić - DOBRE BO POLSKIE.

„Bubble Tea” jest możliwa również do 
samodzielnego przygotowania w domu 
- dlaczego zatem konsumenci powinni się-
gnąć po produkt Państwa marki?
Zgadza się "Bubble Tea" możemy tworzyć 
i tworzymy sami w domu. Każdy rodzic, na 
każde urodziny czy inną imprezę dla swoich 
dzieci może przygotować niepowtarzalny 
napój, którego elementem będą tak ulubione 
i kochane przez nasze pociechy, pękające 
w buzi kuleczki. Dlaczego tak nasze dzieci 
kochają „Bubble Tea”? Ponieważ napój ten 
jest słodki, ale w wersji proponowanej przez 
nas posiada średnio o 25% mniej cukru niż 
inne napoje gazowane. Nasze punkty w ga-
leriach handlowych stanowią inspirację do 
dalszego eksperymentowania w domu. Jeśli 
chcesz sprawić radość swojemu dziecku - 
wyciśnij sok z pomarańczy, dodaj oferowany 
przez nas molekularny kawior i podaj z od-
powiednio grubą słomką. Efekt zadowolenia 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Od 25 lat prowadzę własne firmy 
handlowe na terenie Niemiec, 
a od ponad dekady również w Polsce. 
Nadzoruję i odpowiadam za wszystkie 
aspekty działalności przedsiębiorstw. 

JAKA JEST PANA DEWIZA ŻYCIOWA?
Banał - pieniądze to nie wszystko. Praca 
musi być zabawą.

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Wizja i skuteczność.

CO MOTYWUJE PANA DO 
DZIAŁANIA?

Sama praca, która daje dużo radości 
i jest świetną zabawą!

CO CENI PAN W LUDZIACH?
Uczciwość.

PREFEROWANA FORMA 
WYPOCZYNKU?

Lubię grać w tenisa oraz brydża.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Zdecydowanie Paryż i Rzym. 

Portret
FILM, KTÓRY WYWARŁ NA PANU 
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 DOTYCHCZAS 
PRZECZYTANYCH MOŻE PAN POLECIĆ?

Albert Camus "Dżuma". Lektura tej książki 
sprawia pewnego rodzaju wewnętrzny ból 
i bardzo daje do myślenia. 

JEŚLI „BUBBLE TEA”, TO O JAKIM 
SMAKU?

A już myślałem, że to pytanie nie 
padnie! [śmiech]. Mój faworyt to 
zdecydowanie herbata jaśminowa zielona, 
o smaku wiśniowym / polska pestkowa / 
molekularny kawior - jagoda.

NAJBLIŻSZY URLOP SPĘDZĘ...
Meksyk - po raz drugi!

ULUBIONA RESTAURACJA TO...
Zdecydowanie włoska. Preferuję 
owoce morza - wszystkie na surowo.

KULTURA, W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIEJ?

Najchętniej w wolnej chwili sięgam 
po książki.

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PAN 
NAJCZĘŚCIEJ?

Luciano Pavarotii

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁBY 
PAN OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Już chyba żadnej. Mam 63 lata 
i 3,5 letniego syna... A może jednak 
taki cel - perfekcyjny ojciec!

PREZES ZARZĄDU BOBOQ SP. Z O.O.
MIROSŁAW GRAJ
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murowany! Ten produkt doskonale sprawdza 
się na domowej imprezie, czy w restauracji. 
Można podać szampana z kawiorem mole-
kularnym o smaku truskawkowym albo piwo 
z kawiorem molekularnym o smaku mango. 
Nawet jeśli zrobiłeś własny niepowtarzalny 
deser i serwujesz lody, jogurt czy ciasto - 
dodaj molekularny kawior o smaku jagód. 
Efekt smakowy gwarantowany!

Należąca do Państwa firmy Molekularna 
Fabryka Smaku na swojej stronie interne-
towej ma znacznie szerszy wachlarz pro-
duktów. Jak rozwija się Państwa oferta? Co 
jeszcze Państwo oferujecie?
Już sama nazwa Molekularna Fabryka 
Smaku do czegoś zobowiązuje. Teoretycz-
nie w molekularnej kulce możemy zamknąć 
każdy smak. Swoją przygodę rozpoczęliśmy 
od owoców, ale już w kolejce czekają zioła 
i warzywa. Nie ukrywam, że proces tworze-
nia nowego smaku jest bardzo trudny i cza-
sochłonny. Zdradzę jednak, że na wiosnę 
kolejnego roku planujemy wprowadzić mo-
lekularny kawior o smaku wanilii i imbiru.

Jaka idea przyświeca Państwa strategii 
działań? W jaki sposób chcecie być po-
strzegani przez konsumentów i partnerów 
biznesowych?
Stworzyliśmy niepowtarzalny produkt, który 
produkujemy tylko my na świecie. Wyko-
rzystanie molekularnego kawioru w kuch-
ni, w domu czy gastronomii jest olbrzymie. 
Inwencja twórcza każdego rodzica, szefa 

kuchni czy restauratora jest nieograniczona. 
Odpowiadając na Pana pytanie - chcemy być 
postrzegani przede wszystkim jako innowa-
torzy, wprowadzający różnorodność kuchni 
naszych odbiorców.

Posiadacie Państwo również kilka progra-
mów dla partnerów biznesowych, którzy 
chcieliby wdrożyć Państwa produkty 
w swoich punktach sprzedaży. Do kogo 
dokładnie kierowana jest ta oferta i w jaki 
sposób można do niej dołączyć?
Wprowadziliśmy dwa główne modele 
współpracy. Pierwszy adresowany jest do 

istniejących w galeriach handlowych punk-
tów gastronomicznych. Każdy punkt pro-
ponujący soki wyciskane, każda lodziarnia, 
każda restauracja może bardzo małym kosz-
tem uzupełnić swój asortyment o sprzedaż 
"Bubble Tea". Drugi model zakłada two-
rzenie wysp na terenach galerii handlo-
wych, z ofertą produktową dla odbiorców 
indywidualnych. Przy dobrej lokalizacji 
gwarantujemy zwrot kapitału już w pierw-
szych 6-8 miesiącach działalności. I nie są 
to puste słowa, bowiem nasz biznesplan to 
przede wszystkim precyzyjne dane finanso-
we uzyskiwane z naszych własnych punktów 

Stworzyliśmy niepowtarzalny produkt, 
który produkujemy tylko my na świecie. 
Wykorzystanie molekularnego kawioru 
w kuchni, w domu czy gastronomii jest 
olbrzymie. Inwencja twórcza każdego 
rodzica, szefa kuchni czy restauratora 
jest nieograniczona.  

14 Q&A
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handlowych. Oczywiście, potencjalny part-
ner biznesowy może liczyć na pełne wsparcie 
z naszej strony na etapie projektowania, wy-
posażenia, szkoleń dla personelu czy urucho-
mienia nowego punktu w galerii handlowej.

Jak z biznesowego punktu widzenia oce-
nia Pan aktualnie rynek centrów handlo-
wych i jaka jest wizja jego przyszłości? 
To bardzo trudne pytanie. Nie mogę i nie 
jestem w stanie ocenić działalności centrum 
handlowego jako całości, ale mogę coś po-
wiedzieć o gastronomi w centrach handlo-
wych. W niektórych obiektach jesteśmy 
już prawie 10 lat. Jedna tylko zasada jest 
gwarantem sukcesu i jest nią jakość propo-
nowanych produktów. W mojej ocenie dobry 
produkt obroni się sam.

Na chwilę obecną posiadacie Państwo 
kilkanaście stacjonarnych punktów 
sprzedaży. Jakie są Państwa dalsze plany 
ekspansji?
Nie ma, raczej na pewno tak prężniej roz-
wijającej się branży, ani tak dochodowej 
sieci sprzedaży, jaką jest "Bubble Tea". Tyl-
ko w tym roku otworzyliśmy nowe punkty 
sprzedaży w centrach handlowych: Gale-
ria Kaskada w Szczecinie, Forum Kosza-
lin, Zielone Arkady w Bydgoszczy, Aura 
Centrum Olsztyna, Toruń Plaza, Forum 
Gdańsk i Galeria Północna w Warszawie. 
Jeśli dodamy do tego już istniejące punkty 

w: Galeria Katowicka, NoVa Park, Galeria 
Askana, Avenida Poznań, Riviera, Galeria 
Leszno, Arkady Wrocławskie, CH Korona 
we Wrocławiu, Galeria Trzy Korony w No-
wym Sączu to jest to najlepszy dowód na 
to, że dobry produkt broni się sam. Jeste-
śmy także otwarci na nowych partnerów 
biznesowych, zarówno na terenach galerii 
handlowych, jak i w innych lokalizacjach.

W jaki sposób pandemia wpłynęła na 
zachowania i preferencje zakupowe Pań-
stwa odbiorców? Jakie zmiany udało się 
zaobserwować?
Z naszego punktu widzenia tylko pozytyw-
ne. Kupujący jest coraz bardziej świadomy. 
Coraz częściej zaczyna dociekać i pytać 
o produkt, który mu proponujemy - jaki 
jest tego skład, czy żywność przez nas pro-
ponowana jest zdrowa, etc. Pytań było tak 
dużo i pojawiają się tak często, że w każdym 
punkcie stworzyliśmy ulotki, informujące 
konsumentów, z czego powstaje nasz mo-
lekularny kawior.

Oprócz stacjonarnych punktów sprzedaży 
posiadacie Państwo także sklep interne-
towy. Czy to odpowiedź na zachodzące 
na rynku zmiany i coraz intensywniejszy 
rozwój sektora e-commerce?
Tak to prawda, rozwój sektora e-commerce 
jest niezwykle dynamiczny, a my musimy 
tu być. Pandemia zrobiła swoje. Uważam 

jednak, że e-commerce nie wpłynie tak moc-
no - jak niektórzy uważają - na sprzedaż 
w centrach handlowych. Owszem, pojawił 
się nowy kupujący - e-commerce'owy. Być 
może niezbyt często chodził do galerii, nie 
spędzał tam zbyt wiele czasu, a do dokonania 
zakupu wystarczy mu jedynie obraz produk-
tu na stronie internetowej. Gdy otrzyma 
produkt, to odda, bo jakość słaba, a roz-
miar naturalnie nie taki jak trzeba. Znam 
osobiście osoby, które regularnie uprawia-
ją ten "sport" - zakupy za tysiące złotych, 
przymiarki, pakowanie od nowa i zwrot. 
Uważam, że w głównej mierze Polacy to 
naród bardzo konserwatywny. Potrzebujemy 
poczuć produkt, ocenić jakość, przymierzyć, 
zastanowić się przez chwilę i... ostatecznie 
kupić. Jak dodamy do tego kino, place zabaw, 
dobrą gastronomię, to wypad do centrum 
handlowego nie stanowi straty czasu. Nie 
dysponuję danymi, dotyczącymi ilości od-
wiedzających centra handlowe, w których 
jesteśmy obecni, ale mam dane dotyczące 
utargów każdej naszej lokalizacji. W sto-
sunku do roku 2020 miesiąc do miesiąca 
wzrost wartości sprzedaży był większy od 
30 do 50%. To mówi samo za siebie.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.
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WHITE SPOT
CZYLI JAK WYSZUKAĆ IDEALNĄ LOKALIZACJĘ 

DOPASOWANĄ POD BIZNES?
Rozwiązanie wspomagające proces 
szukania white spotów
Dynamiczny rozwój technologii pozwala do-
głębnie zbadać i zrozumieć dowolną lokalizację 
pod kątem rynkowym, demograficznym, a na-
wet przyszłościowym w zaledwie kilka chwil. 
To wszystko dzięki danym geoprzestrzennym. 
Wspomniany we wstępie Location Intelligence 
to proces pozyskiwania informacji, który czerpie 
z założeń GIS (Systemu Informacji Geograficznej) 
oraz Business Intelligence tworząc rozwiązanie, 
które wsparte o zaawansowaną analitykę oraz 
modele predykcyjne zapewnia wgląd w poten-
cjał dowolnego punktu na mapie. Chociaż ma 
ono szerokie zastosowanie m.in. w planowaniu 
działań marketingowych czy sprzedażowych, to 

Jedną z podstawowych decyzji strategicznych jest wybór 
lokalizacji dla biznesu. Nie jest to wcale proste zadanie. 

Wiele branż jest wysoce konkurencyjnych, przez co próg 
wejścia i znalezienie white spotów (miejsc, w których 

brakuje konkretnej usługi lub widoczny jest potencjał do 
wzrostu) jest zwyczajnie trudne. Inne rodzaje przedsiębiorstw 
mierzą się dodatkowo z szeregiem regulacji prawnych, które 
uniemożliwiają im swobodne szukanie punktów na mapie, 

będących późniejszym ich oddziałem. Brak danych na temat 
lokalizacji i, co ważniejsze, niezrozumienie zachowania 

i potrzeb potencjalnych klientów w tym miejscu jest prostą 
drogą do nieudanych inwestycji. Z pomocą może przyjść 

rozwiązanie z zakresu Location Intelligence, które sprawdzi 
się zarówno dla dużych firm, jak i sektora MŚP.
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z uwagi na charakter tematu artykułu skupimy 
się na jego znaczeniu w ekspansji.

Jak wybrać odpowiednią lokalizację 
sklepu lub siedziby firmy?
Każda z branż spotyka się z innymi problemami 
związanymi ze znalezieniem odpowiedniej loka-
lizacji. Dla jednych najważniejszym czynnikiem 
będzie liczba osób mieszkających w okolicy 
punktu, gdyż, to oni są główną grupą doce-
lową. Dla innej istotnym aspektem może być 
obecność konkretnych obiektów, które generują 
ruch klientów (taka zależność może być istotna 
między przedszkolem i bawialnią dla dzieci). Jak 
to wygląda na przykładach?

Zróżnicowany rynek retailu spo-
żywczego
Wdzięcznym tematem są sklepy spożywcze. Mają 
one przeróżne formaty (dyskont, supermarket, 
sklep osiedlowy, czy zupełnie nowe rozwiązania, 
jak np. dark store) i mimo że wszystkie sprzedają 
artykuły spożywcze i użytku codziennego, to 
jednak trafiają do zupełnie odmiennych grup 
klientów. Jak więc znaleźć lokalizacje pod su-
permarket, a jak pod sklep osiedlowy? Spójrzmy 
na 3 formaty - sklepy osiedlowe, supermarkety 
oraz dark store.
Sklepy osiedlowe mają bardzo zawężony target, 
który najczęściej dotyczy osób mieszkających 
w budynkach przy nim lub przypadkowych prze-
chodniów. Są one sklepem pierwszego kontaktu 
i awaryjnym wyjściem, aby kupić brakujące przy-
słowiowe ciastko do kawy. Dlatego aspektem, na 
jaki przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę, jest 
liczba osób zamieszkałych w najbliższej okolicy. 
Nie wolno jednak zapominać o ogólnym natęże-
niu ruchu, gdyż to w tego typu sklepach robione 
są tzw. zakupy impulsowe przez spontanicznych 
klientów. Dogodne położenie punktu, które 
przecina trasę mijających okolicę, może więc 
zwiększyć sprzedaż. Ważne jest również wystę-
powanie konkurencji bezpośredniej i pośredniej 
oraz analiza przyszłych inwestycji w obszarze, 
które znacząco mogą wesprzeć potencjał bizne-
sowy lub, z drugiej strony, stworzyć przestrzeń 
konkurencyjną dla nowo powstałego biznesu.
Na co z kolei powinni zwracać uwagę ekspan-
derzy, szukając miejsc dla supermarketów czy 
dyskontów? Sklepy te kojarzone są z zakupami 
zaopatrzeniowymi, co sprawia, że przyjeżdżają do 
nich osoby nie tylko z najbliższej okolicy, a często 
całego miasta, czy okolicznych miejscowości. 
Dlatego istotnym aspektem analizy jest okre-
ślenie poziomu natężenia ruchu, czy ilość miejsc 
parkingowych w okolicy. Dodatkowo tak proza-
iczne rzeczy, jak odpowiednia powierzchnia na 
sklep oraz łatwy dostęp do części magazynowej 
dla ciężarówek zaopatrzeniowych powinny być 
brane pod uwagę przy szukaniu odpowiednie-
go adresu. Jednak często niedostatecznie ba-

danym, a szalenie ważnym czynnikiem jest 
zrozumienie mikro-rynku sieci spożywczej. 
Przy procesie ekspansji, należy sprawdzić, jak 
zachowują się klienci, konkurencja, a także 
punkty należące do portfela badającego 
i określenie m.in.:

• ścieżek ruchu klientów (skąd przycho-
dzą do sklepu),

• rozłożenia udziału rynkowego,
• poziomu współdzielenia ruchu klientów 

pomiędzy różnymi formatami sklepów 
spożywczych.

Dzięki zdobytym informacjom można np. oce-
nić, z jakich obszarów mieszkańcy zmuszeni 
są dojeżdżać wiele kilometrów do najbliższe-
go supermarketu i na tej podstawie znaleźć 
wstępne miejsca, gdzie takiej usługi brakuje 
(white spot). Następnie, dzięki technologii, 
możliwe jest dokonanie ich modelowania. 
Bez faktycznego otwierania punktu można 
sprawdzić, jaki wpływ będzie miała decyzja 
na rozwój sieci - np. czy nowy punkt na mapie 
zmieni udziały rynkowe i przyciągnie klientów, 
czy może pojawi się zjawisko kanibalizacji, co 
sprawi, że inwestycja okaże się nierentowna. 
Takie predykcje pozwalają oszacować ryzyko 
jeszcze przed podjęciem działań!
Ostatnim, głębiej analizowanym formatem, 
jest dark store, który jest poniekąd sklepem 
widmo. Istnieje, ale klient nie może do niego 
wejść, a zakupy musi zatwierdzić przez apli-
kację. Jednak nawet dla takiego modelu biz-
nesowego lokalizacja jest kluczowa. Format 
ten opiera się najczęściej o szybkość dostawy. 
Optymalizacja sieci takich magazynów jest 
więc strategicznym wyzwaniem. Miejsca 
powinny być wybrane w taki sposób, aby 
zakres dojazdu w określonym czasie z punktu 
pokrył jak największy obszar (np. dzielnice 
albo miasto), a przy tym zapewnił największą 
liczbę potencjalnych klientów. Dzięki Loca-
tion Intelligence określenie zakresu dotarcia, 
uwzględniając wszystkie niedogodności na 
drogach, jak np. zapory kolejowe, jest moż-
liwe w zaledwie kilka chwil. Pozwala to na 
przedstawienie realnego czasu i dotrzymanie 
obietnic złożonych klientom na temat czasu 
dostawy ich zakupów.

Pełna restrykcji branża aptekar-
ska
Kolejnym ciekawym tematem są apteki. 
Z uwagi na restrykcje prawne, ich otwiera-
nie jest utrudnione. I tak do 2017 otwierało 
się ich około 250 rocznie. Dzięki nowelizacji 
prawa farmaceutycznego, określanej reformą 
“Apteka dla aptekarza”, zaledwie rok po jej 
wprowadzeniu ubyło 458 lokali i pierwszy raz 
od początku XXI wieku więcej placówek za-
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kończyło swoją działalność, niż się otworzyło! 
Widać, że proces jest więc bardzo utrudniony. 
Składa się na to nie tylko prawo mówiące 
o tym, kto może zostać właścicielem apteki, 
ale również obostrzenia lokalizacyjne. W pod-
stawowej formie nowe apteki nie mogą być 
oddalone o mniej niż 500 m od istniejącej, 
a liczba mieszkańców na 1 aptekę musi wy-
nosić co najmniej 3 tysiące osób. Dodatkowo 
powierzchnia podstawowa apteki ogólno-
dostępnej nie może być mniejsza niż 80 m2. 
Takie dokładne dane są trudne do zdobycia, 
jeśli nie zna się odpowiednich metod anali-
zujących lub nie ma się dostępu do narzędzi, 
które sprawdzą takie parametry w zaledwie 
kilka chwil. Jak więc znaleźć white spot pod 
aptekę? 
Ważne jest przeprowadzenie analizy intere-
sującego nas rynku i zidentyfikowanie liczby 
aptek znajdujących się w obrębie danego 
np. miasta. Następnie, po uwzględnieniu 
wymogów prawnych, wybierane są adresy, 
które mogą potencjalnie być lokalizacją dla 
punktu farmaceutycznego. Jednak, aby mieć 
pewność, który z punktów jest idealny, należy 
dokonać pogłębionej analizy i uwzględnić 
aspekty społeczno-lokalizacyjne - np. pozna-
nie profilu mieszkańców, czy sprawdzenie 
obecności szpitali, przychodni, kościołów, 
sklepów spożywczych w pobliżu. W data-
place.ai szykujemy raport mówiący o temacie 
white spotów dla branży aptecznej. Gorąco 
zachęcamy do śledzenia naszych poczynań 
w tej kwestii na naszej stronie: https://data-
place.ai/report 

Podsumowanie
W najlepszym wypadku brak dostępu do od-
powiednich danych lokalizacyjnych skutkuje 
przedłużającym się procesem analizy podczas 
wyboru nowej lokalizacji dla inwestycji. W naj-
gorszym - nieodpowiednie zaznajomienie 
się z lokalizacją rzutuje na późniejszy sposób 
funkcjonowania danej placówki, brak jej roz-
woju, a nawet upadek.
W powyższym tekście określiliśmy, czym na-
leży się kierować, poszukując miejsca pod 
prowadzenie biznesu. Jednak każda branża 
rządzi się swoimi prawami, dlatego warto 
skorzystać z pomocy rzetelnych danych, które 
uchronią przed podejmowaniem błędnych 
decyzji, a pozwolą znaleźć white spoty od-
powiednie do prowadzenia dalszych działań. 
Wykorzystywane nowe technologie, które 
agregują i analizują takie dane, bardzo poma-
gają w procesie decyzyjnym przedsiębiorców. 
Więcej o technologii dla świata offline, możesz 
dowiedzieć się na dataplace.ai 

Autor: Tomasz Władziński,
CMO, współzałożyciel dataplace.ai
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Rozmowa z Katarzyna Michałowską
Country Manager, Super Prezenty

Super Prezenty to przede 
wszystkim niesamowite 
przeżycia, które zostają 
w pamięci na zawsze. 
Jak podkreśla Katarzyna 
Michałowska, Country Manager 
Super Prezenty - rozwój sytuacji 
związanej z pandemią COVID-19 
otworzył przed marką zupełnie 
nowe możliwości, a jedyne co 
trzeba była zrobić, to zacząć 
myśleć nieszablonowo.

20 Q&A

Pandemia COVID-19 spowodowała 
ogólnoświatowe spustoszenie 
i doprowadziła do upadku wielu 

biznesów. Znaczna część przedsiębiorstw 
musiała drastycznie zmienić strategię 
działania, obrać nowe kierunki lub... nie 
obierać ich wcale. A jak ta sytuacja wpły-
nęła na Państwa działalność, relacje z part-
nerami biznesowymi i plany rozwoju?
Paradoksalnie pandemia dała nam nowe 
możliwości... Znaczna część firm z branży 
nie wytrzymała tego trudnego okresu, dzięki 
czemu w wielu atrakcyjnych z naszego punk-
tu widzenia galeriach handlowych zwolniły 
się interesujące lokalizacje handlowe. Udało 
nam się wykorzystać tę szansę. W chwili 
zamknięcia wszystkich aktywności musieli-
śmy zacząć myśleć niejako "out of the box”. 
Nasze prezenty, które kojarzą się z adrena-
liną, świetną zabawą i niesamowitymi prze-
życiami zostały nam w owym momencie 
zabrane. Dlatego też zaczęliśmy budować 
inne kategorie prezentów - np. takie, które 
można samemu zrealizować w domu. Szybko 
jednak zauważyliśmy, że nasi Klienci nie 
szukają u nas prezentów tego typu. Super 
Prezenty to przede wszystkim niesamowite 
przeżycia, które zostają w pamięci na zawsze. 

Aktualnie relacje pomiędzy wynajmujący-
mi, a najemcami nie przeżywają swojego 
okresu świetności. Z jakim wsparciem ze 
strony centrów handlowych spotkała się 
Państwa marka i jakie wnioski wyciągnęli 
Państwo w tym aspekcie po - miejmy na-
dzieję - najgorszym okresie pandemii?
Nie powiedziałabym, że relacje z galeriami 
mają się nie najlepiej. Wręcz przeciwnie, 
w tym bardzo trudnym dla wszystkich 
okresie najemcy i wynajmujący wspierali się 
wzajemnie. Oczywiście, mówię z mojej per-
spektywy i moich doświadczeń, jakie mam 
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w zakresie współpracy z Galeriami Handlo-
wymi. Wszyscy mieli świadomość, że jest to 
bardzo wymagający czas, pełen niepewności 
i niewiadomych, a bez chęci współpracy każ-
dej ze stron, trudniej byłoby go przetrwać. 
Najważniejsze jest, aby w takich sytuacjach 
pozostawać w stałym kontakcie. 

Jakim obecnie zainteresowaniem wśród 
klientów cieszą się oferowane przez 
Państwa produkty? Czy zauważyli Pań-
stwo jakieś prawidłowości powodowane 
pandemią, związane z mniejszym lub 
większym wyborem określonych kategorii 
produktowych?
Produkty naszej marki cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Jest to związane ze 
stale rosnącą świadomością naszego bran-
du, jak również działaniami, których nie 
baliśmy się podjąć w tym trudnym czasie. 
(np. wykupienie wielkoformatowej rekla-
my w Warszawie, czy też akcja promocyjna 
w sieci Carrefour i Empik -40%). Tak jak 
wspomniałam wcześniej, nasi Klienci szuka-
ją u nas emocji, niezapomnianych przeżyć, 
unikalnych prezentów, dlatego najbardziej 
popularne kategorie pozostają podobne do 
tych sprzed pandemii. Oczywiście, branża 
hotelowa gastronomiczna i kulturalna straci-
ła najwięcej, ale bardzo szybko się podniosła 
i tego typu prezenty nadal cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Jako jedna z niewielu 

firm prezentowych na polskim rynku po-
siadamy vouchery do sklepów, min. karty 
podarunkowe do H&M oraz miejskie karty 
podarunkowe (Warszawa, Kraków, Poznań, 
Wrocław, Śląsk, Gdańsk), które uprawniają 
do skorzystania ze wszystkich naszych ak-
tywności w obrębie danego miasta. 

Kim jest dziś Klient Super Prezentów? 
Czym różni się od tego sprzed pandemii?
Dzisiejszy Klient jest bardziej świadomy, 
ale w dalszym ciągu większość naszych 
odbiorców to osoby szukające czegoś „łał” 

Fot. Super Prezenty
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- rozwiązań niestandardowych. Każdy z na-
szych Klientów chce - niezależnie od tego, 
czy decyduje się na zakup dla siebie, czy też 
dla drugie osoby - aby podarunek jaki u nas 
nabywa, pozostał w pamięci na zawsze. 

W jaki sposób aktualnie marka Super Pre-
zenty buduje przewagę konkurencyjną?
Naszą siłą są nasi Partnerzy (usługodawcy), 
dlatego relacje z nimi chcemy mieć na naj-
wyższym poziomie. Staramy się zawsze być 
dla nich wsparciem, sprawiać by się rozwijali. 
Wspólnie z nimi kreujemy unikalne produk-
ty, które później stanowią naszą przewagę 
konkurencyjną. Oczywiście, wszystkie te 
działania podejmujemy z myślą o naszych 
Klientach, dlatego musimy być również 
dostępni w każdym regionie, mieście czy 
nawet wiosce. Stale pracujemy nad rozwo-
jem naszej sieci sprzedaży. W roku 2020 
i 2021 otworzyliśmy sklepy własne w Ga-
lerii Bałtyckiej, Galerii Krakowskiej, Galerii 
Łódzkiej, Magnolia Park i... nie powiedzie-
liśmy jeszcze ostatniego słowa. Naszą dużą 
przewagę konkurencyjną stanowią również 
punkty sprzedaży w sieci Carrefour, będące 
podświetlonymi standami z szeroką ofertą 
przeżyć, dostępnych w linii kas; a także do-
stępność naszej oferty w sieci Empik. 

W trakcie minionego roku nie można było 
nie zauważyć nasilającej się dynamiki 

Naszą siłą są nasi 
Partnerzy,
dlatego relacje 
z nimi chcemy 
mieć na 
najwyższym 
poziomie. 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Katarzyna Michałowska ukończyła 
studia w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie na kierunku 
zarządzanie w przedsiębiorstwie 
oraz turystyka i rekreacja w Akademii 
Wychowania Fizycznego. Swoją karierę 
rozpoczęła w największej na polskim 
rynku firmie telekomunikacyjnej, 
pracując w biurze zarządu, jak również 
w pionie marketingu i sprzedaży. 
Kolejne doświadczenia zdobywała 
w firmach farmaceutycznych, poznając 
szerzej marketing tego sektora oraz 
organizację międzynarodowych 
eventów. Jako osoba związana z firmą 
Super Prezenty, od 2012 roku zajmuje 
stanowiska Dyrektora Sprzedaży oraz 
Country Managera. Pełniąc funkcję 
kierowniczą od 8 lat i dokonując 
obserwacji w branży retail, zyskała 
doświadczenie na poziomie 
analizy rynku, strategicznym oraz 
organizacyjnym. Umiejętności 
negocjacyjne i otwartość na wdrażanie 
nowych rozwiązań pomogły Katarzynie 
Michałowskiej wpłynąć na budowanie 
marki. Jako pracownik o najdłuższym 
stażu pracy była naocznym świadkiem 
zmian, a zarazem kluczowym ogniwem 
sukcesów firmy, takich jak kontrakt 
z sieciami handlowymi Empik oraz 
Carrefour, otwarcie sklepów w galeriach 
handlowych takich jak Złote Tarasy czy 
Galeria Krakowska.

COUNTRY MANAGER
SUPER PREZENTY

KATARZYNA
MICHAŁOWSKA

CO CENI PANI W LUDZIACH?
Szczerość, pracowitość, otwartość, 
nieszablonowe podejście do życia.

W CZASIE WOLNYM...
Preferuję aktywny wypoczynek. Jestem 
byłą siatkarką, więc sport jest dla mnie 
częścią życia, bez którego nie umiałabym 
funkcjonować. Wolny czas spędzam 
najczęściej z rodziną na świeżym powietrzu, 
jeżdżę na rowerze, w miesiącach letnich 
próbuję swoich sił na kitesurfingu, a zimą 
wybieram snowboard.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Z powodu pandemii zrezygnowałam 
z wyjazdów zagranicznych, co okazało się 
trafną decyzją. Na nowo odkrywam naszą 
piękną ojczyznę i ponownie zakochałam się 
w pięknych Tatrach.

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

Film, który ostatnio zapadł mi najbardziej 
w pamięć to ekranizacja życia Freddiego 
Mercury” Bohemian Rapsody”. Zawsze 
byłam fanką tego artysty, jednak przyjrzenie 
się jego życiorysowi z bliska wywarło na 
mnie ogromne wrażenie, a film spotęgował 
we mnie to odczucie.

JAKĄ KSIĄŻKĘ Z DOTĄD 
PRZECZYTANYCH MOŻE PANI  POLECIĆ?

Uwielbiam zagłębiać się we wszystko, 
co związane z historią Anglii i jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych królów 

JAKA JEST PANI DEWIZA ŻYCIOWA?
Nie ma rzeczy niemożliwych

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Ciągłe dążenie do celu, nieustępliwość, 
doskonałe relacje z Partnerami 
biznesowymi.

CO MOTYWUJE PANIĄ DO 
DZIAŁANIA?

Małe sukcesy, które najczęściej składają 
się na osiągniecie zamierzonego celu.

wszechczasów - Henrykiem VIII. 
Chyba przeczytałam wszystkie książki 
poświęcone tej tematyce, a ostatnią 
z nich była Katarzyna Aragońska 
Hiszpańska, królowa Henryka VIII.

PREFEROWANA KUCHNIA?
Zdecydowanie japońska.

KULTURA, W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIEJ?

Kino, koncerty.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Nie jestem wymagająca w tej kwestii.
Bałtyk spełnia wszystkie moje 
oczekiwania, dotyczące rodzinnych 
wakacji.

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PANI 
W  WOLNEJ CHWILI?

Nie mam ulubionej... Każda wybrana 
przeze mnie muzyka zależy od nastroju 
w jakim jestem. Uwielbiam muzykę 
klasyczną i wszelkie odmiany jazzu kiedy 
chcę się wyłączyć. Kocham rock i mocne 
brzmienie, gdy jestem pobudzona do 
działania, ale świetnie czuję się również 
przy muzyce popularnej.

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁABY PANI 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Na pewno chciałabym reanimować 
umiejętność komunikowania się w języku 
francuskim. Jest to mój plan na kolejny 
rok.

Portret

SUPER PREZENTY
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wzrostu sektora e-commerce. Dla wielu 
sieci handlowych handel w internecie był 
jedynym możliwym kanałem sprzedaży 
i kontaktu z klientem. Jakie przełożenie na 
działalność Super Prezentów ma rozwój 
segmentu e-sprzedaży i jakie działania 
zostały w tym kanale przez Państwa 
podjęte?
Tak, to prawda. Sprzedaż internetowa 
charakteryzuje się obecnie dużą dynami-
ką wzrostu i ma też to odzwierciedlenie 
w naszej sprzedaży, jednak ta część naszej 
aktywności zawsze była bardzo silna. Tak jak 
wspomniałam, podczas pandemii podjęliśmy 
wiele działań związanych z rozszerzeniem 
kategorii dostępnych na naszej stronie tak 
aby każdy Klient był w stanie znaleźć to 
czego potrzebuje. 

Jak ocenia Pani aktualną sytuację na rynku 
centrów handlowych? Wiele osób z branży 
twierdzi, że rozwój e-commerce nie zagro-
zi działalności galerii i sklepów stacjonar-
nych, choć te w jakiś sposób będą musiały 

ewoluować. Jaka jest Pani ocena?
Zdecydowanie zgadzam się z tą opinią. Je-
stem w takim samym stopniu za online jak 
i offline. Uważam, że istnienie jednego nie 
wyklucza drugiego, a nawet śmiem twierdzić, 
że bez mocnego kanału offline firma nie 
jest w stanie dotrzeć do każdego Klienta. 
W dalszym ciągu jest znaczna ilość osób nie-
wyobrażających sobie zakupów przez Inter-
net. Tego typu grupie konsumentów zależy 
na kontakcie ze sprzedawcą, bezpośrednim 
dialogu i innych korzyściach, jakie niesie ze 
sobą sprzedaż tradycyjna, dlatego też robimy 
wszystko, aby nasza obsługa klienta była na 
najwyższym poziomie, a stacjonarne sklepy 
wzbudzały zainteresowanie i zachęcały do 
wejścia. Silna sieć sprzedaży: poprzez za-
równo punkty własne jak i sieci partnerskie 
(w naszym wypadku Empik i Carrefour) 
buduje zaufanie wśród Klientów i oferuje 
dostępność, co jest bardzo ważne, biorąc 
pod uwagę fakt, że nasz produkt to produkt 
impulsowy, często kupowany na tzw. „ostat-
nią chwilę”.

Fot. Super Prezenty
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Coraz więcej osób ankietowanych po-
twierdza chęć robienia zakupów w nie-
dziele (raport CBRE lipiec 2021). Na ile 
realnie ocenia Pani szanse na powrót 
niedziel handlowych? 
Myślę, że zachowania Klientów zmieniły 
się na tyle, że niedziele handlowe już nie 
są tak oblegane, jak to miało miejsce kiedyś 
- widzimy to w raportach sprzedaży, w po-
równaniu do poprzednich lat. Oczywiście, 
jestem za przywróceniem niedziel handlo-
wych, jednak wydaje mi się, że Klienci na 
nowo będą musieli uczyć się tego nawyku. 

Czy w ogóle można wskazać jakieś pozy-
tywy pandemii? Czy coś uległo zmianie na 
lepsze?
Z punktu widzenia pracodawcy mogę 
stwierdzić, że dzięki pandemii nauczyli-
śmy się efektywnie pracować z domu. Super 
Prezenty są częścią grupy Gera Dovana, 
operującej na trzech rynkach i paradoksalnie 
zamknięcie nas w domach zbliżyło nas do 
siebie, a poprzez codzienne telekonferencje 
i wirtualne spotkania zrodziło się wiele in-
teresujących pomysłów.  

Jak wyobraża sobie Pani handel w per-
spektywie najbliższych lat? Czy w tym 
newralgicznym okresie można się pokusić 
o długofalową wizję? Gdzie widzi Pani 
markę Super Prezenty w perspektywie - 
dajmy na to - kolejnych 5 lat?
Jestem przekonana ,że w perspektywie pięciu 
kolejnych lat Super Prezenty będą liderem 
na rynku prezentów w formie przeżyć. Po-
dejmujemy wszelkie kroki i działania, które 
zbliżają nas do tego celu, chociażby plano-
wane w niedalekiej przyszłości wejście na 
kolejne rynki europejskie. Stale poszerzamy 
ofertę produktową, inwestujemy w naszych 
partnerów oraz budujemy sieć sprzedaży, 
co na pewno pozwoli nam zrealizować ten 
ambitny plan. 

Czy w najbliższym czasie możemy spo-
dziewać się nowych otwarć Państwa sta-
cjonarnych punktów sprzedaży? Jeśli tak, 
to gdzie i kiedy?
Oczywiście! Nasza sieć sprzedaży ciągle się 
rozwija. W tym roku otworzymy jeszcze 
zmodernizowany punkt w jednym z cen-
trów handlowych, a w nadchodzącym roku 
planujemy kolejne otwarcia.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

www.superprezenty.pl
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PRZEŁOMOWA APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarządzanie nieruchomościami 
w XXI wieku - AI zamiast Excela
W ostatnich dziesięcioleciach szereg czynności 
związanych z zarządzaniem nieruchomościami 
było wykonywanych ręcznie, przy użyciu pocz-
ty elektronicznej i programu Excel. Dziś pracę 
usprawniają nowoczesne narzędzia i systemy, 
które znacząco usprawniają obsługę posiada-
nego portfela nieruchomości.
Przyjazna dla użytkowników aplikacja REZONE 
została opracowana zgodnie z rzeczywistymi 
potrzebami tych osób i firm, które zajmują 
się zarządzaniem nieruchomościami. Jest to 
w pełni ska-lowalny system, dedykowany dla 
deweloperów, zarządców nieruchomości, asset 

Maksymalizacja stopy 
zwrotu z nieruchomości 
dla właściciela, 
zapewnienie przestrzegania 
warunków umów najmu 
w zakresie m. in. czynszu 
i kosztów eksploatacyjnych, 
przygotowanie zestawień 
kosztów usług zewnętrznych 
i raportów dotyczących 
stanu nieruchomości. 
Na właścicielach 
obiektów ciąży szereg 
obowiązków wynikających 
z prawa, a także tych wobec 
najemców czy związanych 
z bieżącym utrzymaniem 
nieruchomości. Naprzeciw 
oczekiwaniom zarządców 
i wynajmujących przychodzi 
REZONE - aplikacja do 
zarządzania wynajętymi 
nieruchomościami, która 
zapewnia wielopoziomowe 
usprawnienie ich pracy. 
Jakie funkcjonalności 
oferuje?

managerów, facility managerów, inwestorów 
indywidualnych oraz funduszy inwestycyjnych, 
którzy stoją przed wyzwaniem, jakim jest obsługa 
rosnącej liczby obiektów handlowych i wynaję-
tych lokali usługowych. 
‒ Aplikacja do obsługi najmu nieruchomości 
REZONE konsoliduje księgowość, zarządzanie 
najemcami, bieżącą obsługę i umowy na jed-
nej platformie. Dzięki temu możemy bardzo 
wygodnie zarządzać portfelem nieruchomości 
zarówno z komputera, jak i telefonu. Oznacza 
to oszczędność czasu, wzrost efektywności oraz 
większe zyski – wyjaśnia Kamil Szalewski, co-fo-
under & CTO w Petram.app sp.zo.o dostawcy 
aplikacji REZONE. 

Jakie funkcjonalności oferuje 
REZONE?
Aplikacja do zarządzania nieruchomościami 
pozwala na zautomatyzowanie wielu rutyno-
wych czynności. Wśród nich znajdują się między 
innymi generowanie faktur czynszowych, indek-
sacja wysokości czynów, rozliczanie mediów, 
refakturowanie najemców, rozliczanie kosztów 
eks-ploatacyjnych nieruchomości, wysyłka faktur 
do najemców i prowadzenie korespondencji 
z nimi, księgowanie nieruchomości ‒ poprzez 
integrację z popularnymi systemami księgowymi 
dostępnymi na rynku, jak np. SYMFONIA.
To jeszcze nie koniec możliwości REZONE. Mo-
duł REZONE mobile oferuje szereg przydatnych 
funk-cjonalności najemcom, zarządcom i wła-
ścicielom nieruchomości. Najemcom umożliwia 

szybki dostęp umów najmu i faktur, pozwala na 
realizację płatności online, ułatwia zgłaszanie 
usterek i weryfikację statusu napraw oraz za-
pewnia szybki kontakt z opiekunem. Zarządza-
jący nieruchomościami mają z kolei możliwość 
przeglądania bieżących spraw dotyczących 
nieruchomości za pomocą interaktywnej mapy 
i odczytywania wskazań liczników. Właściciele 
obiektów komercyjnych mają natomiast zapew-
niony wgląd w wyniki finansowe posiadanych 
nieruchomości czy dostęp do zgłoszeń usterek 
i napraw 24h/7.
Moduł property task manager służy natomiast do 
planowania zadań związanych z obsługą najmu 
nieruchomości, pilnowania ich terminowego 
wykonania, jak i weryfikacji statusu realizacji.

Dlaczego do zarządzania nie-
ruchomościami warto wybrać 
REZONE?
Aplikacja REZONE nie tylko oszczędza czas, ale 
także zapewnia bardzo dobry przegląd wszyst-
kich nieruchomości znajdujących się w portfelu 
danego inwestora. Dzięki temu cały proces admi-
nistracyjny przebiega płynnie i bezproblemowo. 
Integracje zarówno z oprogramowaniem księ-
gowym, jak i systemami płatności sprawiają, że 
wszyscy użytkownicy mają pod ręką aktualne 
informacje, bez potrzeby wykonywania prac 
ręcznie. Co ważne, aplikację REZONE można 
wykorzystać do obsługi od jednej do nawet kil-
kuset wynajmowanych nieruchomości bez utraty 
przejrzystości i dokładności raportowania. 
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JAKOŚĆ 
POWIETRZA
POZNAJ ROZWIĄZANIA PRZYJAZNE 

ZARZĄDCOM, NAJEMCOM I KLIENTOM
O tym, jak sklep jest odbierany przez klienta, często decydują 

drobiazgi: rodzaj oświetlenia, elementy wystroju, a nawet 
kolorystyka. Takimi trudnymi do uchwycenia szczegółami 

mogą być także: jakość powietrza, temperatura, wentylacja. Czy 
to oznacza, że pozytywne doświadczenia zakupowe to wyłącznie 

kwestia przypadku? Tak nie musi być – sprawdź, jakie rozwiązania 
wykorzystują właściciele i najemcy galerii handlowych, aby 

zapewnić klientom optymalne warunki. 

Urządzenia w systemie FLOWAIR, które 
warto wykorzystać w galerii handlo-
wej.

Podstawowym założeniem systemu FLOWAIR 
jest integracja wszystkich urządzeń odpowie-
dzialnych za ogrzewanie, wentylację i jakość 
powietrza w jeden efektywny system. Inteli-

gentne zarządzanie temperaturą, wilgotnością 
powietrza, poziomem CO2 zapobiega utracie 
ciepła, a nawet umożliwia wykorzystanie jego 
nadwyżek. W ramach systemu FLOWAIR można 
zainstalować następujące rodzaje urządzeń: 
• nagrzewnice: wodne, elektryczne, gazowe; 
• chłodnico-nagrzewnice wodne tworzące 

zdecentralizowany system grzania; 
• komory mieszania wykorzystywane razem 

z nagrzewnicami; 
• destratyfikatory zapobiegające unoszeniu 

się ciepłego powietrza do góry; 
• kurtyny powietrzne zapobiegające utracie 

ciepła przez drzwi; 
• wentylacja kanałowa z odzyskiem ciepła; 
• Rooftop CUBE – zaawansowane urządzenia 

służące do ogrzewania, chłodzenia i wen-
tylacji z odzyskiem ciepła, montowane na 
dachach. 

System FLOWAIR: poznaj korzyści dla 
właścicieli galerii i najemców powierzchni 
handlowych.
Na wdrożenie systemu FLOWAIR właścicie-
le galerii handlowych i najemcy decydują się 
przede wszystkim ze względu na oszczędności. 
W przypadku większych obiektów straty ciepła 
i nieefektywny system ogrzewania lub wentylacji 
mogą być źródłem wysokich kosztów, które roz-
kładają się na wszystkich najemców. Urządzenia 
w systemie FLOWAIR, dzięki odzyskiwaniu ciepła 
i zapobieganiu jego utracie, pozwalają ograni-
czyć koszty energii o nawet 40%! 
FLOWAIR wykorzystują zarówno największe ga-
lerie handlowe, jak i mniejsze obiekty. System 
nie jest oparty na gotowych rozwiązaniach i nie 
w każdej galerii handlowej będzie wyglądał tak 
samo. Dzięki indywidualnie zaprojektowanemu 
systemowi można lepiej dostosować rodzaj i spo-
sób działania urządzeń do panujących w galerii 
warunków: powierzchni, rodzaju ogrzewania 
i innych. 
Firmy zarządzające galeriami handlowymi mogą 
kontrolować temperaturę i inne parametry po-
wietrza, korzystając z inteligentnego sterownika 
T-Box. Za pomocą tego urządzenia można zinte-
grować ze sobą wszystkie urządzenia w systemie 
FLOWAIR, dzięki czemu ogrzewanie i wentylacja 
budynku mogą być jeszcze bardziej efektywne. 
 
Kto za to zapłaci? Przejrzysty podział kosz-
tów eksploatacyjnych.
Efektywne zarządzanie temperaturą i jakością 
powietrza w systemie FLOWAIR pozwala realnie 
obniżyć koszty eksploatacyjne. Co jednak z tymi, 
które pozostają do opłacenia? W jaki sposób po-
dzielić je pomiędzy poszczególnych najemców? 
Urządzenia Rooftop CUBE pozwalają na niezależ-
ne regulowanie temperatury i działania wenty-
lacji w poszczególnych pomieszczeniach. Dzięki 
temu każdy z najemców może zapewnić klien-
tom optymalne warunki, a jednocześnie płacić 
za energię zużytą wyłącznie w swoim lokalu. 
Efektywne zarządzanie dla właścicieli, wygoda 
dla najemców, idealne warunki dla klientów? 
Wybierz system FLOWAIR! 

www.flowair.com

Fot. Flowair
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Five o'clock 2.0. 
Rozmowa z Bartoszem Siess oraz Magnusem Brzezickim,
właścicielami sieci Five o'clock

Od importu pięciu herbat owocowych, 
aż po intensywny rozwój własnych sklepów 
stacjonarnych, zlokalizowanych w najlepszych 
obiektach handlowych - tak w wielkim skrócie 
można przedstawić koncept marki Five o'clock. 
Bartosz Siess oraz Magnus Brzezicki, właściciele 
marki Five o'clock opowiadają o rozwoju 
firmy na polskim rynku, specyfice branży oraz 
strategii działania, pozwalającej na efektywne 
budowanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa 
oraz kształtowanie świadomości brandu wśród 
konsumentów.
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Historia Państwa firmy sięga roku 
1990 r. Co skłoniło Państwa do 
skierowania kroków w kierun-

ku tego rodzaju produktu? Jak to się 
wszystko zaczęło?
Bartosz Siess: Cała przygoda zaczęła się 
od importu pięciu herbat owocowych, 
które wraz z bratem Markiem Brzezickim 
i jego żoną Magdaleną Brzezicką dys-
trybuowaliśmy po hurtowniach i małych 
sklepach. Na rynku zaczęły pojawiać się 
pierwsze specjalistyczne butiki, które zo-
stały naszymi klientami. Z biegiem czasu 
potrzeby klientów rosły, a wraz z nimi 
zapytania o zwiększenie asortymentu 
herbat aromatyzowanych i klasycznych. 
Z każdym kolejnym rokiem na rynku - 
od Zakopanego po Gdańsk - przybywało 
punktów sprzedaży o profilu herbacianym 
oraz zielarskim. W pewnym momencie 
stały się one naszymi głównymi odbior-
cami, a współpraca zaczeła się rozwijać. 
W 1997 roku postanowiliśmy otworzyć 
pierwszy własny sklep specjalistyczny, 
który zlokalizowaliśmy w naszym ro-
dzinnym mieście, Lubinie. Nazwaliśmy 
go Five o’clock. W następnym roku >>



Five o'clock 2.0. 
KONSEKWENTNY, ALE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
TO NASZA RODZINNA DEWIZA
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uruchomiliśmy kolejne punkty: w Legnicy 
i pierwszy poza naszym miastem, w Pozna-
niu. W tym samym czasie rozpoczęła się 
era centrów i galerii handlowych. Dla nas 
był to punkt zwrotny i nowy kierunek roz-
woju naszej firmy. Zaczęliśmy otrzymywać 
kolejne propozycje współpracy, z których 
konsekwentnie korzystaliśmy. W ostatnim 
czasie istotne było dla nas zaangażowanie 
Magnusa Brzezickiego do pracy nad mar-
ką oraz Atelier Herbaty by Five o'clock. 
Chcieliśmy tym samym w kwestie związane 
z rozwojem marki wprowadzić nowy punkt 
widzenia i świeższe spojrzenie młodszego 
pokolenia.

Kawa czy herbata? - po co sięgamy chęt-
niej i co w Panów ocenie o tym decyduje?
Magnus Brzezicki: Bardziej skłaniamy się 
ku podziałowi naszych klientów na trady-
cjonalistów i nową falę.

Co to oznacza?
BS: Ci pierwsi wracają do nas od lat, czy 
to po kawę, czy po herbatę, doceniają sta-
bilną jakość naszych produktów. Świado-
mość naszych tradycyjnych klientów jest 
bardzo duża, znają nasz asortyment i darzą 
zaufaniem naszych sprzedawców od lat. Są 
to klienci, którzy uczestniczyli w rozwoju 
naszej marki. Tradycjonaliści motywują nas 
do ciągłej pracy nad standardami sprzeda-
ży i utrzymaniem wysokiej jakości naszych 
produktów.

A nowa fala?
MB: Nowa fala to pokolenia wychowane 
w dobie internetu i dostępu do specjalistycz-
nej wiedzy. Kierują się coraz częściej świa-
towymi trendami w mediach. Inspirują nas 
do nie tylko śledzenia najnowszych trendów, 
ale wręcz do ich wyprzedzania. 

Zdaje się, że spożywanie kawy lub herbaty 
w Polsce nie jest mimo wszystko aż tak 
kultywowane, jak chociażby w krajach 
dalekiego wschodu. Jakie są Państwa spo-
strzeżenia w tym zakresie?
MB: W kwestii kawy mamy do czynienia 
z ogólnoświatowym trendem wzrostowym, 
trwającym już od dobrych kilkunastu lat. 
Nawet w Azji, która nigdy nie słynęła z wiel-
kiego spożycia kawy, ani z rozwiniętej kultu-
ry kawowej, napój ten szybko zdobył wielu 
fanów. Wiąże się to oczywiście z pewnym 
zachodnim stylem życia, w którym kawa 
odgrywa znaczącą rolę. Popularność alter-
natywnych metod parzenia kawy również 
się do tego przyczyniła.Widać to chociażby 
po ilości nowych, małych palarni, które ofe-
rują produkty znakomitej jakości. Dobrym 
przykładem jest nasz partner Java Coffee 
Roasters. W sytuacji wszechobecnych social 
mediów również wszelkie mody docierają do 
nas o wiele bardziej intensywnie, choć trzeba 
też przyznać, że równie szybko znikają, a na 
ich miejsce przychodzą nowe. Rotacja tren-
dów jest wysoka I wymaga od nas ciągłego 
śledzenia rynku. Na szczęście pasjonujemy 
się kawą, więc przychodzi nam to naturalnie.

BS: Co do herbaty, sprawy wyglądają de-
likatnie inaczej. Rynek herbaciany rządzi 
się swoimi prawami i choć w dużej mierze 
jest dość tradycyjny i stabilny, obserwujemy 
wzrost zainteresowania herbatami klasycz-
nymi i specjałami. Oczywiście, w naszym 
kraju historia spożywannia herbaty nie jest 
tak długa i bogata jak w Azji, przez co wy-
zwanie jest większe, niemniej podążamy wy-
znaczoną wiele lat temu drogą, aby i w Polsce 
propagować picie wysokogatunkowych her-
bat. Szczególnie cieszą nas ostatnie dane, 
mówiące o stałym wzroście konsumpcji her-
baty. Statystyczny Polak spożywa ok. 1 kg 
herbaty rocznie, w Europie wyprzedzają nas 

tylko Anglicy, Irlandczycy oraz Rosjanie.  

Coraz bardziej nasilający się trend na 
zdrowy tryb życia i poszukiwanie przez 
konsumentów naturalnych sposobów 
wspierania organizmu, wydają się nakrę-
cać popyt...
MB: Oczywiście, herbata poprzez szereg 
właściwości, które mogą wspierać popraw-
ne funkcjonowanie organizmu jest jednym 
z częściej wybieranych suplementów. Sta-
ramy się, by w naszej ofercie również znaj-
dowały się produkty powszechnie zaliczane 
do kategorii herbat jak rooibos (czerwono-
krzew), mate, czy różnego rodzaju zioła. 
Jednakże warto pamiętać, że herbata nie 
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Jesteśmy w ciągłym kontakcie 
z wynajmującymi, otrzymujemy 
propozycje otwarcia naszych sklepów 
w nowych lokalizacjach. W dalszym 
ciągu poszukujemy miejsc w dużych, jak 
i średnich miastach w kraju. 



jest wyrobem medycznym, jej podstawowym 
zadaniem jest dostarczyć nam przyjemności 
ze spożycia. Nadrzędnym zadaniem załogi 
naszych sklepów jest dopasowanie produktu 
do klienta tak, by spełnić jego oczekiwania.

BS: Warto także wspomnieć, iż nasze her-
baciane podróże, obserwacja rynków świa-
towych  i wymiana doświadczeń z naszymi 
dostawcami ciągle inspirują nas do wpro-
wadzania wielu innowacyjnych produktów, 
takich jak choćby seria herbat funkcyjnych. 
Superdetox, Gdy sił brak czy Spokój to tylko 
kilka z wielu propozycji dostępnych w na-
szych sklepach stacjonarnych i w sklepie 
internetowym. 

Które z oferowanych przez Państwa 
produktów cieszą się największym za-
interesowaniem? Jak kształtuje się dziś 
świadomość klientów w kontekście do-
stępności oferowanego asortymentu i róż-
norodności walorów smakowych?
MB: Spektrum naszych klientów jest bar-
dzo szerokie i złożone. Od tradycjonali-
stów przez wielbicieli herbat codziennych 
po osoby poszukujące wiecznych wyzwań 
smakowych - każdy jest w stanie znaleźć 
w naszych sklepach coś dla siebie. Przez 
cały rok w naszym asortymencie znaleźć 
można stałe i lubiane od lat pozycje, takie 
jak Hiszpańska Mandarynka czy Bancha 
Słodkie Mango. Te cieszą się wciąż rosnącą 

popularnością. 

BS: W ciągu całego roku towarzyszą nam 
ciekawe akcje tematyczne, takie jak: Hello 
Winter, Budzimy Wiosnę, Ice Tea, Smaki 
i Zapachy Jesieni czy nasza kultowa już Ak-
cja Świąteczna. Nasi klienci nie wyobrażają 
sobie świąt bez takich herbat jak Pierwsza 
Gwiazdka, Grudniowa Noc czy Choinkowa 
Słodycz, które w tym roku będą obchodziły 
20-lecie pojawienia się w naszych sklepach. 

Interesującym pomysłem jest Atelier 
Herbaty by Five o’clock, swojego rodzaju 
miejsce warsztatowo-szkoleniowe, oferu-
jące klientom możliwość nie tylko zakupu 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Cała moja 27-letnia kariera zawodowa 
związana jest z naszą rodzinną firmą 
i budowaniem marki Five o’clock. 
Wciąż się uczę, jak być dobrym 
liderem i utrzymywać wysoką kulturę 
pracy w naszej firmie. Jako główny 
kiper herbaciany, odpowiedzialny 
jestem za tworzenie nowych, 
niepowtarzalnych i unikatowych 
kompozycji smakowych. Jednocześnie 
z moim zespołem, odpowiadam za 
zakup herbat klasycznych, w tym 
wysokogatunkowych kaw. Funkcja 
współwłaściciela wymaga ode 
mnie znajomości każdego procesu 
odbywającego się w naszych sklepach 
i biurach. Jako lider i osoba stojąca 
blisko odbywających się działań, 
reaguję na każdy problem i motywuję 
naszych pracowników do osiągnięcia 
najlepszych wyników w wykonywaniu 
powierzonych zadań. Ważnym dla 
mnie zadaniem jest utrzymanie dobrej 
atmosfery pracy w firmie. 

cierpliwość i umiejętność podtrzymywania 
wewnętrznej pasji.

CO MOTYWUJE PANA DO DZIAŁANIA?
Osiąganie zamierzonych celów - tych 
bliższych jak i dalszych. 

CO CENI PAN W LUDZIACH?
Umiejętność zaufania i wiarę w lidera. Pełne 
zaangażowanie w wykonywaną pracę. 

W CZASIE WOLNYM...
Aktywnie - rowery i narty z synem, kite, ski 
touring, bliskie i dalekie podróże.

ULUBIONE GATUNKI KAWY I HERBATY?
Herbaty - miłość do herbat z Darjeeling - 
szczególnie z pierwszych i drugich zbiorów. 
Kawy - jasno palone, o owocowych nutach, 
parzone w dripie. 

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

„Interstelar” - wewnętrzna pasja i potrzeba 
zdobywania wymaga poświęcenia. Pomimo 
ryzyka utraty części życia, jest wysoko 
nagradzana. „Między słowami” - odniesiony 
sukces i koniec kariery nie smakuje 
dobrze, jeśli się do niego niewłaściwie 
przygotujemy. 

JAKĄ KSIĄŻKĘ Z DOTĄD 
PRZECZYTANYCH MOŻE PAN  POLECIĆ?

„Narzędzia tytanów" autorstwa Timothy 
Ferries - taktyki, zwyczaje i narzędzia ludzi 

JAKA JEST PANA DEWIZA ŻYCIOWA?
„Tylko regularne wykonywanie tego 
co trudne, rodzi wojownika” - teoria 
Spartan. 

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Nieustępliwość w działaniu, 

sukcesu. „Liderzy” David M.Rubenstein - 
30 inspirujących rozmów z największymi 
liderami naszych czasów.

KULTURA, W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIEJ?

Koncerty na żywo, muzea i podróże, które 
kształcą oraz umożliwiają poznawanie 
nowych lokalnych kultur.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Wciąż fascynuje mnie nasz kraj, głownie 
pod względem nie odkrytej natury 
i jej piękna. Japonia po raz kolejny, 
jako dłuższy urlop jest już na etapie 
planowania.

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PAN 
W  WOLNEJ CHWILI?

Od zawsze Depeche Mode - muzyka 
z młodości, ale też wielu innych dobrych 
wykonawców, których słucham na 
codzień, takich jak: Coldplay, Michael 
Kiwanuka, Krzysztof Zalewski czy Dawid 
Podsiadło. 

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁBY PAN 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Powrót do fotografii podróżniczej, w tym 
fotografii ulicznej. Pomimo braku czasu, 
dokształcanie z zakresu video filmowania 
i umiejętnego montażu. Robię to od 
wielu lat, jednakże nie tak profesjonalnie 
jakbym chciał. 

Portret

WSPÓŁWŁAŚCICIEL
FIVE O'CLOCK

BARTOSZ
SIESS
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produktów, ale również ich testowania. 
Z jakim zainteresowaniem spotkał się 
ten koncept i na jakie dodatkowe ko-
rzyści może liczyć przekraczający próg 
konsument?
MB: Powstałe we Wrocławiu Atelier staje 
się miejscem wyjątkowym właśnie poprzez 
możliwość skosztowania ponad 200 herbat 
z całego świata jak również kilkudziesięciu 
gatunków kawy. Otwiera to niesamowite 
możliwości przed klientem, który może do-
znać jeszcze bardziej kompleksowego do-
świadczenia i upewnić się w swoim wyborze. 
Oczywiście przestrzeń szkoleniowo-warsz-
tatowa również pomaga nam propagować 
naszą pasję do herbaty i dzielić się przeżycia-
mi i doświadczeniami z uczestnikami szko-
leń. Pozwala to nam na zawiązanie jeszcze 
mocniejszej relacji z klientem.

BS: Wychodząc na przeciw oczekiwań 
klientów odwiedzających galerie handlo-
we, planujemy w najbliższym czasie połą-
czyć naszą dotychczasową formułę sklepów 
Five o’clock z Atelier Herbaty. Dzięki temu 
w jednym miejscu konsument będzie mógł 
zakupić nasze produkty, jak również będzie 
miał możliwość ich degustacji. Głównym 
zamierzeniem będzie umożliwienie klien-
tom poznania szerokiego i zmieniającego się 
asortymentu, a także uczestnictwo w częstej 
degustacji na życzenie. 

Kiedy możemy spodziewać się nowego 
konceptu?
BS: Pierwsze takie połączenie nastąpi na 
przełomie stycznia i lutego 2022  roku, 
podczas remontu i rozbudowy obecnego 
sklepu w Starym Browarze w Pozna-
niu, jak również w Galerii Bałtyckiej 
w Gdańsku.  

W ramach inicjatywy Five o’clock TeaExpe-
dition odwiedzili Panowie miejsca i plan-
tacje w wielu różnych zakątkach świata, 
począwszy od Hong Kongu i Kalkuty przez 
Tokio, aż do Nowego Jorku. Które z tych 
miejsc zapadło w pamięć szczególnie? 
Jakie są wspomnienia z tym związane 
i jakie przełożenia na biznes mają Panów 
doświadczenia w tym względzie?
MB: Podróże przede wszystkim pozwalają 
nam na obserwację całego procesu produkcji 
i przetwarzania tak szlachetnej rośliny jaką 
jest herbata. To niezwykle ważne w naszej 
branży, by znać każdy szczegół naszego 
produktu, ile pracy jest włożone w jego 
wytworzenie. Dzięki podróżom nabieramy 
wielkiego szacunku nie tylko do samej her-
baty, ale przede wszystkim do ludzi, którzy 
odpowiadają za opiekę nad nią, począwszy 
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od krzewu herbacianego, aż do filiżanki 
naparu. Potęguje to naszą pasję do herbaty, 
czym oczywiście staramy się niezmiennie 
dzielić z naszymi klientami.

BS: Najważniejszym doświadczeniem z po-
dróży jest dla mnie poznawanie ludzi z bran-
ży. Począwszy od właścicieli globalnych firm 
herbacianych z Indii, Chin czy Japonii po-
przez właścicieli wielopokoleniowych skle-
pów z kawą czy herbatą. Spotkanie tych 
wyjątkowych osób na mojej drodze kariery 
było szczególnym przeżyciem. Pozyskana 
wiedza sprawiała, że nasza perspektywa na 
prowadzenie tego typu biznesu zmieniała 
się wraz z kolejną podróżą i pozyskanym 

doświadczeniem. Jednym z najciekawszych 
wspomnień jest dla mnie czas spędzony 
w górach Alishan na Tajwanie, gdzie po 
całym dniu pracy zasiedliśmy przy ognisku, 
a w żeliwnym dzbanku gotowała się woda, 
którą parzyliśmy świeżo wyprodukowane 
herbaty. To naparwdę niezapomniane chwile. 

MB: Niesamowitym przeżyciem była rów-
nież wizyta u Mistrza Tohei w Japonii. 
92-letni mistrz produkuje najwyższej jakości 
herbatę własnoręcznie od ponad 60 lat. Był 
wielokrotnie nagradzany przez Ministerstwo 
Rolnictwa jak i samego Cesarza. Jego nie-
zwykła etyka pracy i zaangażowanie wiele 
nas nauczyły. 
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Czy udało się Panom skomponować wła-
sny niepowtarzalny smak? Jeśli tak, to 
jaka jest jego receptura?
MB: Wszystkie receptury są naszą pilnie 
strzeżoną tajemnicą [śmiech]

BS: Wszystkie nasze kompozycje zawsze 
tworzymy sami, opracowujemy je na pod-
stawie wieloletniego doświadczenia naszego 
zespołu. Koncepcje na wiele z nich powstają 
również w trakcie naszych podróży, podczas 
których mamy możliwość zapoznania się 
z lokalnymi i wyjątkowymi smakami. Inspi-
rują mnie połączenia smakowe, które z do-
brze dobraną jakościowo bazą herbacianą 
dają niesamowity efekt końcowy po zaparze-
niu. Dzięki temu powstały w ostatnim czasie 
takie znane i cenione herbaty jak Sycyliana, 
Moshi Moshi czy Singapore Sling.

Jaka jest aktualna pozycja rynkowa marki 
Five o’Clock w Polsce? Które aspekty dzia-
łalności decydują o Państwa przewadze 
konkurencyjnej?
MB: Celem nadrzędnym w trakcie budo-
wania marki było i jest - sprzedaż wyso-
kogatunkowych herbat i kaw. Wymaga to 
ciągłej, długoletniej pracy nad produktem. 
Niezmiennie dopracowujemy łańcuch dzia-
łań związany zakupem i testowaniem her-
bat, kaw, akcesoriów i dodatków. Co roku 
odbywamy szereg szkoleń, by jeszcze lepiej 
rozumieć branżę, w której działamy.

BS: Od ponad 30 lat współpracujemy z wio-
dącymi na rynkach światowych dostawcami 
gwarantującymi nam stabilną współpracę 
i najwyższą jakość produktów. Drugim naj-
ważniejszym aspektem jest nasza partnerska 
relacja z kierownikami sklepów. Dzięki temu 
możemy liczyć na wzorcowe prowadzenie 
naszych wszystkich punktów sprzedaży.  

A propos, Państwa marka posiada 25 sta-
cjonarnych punktów sprzedaży, zlokalizo-
wanych głównie w centrach handlowych. 
Co ciekawe, żaden z nich nie funkcjonuje 
w formule franczyzowej. Dlaczego? 
A może ten aspekt rozwoju jest jeszcze 
przed Państwem?
MB: Jak już wspomnieliśmy wcześniej 
jednym z kluczy do naszego sukcesu jest 
ciągła praca nad wysoką jakością produktów 
i niezrównaną obsługą. W formacie franczy-
zowym bardzo ciężko to zachować. Herba-
ta jest produktem wymagającym ciągłego 
szkolenia i uzupełniania wiedzy, by móc go 
efektywnie sprzedawać. Dążąc do możliwie 
najwyższej satysfakcji klienta, preferujemy 
bezpośrednią kontrolę nad sklepami.
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BS: Pełna kontrola nad efektywnością 
sprzedaży sprawia także, że jesteśmy sta-
bilnym i wiarygodnym partnerem dla 
Wynajmujących. 

Jakie są Państwa preferencje dotyczące 
wyboru określonych lokalizacji handlo-
wych? Na co obecnie zwracacie szczególną 
uwagę?
MB: Nowo powstały koncept Atelier Her-
baty by Five o’clock spowodował, że poszu-
kujemy nowych lokalizacji w atrakcyjnych 
pod kątem handlowym miejscach, aby stwo-
rzyć efekt synergii z funkcjonującym już 
w galeriach handlowych sklepami. 

BS: Jesteśmy w ciągłym kontakcie z wynaj-
mującymi, otrzymujemy propozycje otwarcia 
naszych sklepów w nowych lokalizacjach. 
W dalszym ciągu poszukujemy miejsc 
w dużych jak i średnich miastach w kraju. 
Jednakże dużym zainteresowaniem cieszą 
się również u nas intrygujące projekty, nie 
zawsze zlokalizowane w wielkich aglomera-
cjach miejskich. Jednym z takich przedsię-
wzięć jest nasz nowo powstały sklep w Focus 
Mall w Zielonej Górze. Miesiąc po otwarciu 
możemy stwierdzić, że była to dobra decyzja. 
Każdą z przedstawionych nam ofert wnikli-
wie analizujemy i oceniamy. 

Salony Five o’Clock mają interesujący 
design, tworzą elegancki nastrój i oferują 
kameralną atmosferę robienia zakupów. 
Jakie jeszcze aspekty decydują o tym, że 
Klient chętnie do Państwa zagląda, a na-
stępnie... powraca?
MB: Przede wszystkim wysoki standard 
obsługi klienta oraz dbałość o odpowiednią 
jakość produktu.

BS: Co więcej, poprzez nasze tematyczne 
akcje sezonowe i dynamicznie zmieniający 
się w nich asortyment staramy się, aby klient 
zawsze miał coś ciekawego do odkrycia 
w naszych punktach sprzedaży. Od wielu 
lat posiadamy program lojalnościowy Klub 
Five o’clock, który dla stałych klientów jest 
niezwykle atrakcyjny. Zamiana wykonanych 
zakupów na prezenty lojalnościowe odby-
wa się niezwykle szybko i sprawnie. Proces 
dokonuje się na naszej stronie internetowej. 
Do końca roku w programie uczestniczyć 
będzie już ponad 80 tysięcy klubowiczów. 

Nie sposób pominąć w rozmowie kwestii 
związanych z pandemią i jej wpływie na 
biznes. Jak udało się Państwu przetrwać 
miniony okres? Jak mocno ograniczenia 
dotknęły Państwa branżę? W jaki sposób 
udało się zachować stabilność i ciągłość 

dostaw? I jakie wnioski wynikają z Panów 
obserwacji?
MB: Z początku musieliśmy stawić czoła 
informacyjnemu chaosowi i ogólnej bezrad-
ności na zaistniałą sytuację. Szybko zaczę-
liśmy zabezpieczać naszych pracowników, 
którzy notabene stanowią o sile naszych 
sklepów. Sytuacja wciąż jest bardzo niepew-
na i obserwując ją na rynkach światowych 
z pewnością prawdziwe reperkusje pandemii 
są jeszcze przed nami. Codziennie dociera-
ją do nas nowe dane, jednak najważniejsze 
jest w tym momencie zachowanie spokoju, 
zarówno przez nas jak i przez naszą obsługę 
w kontakcie z klientem. 

BS: Niezwykle ważnym aspektem po rozpo-
częciu pandemii była dobra relacja z dostaw-
cami. Wzajemne zaufanie i wieloletnia ścisła 
współpraca sprawiły, że byliśmy w stanie 
zachować regularność dostaw i wspólnie 
planować nadchodzącą przyszłość.  Dla Wy-
najmujących jesteśmy stabilnym i dobrym 
partnerem biznesowym. Pomimo długich 
i trudnych rozmów ze wszystkimi udało 
się zawrzeć dogodne dla obu stron poro-
zumienia. Był to czas trudny i wymagający, 
jednakże poprzez zrównoważony od lat roz-
wój i ciągłe budowanie pozycji rynkowej, 
nie zdołał naruszyć w znaczącym stopniu 
naszego potencjału. 

Z każdym rokiem rozszerzcie Państwo 
ofertę dla klientów biznesowych, per-
sonalizując produkty na wiele różnych 
sposobów. Jakie korzyści ze współpracy 
z Państwem warto w tym aspekcie pod-
kreślić przede wszystkim?
MB: Oferta dla klientów biznesowych to 
przede wszystkim gwarancja znakomitego 
prezentu czy upominku. Rozwijamy ten 
aspekt naszej działalności, by być w stanie 
zaoferować bardzo szeroki wachlarz możli-
wości, w tym właśnie produktów spersonali-
zowanych, dopasowanych do precyzyjnych 
wytycznych naszych klientów.

BS: Z każdym kolejnym rokiem spotykamy 
się ze zmieniającymi się potrzebami klien-
tów i pod tym kątem staramy się ulepszać 
nasz dział B2B. Kluczowa dla nas jest szyb-
kość działania, aby móc zaspokoić zarówno 
dotychczasowych jak i nowych klientów 
biznesowych. W obecnym sezonie, pomimo 
trwającej pandemii przygotowaliśmy jed-
ną z najciekawszych ofert świątecznych od 
lat.Dysponujemy rozbudowanym parkiem 
maszynowym, pozwalającym realizować 
zlecenia na herbaty pakowane w różnych 
formach prezentowych, jak również w prak-
tyczne i eleganckie piramidki nylonowe, 



DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Z herbatą i kawą związany jestem 
praktycznie całe życie. Wszystkie 
umiejętności życiowe, zdobywane 
konsekwentnie przez lata znalazły 
miejsce w Five o’clock i Teaclub. W firmie 
odpowiadam za aspekty związane 
z marketingiem, obsługą klienta 
i rozwojem produktu. 

trudne.

KULTURA, W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIEJ?

Muzyka (24h na dobę) i film - od wielu lat 
głównie kino azjatyckie

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Bez większego zaskoczenia - Azja - 
najchętniej Tajwan.

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PAN 

JAKA JEST PANA DEWIZA ŻYCIOWA?
Najlepsza herbata to ta, która nam 
najbardziej smakuje

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Wytrwałość w dążeniu do celów.

CO MOTYWUJE PANA DO 
DZIAŁANIA?

Pozytywne opinie klientów. 

CO CENI PAN W LUDZIACH?
Elastyczność i chęć do komunikacji.

W CZASIE WOLNYM...
Jestem domatorem - pasjonuje się 
modelarstwem, produkcją muzyczną 
i gotowaniem.

ULUBIONE GATUNKI KAWY 
I HERBATY?

Herbaty - wszelkie Oolongi. Kawy 
- średnio palone brazylijskie ziarna 
o czekoladowym, orzechowym 
charakterze.

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

Song lang - cudowny, wietnamski film 
meandrujący wokół uniwersalnych 
wartości. Produkcja o niesamowitym 
charakterze.

JAKĄ KSIĄŻKĘ Z DOTĄD 
PRZECZYTANYCH MOŻE PAN  
POLECIĆ?

Colson Whitehead "Kolej Podziemna" 
- zawsze warto edukować się z zakresu 
tematów powszechnie uważanych za 

W  WOLNEJ CHWILI?
Każdej - zależy od nastroju - od 
jazzu i klasyki, przez rap, rock, aż po 
elektronikę. Wspólnie z Bartoszem 
obsesyjnie uwielbiamy Depeche Mode. 
Ostatnio wyjątkowo słucham naszego 
rodzimego Króla.

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁBY PAN 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Konsekwencję i wytrwałość w działaniu.

Portret
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
FIVE O'CLOCK

MAGNUS
BRZEZICKI
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przeznaczone do parzenia w kubku czy 
dzbanku.

Pandemia wpłynęła na zwyczaje zakupo-
we, częściej robimy zakupy w internecie, 
a segment e-commerce przeżywa obecnie 
swój renesans. Five o’clock również posia-
da swój sklep internetowy. Czy aktualne 
trendy rynkowe widoczne są również 
w wynikach sprzedaży Państwa e-sklepu? 
A może, chociażby aromat oferowanych 
produktów jest tym, co skłania klientów 
przede wszystkim do zakupów w sposób 
tradycyjny?
MB: Nie da się ukryć, że konkurencja w sieci 
jest duża,. To co jednak przemawia na naszą 
korzyść to właśnie zaufanie do naszej marki 
i znajomość naszych produktów. Staramy 
się również, aby sklep internetowy oferował 
dużo szerszy asortyment, na który nie każdy 
punkt tradycyjny wygospodaruje miejsce. 
Również pojawia się w tym równaniu Ate-
lier Herbaty, którego zadaniem jest jesz-
cze bardziej synergizować naszą sprzedaż. 
Chcemy oferować klientowi kompleksowe 
możliwości zakupu, aby był w stanie na różne 
sposoby zapoznać się z naszą marką i ofertą 
produktów.

BS: Uruchomienie nowego sklepu interne-
towego pozwoliło nam w okresie pandemii 
uzyskać zaskakująco dobre wyniki sprzedaży. 
Trend ten utrzymuje się do dnia dzisiejszego. 
Zauważyliśmy także, że dobrze funkcjonują-
cy e-commerce znacząco przełożył się rów-
nież na zainteresowanie klientów naszymi 
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sklepami stacjonarnymi. Obserwując wnikli-
wie inne branże zauważyliśmy, że ten trend 
właśnie się rozpoczął. Pamiętam, że kilka lat 
temu były takie przewidywania analityków 
rynku retail. Moim zadniem e-commerce 
jest znakomitym uzupełnieniem i wspar-
ciem dla marek funkcjonujących w galeriach 
handlowych. Udział sprzedaży e-commerce 
znacząco się obecnie zwiększył i pozostanie 
na wysokim poziomie.

Jak, mając na uwadze aktualną sytuację 
rynkową oceniają Panowie kierunek roz-
woju handlu w Polsce, a w nim miejsce 
tradycyjnych centrów handlowych?
MB: Tradycyjne centra handlowe tak długo 
będą miały miejsce na polskim rynku, jak 
długo będą oferowały kompleksowe usługi. 
Potrzeby konsumentów coraz bardziej się 
rozszerzają a szybki, dynamiczny styl życia 
obecnie wymaga od centrów handlowych 
szerokiego wachlarza możliwości. 

BS: Mając na uwadze zmieniające się po-
trzeby klientów stworzyliśmy wspomniane 
wcześniej Atelier Herbaty by Five o’clock, 
które ma urozmaicić obecną ofertę han-
dlową w naszej branży. Jest to innowacyjna 
formuła łącząca tradycyjny sklep z herbatą 
i kawą z TEA - BAREM oferującym dzie-
siątki niepowtarzalnych napojów herbacia-
no-kawowych. To idealne rozwiązanie nie 
tylko dla Klientów, ale i dla wynajmują-
cych, chcących uatrakcyjnić swoją ofertę 
handlowo-usługową. Jestem przekonany, 
że dobrze zarządzane centra handlowe 

będę funkcjonować bardzo dobrze. Takie 
mamy odczucia i doświadczenia po ostatnich 
1,5 roku pandemii. Nie przewiduję znaczą-
cych zmian w zachowaniu konsumentów 
i poziomie koszyka zakupowego. Ostatnie 
miesiące pokazały, że Polacy chcą szybkie-
go powrotu do tradycyjnie wykonywanych 
zakupów. Frekwencja w naszych sklepach 
znacząco wzrosła i odnotowujemy szybki 
powrót do wyników sprzed pandemii. 

Jakie są plany rozwoju sieci Five o’Clock? 
Czego możemy spodziewać się w najbliż-
szym czasie?
MB: Przede wszystkim utrzymania stabilno-
ści. Nie zmieniamy kursu wytyczonego wiele 
lat temu, zależy nam na zrównoważonym 
rozwoju i synergii sprzedaży we wszystkich 
kanałach, a także zachowaniu wysokiego 
standardu obsługi i produktów. 

BS: Konsekwentnie inwestujemy w lokali-
zacje, w których pojawienie się Five o’clock 
spełni nasze wszelkie oczekiwania. Pomimo 
pandemii uruchomiliśmy nasze nowe sklepy 
w Lublinie i Zielonej Górze. Przed nami 
także rozbudowy sklepów i remonty. W naj-
bliższym czasie planujemy kolejne otwarcia 
w takich miastach jak Szczecin i Warszawa. 
Konsekwentny ale zrównoważony rozwój to 
nasza rodzinna dewiza. 

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękujemy za zaproszenie. 

Fot. Five o'clock
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MeternetPRO
MONITORING I ROZLICZENIA ZUŻYCIA MEDIÓW

Bieżący nadzór i automatyczne rozliczenia mediów to popularne zagadnienie stosowane nie tylko 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych i w „mieszkaniówce”, ale również w obiektach użyteczności 

publicznej, biurowcach oraz w dużych centrach handlowych.

Co to jest?
System MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt 
wskazań liczników energii elektrycznej, liczników 
wody i ciepła, multimetrów, przetworników po-
miarowych temperatury oraz modułów wejść/
wyjść. Jednym z głównych zadań systemu to roz-
liczenia abonenckie zużycia energii elektrycznej. 
System taki stanowi grupa podliczników, które 
służą jedynie do rozliczeń wewnętrznych między 
administratorem, a podnajemcami. W oparciu 
o te liczniki nie są dokonywane rozliczenia głów-
ne z zakładem energetycznym (takie rozlicze-
nie jest już dokonywane na podstawie wskazań 
jednego licznika głównego). Rozwiązanie takie 
daje obniżenie kosztów odczytu i automatyzację 
rozliczeń. System może posiadać programową 

„wtyczkę”, przez którą dane są przekazywane 
do głównego programu finansowo-rozlicze-
niowego. 

Dla kogo taki system?
System stosowany jest w dużych centrach han-
dlowych, mniejszych galeriach handlowych oraz 
na dużych targowiskach, czyli tam, gdzie istnieje 
konieczność naliczenia opłat za udostępnianą 
podnajemcom energię elektryczną. W takich 
przypadkach bardzo pomocna jest funkcja rapor-
tów abonenckiego zużycia energii elektrycznej 
pozwalająca na podstawie uzyskanych danych 
i wprowadzonej jednostkowej ceny prądu, doko-
nać automatycznego rozliczenia zużycia energii 
i kosztów.  Raporty takie mogą być wysyłane na 

adres e-mail użytkownika.
Innym przykładem wykorzystania takiego sys-
temu są sieci sklepów. W silnie konkurencyjnym 
otoczeniu, przedsiębiorstwa wykazują dużą de-
terminację do zmian prowadzących do optyma-
lizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie 
przewagi konkurencyjnej, wynikającej z przyjętej 
strategii przewagi kosztowej.
Dzięki systemowi telemetrii możliwa jest kontrola 
zużycia prądu we wszystkich lokalizacjach, ale 
też np. pilnowanie czy pracownicy wyłączają kli-
matyzację i gaszą światło po zamknięciu sklepu. 
W odniesieniu do jednego dnia w pojedynczym 
obiekcie strata spowodowana tego rodzaju za-
niedbaniami nie będzie oczywiście wysoka, ale 
gdy weźmiemy pod uwagę kilkadziesiąt czy kil-
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kaset placówek, okazuje się, że w grę wchodzą 
już znaczne oszczędności. Jednocześnie, mając 
wiedzę, ile energii potrzebują wszystkie sklepy 
łącznie, zarządzający może kupować ją na gieł-
dzie hurtowej, zamiast u lokalnych dostawców. 
A to kolejne oszczędności.
Dodatkową funkcjonalnością jest alarmowanie 
o odchyłkach od zadanych wartości progowych. 
Powiadomienie może odbywać się za pomocą 
e-mail’a, SMS’a lub monitu na ekranie kompu-
tera. Dzięki temu w łatwy sposób można zdy-
scyplinować personel sklepu do przestrzegania 
wytycznych odnośnie funkcjonowania sklepu 
i wprowadzonych procedur oszczędnościowych. . 
 
Jak to działa?
System umożliwia zdalny odczyt wskazań urzą-

System MeternetPRO 
umożliwia zdalny 
odczyt wskazań 
liczników energii 
elektrycznej, wody 
i ciepła, multimetrów, 
przetworników 
pomiarowych 
temperatury oraz 
modułów wejść/wyjść. 

OPROGRAMOWANIE 4141
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dzeń pomiarowych wykorzystujących do ko-
munikacji dwa najbardziej popularne protokoły 
komunikacji – Modbus i M-Bus. Wymiana danych 
pomiędzy urządzeniami realizowana jest za po-
średnictwem sieci RS-485, M-Bus oraz sieci LAN.
Program zainstalowany jest na specjalnym 
serwerze sprzętowym MT-CPU-1 pracującym 
w komputerowej sieci lokalnej LAN. Programo-
wy interfejs użytkownika ma postać aplikacji 
WEB (strony internetowej). Dostęp do programu 
możliwy jest z poziomu dowolnej przeglądarki in-
ternetowej. W przypadku sieci LAN z publicznym 
adresem IP lub sieci VPN system MeternetPRO 
pozwala na odczyt danych i konfigurację przez 
internet.
Graficzny interfejs GUI pozwala użytkownikowi 
na pełną personalizację prezentacji wyników, 
pozwala w łatwy i intuicyjny sposób dodawać 
urządzenia –liczników energii,  przetworników 

temperatury, wilgotności, liczników wody, cie-
pła, gazu.
Największą przewagą interfejsu Meternet PRO 
jest fakt, iż do konfiguracji i zmiany ustawień 
nie jest wymagana znajomość programowania.

Główne cechy systemu
• zdalny dostęp z sieci lokalnej poprzez 

ethernet i zdalnie poprzez internet
• brak licencji stanowiskowych, dowolna 

liczba użytkowników
• podgląd wydajności i poprawności pracy 

systemu
• raporty – podgląd bieżących i archiwalnych 

rejestrowanych wartości (tabela wyników, 
wykresy)

• możliwość filtrowania danych na potrzeby 
szczegółowych analiz

• edycja zakresów czasowych np. do rozlicze-

nia abonenckich zużycia energii
• pulpit (dashboard) – prezentacja mie-

rzonych wartości w postaci wskaźników 
graficznych, panele sterowania (webscada)

• widgets – wskaźniki graficzne w postaci 
wykresów wskazówkowych, słupkowych, 
trendy

• konfiguracja systemu nie wymaga od 
użytkownika umiejętności programowa-
nia, definiowanie nazw urządzeń, nastawy 
systemowe

• eksport danych – bezpośredni zapis do 
pliku CSV, zewnętrzne bazy danych SQL

• moduł programowy „matematyka” – moż-
liwość przekształceń algebraicznych czy-
tanych wartości

• alarmy i powiadamiania e-mail i sms 



STARAMY SIĘ 
NIE TYLE PODĄŻAĆ 
ZA TRENDAMI, 
CO JE WYZNACZAĆ

Rozmowa z Magdaleną Kowalewską, 
Country Manager Operations Poland, IMMOFINANZ

Aby marka była silna, musi być powtarzalna - to teza, 
którą często podkreśla i z którą w pełni identyfikuje się 
firma Immofinanz. Firma, posiadając ugruntowaną pozycję 
w sektorze nieruchomości handlowych idzie o krok dalej 
i wprowadza koncept Top on STOP spełniący wysokie 
założenia zrównoważonego rozwoju. O aktualnej pozycji 
parków handlowych, działaniach komunikacyjnych marki 
oraz strategii rozwoju przedsiębiorstwa rozmawiamy 
z Magdaleną Kowalewską, Country Manager Operations 
Poland w IMMOFINANZ.
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Niedawno udało się rozpocząć Pań-
stwu prace przy inwestycji w Zielo-
nej Górze. Czy może Pani przybliżyć 

szczegóły tego projektu?
Nasz najnowszy, już jedenasty park handlo-
wy pod marką STOP SHOP, w Zielonej 
Górze, będzie miał łącznie 12 sklepów na 
dostępnej powierzchni pod wynajem pra-
wie 6.700 m kw. Prace budowlane przy tym 
projekcie zostały rozpoczęte w sierpniu, a na 
generalnego wykonawcę wybraliśmy firmę 
Mirbud. Otwarcie planujemy już na wiosnę 
2022. STOP SHOP Zielona Góra powstaje 
w rozwijającej się dynamicznie wschodniej 
części miasta, bezpośrednio przy popular-
nym osiedlu Pomorskie, przy łączącej z cen-
trum miasta Szosie Kieślińskiej, w pobliżu 
ronda Orląt Lwowskich. Dojazd do parku 
handlowego będzie możliwy także z ulicy 
Kętrzyńskiej, która łączy tę część miasta 
z drogą ekspresową S3. Łączny zasięg no-
wego STOP SHOP-u oszacowano na ponad 
270.000 osób. Oznacza to, że tylu klientów 
będzie mogło dotrzeć do nowego parku 
handlowego w przeciągu 30 minut jazdy 
samochodem.

W ostatnim czasie Państwa parki han-
dlowe wzbogaciły się również o nowych 
najemców. Jakie umowy i z kim udało się 
podpisać?
Format parków handlowych nieprzerwanie 
pozostaje w centrum uwagi rynku retail. 
Potwierdzeniem tej tezy są także wyniki 
osiągane w tym sektorze przez naszą mar-
kę STOP SHOP. Na polski portfel STOP 
SHOP-ów składa się aktualnie dziesięć 
lokalizacji, o sumarycznej powierzchni wy-
noszącej 75.670 m kw. I co ważne, aktualnie 
wszystkie dziesięć lokalizacji jest w 100% 
skomercjalizowane. Na ten imponujący wy-
nik wpłynęły podpisane latem tego roku 
cztery znaczące umowy. Łącznie nowi na-
jemcy - VIVE Profit, Action, Outlet Nexte-
rio oraz TEDi – wynajęli prawie 4.400 m 
kw. powierzchni w parkach handlowych 
w Lublinie, Włocławku i Mławie. Równo-
legle prowadzimy oczywiście także procesy 
leasingowe dla naszego wspomnianego pro-
jektu deweloperskiego w Zielonej Górze. 
W przypadku tej inwestycji ogłosiliśmy już 
oficjalnie jedną trzecią wszystkich najemców, 
w tym marki: Sinsay, TEDi, Martes Sport 
i Kakadu. O kolejnych będziemy informo-
wali już niebawem.

W jaki sposób obecnie najemcy podcho-
dzą do tematu współpracy? Czy są bar-
dziej wymagający / ostrożni? Co wynika 
z Państwa obserwacji?
Już niejednokrotnie podkreślaliśmy tezę, 

z którą mocno się identyfikujemy, a mia-
nowicie, aby marka była silna, musi być po-
wtarzalna. W przypadku STOP SHOP-ów, 
ich liczba jest już na tyle znacząca, że śmiało 
możemy stwierdzić, że nasz format handlo-
wy ma już ugruntowaną i stabilną pozycję 
oraz jest na tyle powtarzalny, że w procesach 
komercjalizacji często rozmawiamy z na-
jemcami, obecnymi już w innych STOP 
SHOP-ach. Ten fakt, bardzo ułatwia nam 
rozmowy z poszczególnymi klientami, gdyż 
już na wstępie wiedzą oni, czego można 
się spodziewać wynajmując powierzchnie 

w naszych parkach handlowych. A czy na-
jemcy są bardziej ostrożni? Zdaje się, że 
okres wstrzymywania decyzji inwestycyjnych 
mamy już za sobą. Faktycznie, w 2020 roku 
wielkie niewiadome dotyczące przyszłości 
powodowały, że ekspansje sieci handlowych 
były wstrzymywane. Każdy chciał odczekać 
te trudne miesiące. Teraz jednak po tym 
chwilowym przestoju, tym bardziej widzimy 
chęć rozwoju poszczególnych najemców, co 
ma też wiele wspólnego z potrzebą nad-
robienia wspomnianego trudnego czasu.
Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest 
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fakt, że aktualnie łączny poziom wynaję-
cia całego naszego portfela nieruchomości 
handlowych – czyli marek STOP SHOP 
i VIVO! jest na wyższym poziomie niż w lu-
tym 2020, bezpośrednio przed pandemią. Co 
więcej, podpisujemy umowy na poziomie 
czynszów sprzed 2020 roku, co jeszcze bar-
dziej podkreśla popularność naszego portfela 
handlowego. 

Wygląda na to, że parki handlowe mniej 
odczuły skutki pandemii niż obiekty 
wielkopowierzchniowe... Jak ocenia Pani 

dzisiaj pozycję parków handlowych wzglę-
dem tych drugich?
Retail parki pojawiły się jako odpowiedź 
rynku na zmieniające się potrzeby konsu-
mentów w zakresie szybkich, codziennych 
zakupów oraz na rosnące, szczególnie w du-
żych miejskich aglomeracjach, nasycenie po-
wierzchnią centrów handlowych. Ich pozycję 
wzmocniła pandemia, a klienci na nowo 
odkryli obiekty znajdujące się w najbliż-
szym sąsiedztwie, gdzie szybko, komfortowo 
i bezpiecznie można zrobić najważniejsze 
z punktu widzenia gospodarstwa domowego 

zakupy. Jednym z podstawowych kryteriów 
decydujących o tym, gdzie klienci będą pla-
nowali codzienne zakupy, jest odpowiedni 
dobór najemców. Tenant-mix parków han-
dlowych w większości odpowiada na pod-
stawowe potrzeby klientów mieszkających 
w sąsiedztwie tych obiektów i najczęściej 
koncentruje się na takich najemcach jak ope-
rator spożywczy, sklepy oferujące artykuły 
wyposażenia wnętrz, RTV AGD, ofercie 
sportowej, drogerii, poczcie, pralni, księgar-
ni czy kiosku prasowym lub sklepie zoolo-
gicznym. Widzimy też, że wielu najemców 
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obecnych dotąd jedynie w centrach han-
dlowych, odpowiadając na zmieniające się 
okoliczności rynkowe związane z pande-
mią, zmienia swoją strategię i wchodzi do 
STOP SHOP-ów. Bardzo często bywa też 
tak, że o nowych lokalizacjach rozmawiamy 
z najemcami, którzy doskonale znają już 
markę i otworzyli swoje lokale w którymś 
z już funkcjonujących naszych punktów. 
To zdecydowanie ułatwia nam cały proces 
komercjalizacji i pozwala otwierać obiekty 
w pełni wynajęte, podobnie jak w przypadku 
projektu STOP SHOP w Siedlcach. Warto 
wspomnieć, że w tej lokalizacji otworzyliśmy 
sklepy trzech marek LPP: House, Cropp 
i Sinsay, które dodatkowo uatrakcyjniły całą 
ofertę naszego parku handlowego w tym 
mieście, a których dotąd nie można było 
często spotkać w ramach konceptu parku 
handlowego.

IMMOFINANZ wchodzi w sektor budow-
nictwa mieszkaniowego. Jakie szanse do-
strzegacie Państwo w tym obszarze i jakie 
cele sobie stawiacie?
Warto zaznaczyć, że nie mówimy tutaj 
o wejściu w tzw. mieszkaniówkę w tra-
dycyjnym tego słowa rozumieniu. Przede 
wszystkim dlatego, że nasze projekty miesz-
kaniowe będą wyłącznie skorelowane z na-
szymi parkami handlowymi STOP SHOP 
oraz nie będziemy budowali na sprzedaż, 
a stricte na wynajem. Nasz pomysł Top on 
STOP powstał w odpowiedzi na rosnące 
koszty gruntów w centrum miast oraz coraz 
większy ogólny brak dostępnych mieszkań. 
Postanowiliśmy wykorzystać nasze ogrom-
ne zasoby w postaci największej w Europie 
sieci parków handlowych tworząc projekt 
Top on STOP. Poprzez to innowacyjne 
rozwiązanie, jako doświadczony dewelo-
per, chcemy oferować przystępne ceno-
wo i budowane w sposób zrównoważony 
mieszkania oraz wspierać odpowiedzialne 
wykorzystanie cennych zasobów grunto-
wych. Nowa koncepcja zakłada przebudowę 
jednokondygnacyjnych parków handlowych 
pod marką STOP SHOP w celu stworzenia 
mieszkań bezpośrednio do nich przylegają-
cych. W ten sposób stawiamy czoła trzem 
kluczowym wyzwaniom: przeciwdziałamy 
postępującemu zagęszczaniu gruntów, two-
rzymy wysokiej jakości mieszkania dla osób 
o niższych i średnich dochodach, a dzięki 
naszym planom w zakresie zastosowania 
konstrukcji drewnianych i wykorzystania 
ekologicznych rozwiązań pozyskania ener-
gii, będziemy budowali domy neutralne dla 
klimatu. Apartamenty Top on STOP spełnią 
wysokie kryteria zrównoważonego rozwoju. 
Modułowa konstrukcja z drewna pozwoli na 

kombinacje od mini-loftów po apartamenty 
rodzinne. Koncepcja energetyki neutralnej 
dla klimatu obejmuje wykorzystanie foto-
woltaiki oraz odzysku ciepła i energii geo-
termalnej. Top on STOP będą projektami 
w ramach których powstanie wiele obszarów 
zielonych, czy to na częściach wspólnych, 
takich jak place zabaw lub strefy spotkań. 
Ponadto na dachach stworzone zostaną 
zielone ogrody.

Kiedy i gdzie planują Państwo wdrożyć 
zmiany z tym związane?
W perspektywie średnioterminowej pla-
nujemy przebudować około 50% naszych 
obecnych i przyszłych lokalizacji STOP 

SHOP-ów i stworzyć w tych miejscach 
mieszkania pod wynajem. W przelicze-
niu oznaczałoby to do 600.000 m kw. po-
wierzchni mieszkalnej lub niemal 12.000 
wybudowanych w sposób zrównoważony 
mieszkań. Realizację zaczynamy od pro-
jektów pilotażowych w Austrii i krajach 
sąsiednich. W przypadku Polski aktualnie 
sprawdzamy możliwość wdrożenia od stro-
ny legislacyjnej. Co ważne, podobnie jak 
w przypadku innych naszych produktów 
związanych z nieruchomościami – wysoki 
stopień standaryzacji umożliwi nam szybkie 
ich wdrożenie. Kolejną korzyścią tej inwe-
stycji są niższe koszty, ponieważ budujemy 
na istniejących nieruchomościach. 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Od 2009 roku jestem związana 
z IMMOFINANZ, gdzie kolejno 
zajmowałam stanowiska: Head of 
Asset Management Offices & Logistics 
Poland, Country Manager Offices & 
Logistics Poland, aby w 2016 roku 
rozpocząć pełnienie funkcji Członka 
Zarządu oraz objąć stanowisko Country 
Manager Operations i zarządzać polskim 
portfelem nieruchomości o wartości ok 
1 mld euro. Obecnie odpowiedzialna 
jestem za wszystkie działy operacyjne 
spółki IMMOFINANZ w Polsce: Asset 
Management, Leasing, Development 
i Center Management. Prowadzone 
przez mnie działania koncentrują się 
na dwóch strategicznych obszarach 
działalności spółki: nieruchomościach 
biurowych i handlowych. W ramach 
pełnionej funkcji odpowiadam również 
za działania z zakresu HRu, Marketingu 
i PRu spółki w Polsce. Podczas ostatnich 
lat swojej pracy z powodzeniem 
wdrażałam strategię rozwoju trzech 
marek IMMOFINANZ: marki biurowej 
myhive, marki parków handlowych 
STOP SHOP oraz marki centrów 
handlowych VIVO!.

CO MOTYWUJE PANIĄ DO DZIAŁANIA?
Bycie lepszą wersją siebie jutro, w stosunku 
do siebie z dzisiaj, szczególnie jeśli chodzi 
o kontakt z ludźmi.

CO CENI PANI W LUDZIACH?
Elastyczność i chęć do komunikacji.

W CZASIE WOLNYM...
Preferuję zdecydowanie formę aktywną 
np. uprawianie jogi, ćwiczenia fitness, 
podróże. Są też jednak takie momenty, gdy 
spędzam czas w domu, bez  konkretnego 
planu. Wszystko zależy od tego, na co mam 
ochotę.

MIEJSCE, KTÓRE ZAPADŁO PANI 
W PAMIĘĆ SZCZEGÓLNIE?

Ostatnio odwiedzona Sardynia. Jestem 
miłośniczką Włoch. Zastanawiało mnie, 
dlaczego Sardyńczycy są jednymi 
z najdłużej żyjących na świecie...

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

„Dzika droga” - to poruszające dzieło 
o podróży szlakiem, wzdłuż Ameryki 
Północnej, pokazujące, że drogę warto 
wybierać sobie samemu. 

JAKA JEST PANI DEWIZA ŻYCIOWA?
Nic nie zdarza się przypadkiem. Co 
więcej, w porażkach trzeba szukać 
ukrytego sensu, pytać siebie po co 
mi się to zdarza, a nie dlaczego mnie 
to spotkało. Porażka to nic innego jak 
doświadczenie, które zawsze jest cenną 
lekcją na przyszłość.

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Według mnie to przede wszystkim 
wytrwałość i optymizm, mimo potknięć 
po drodze. Trzeba dać samemu sobie 
prawo do porażki i nie próbować być 
doskonałym. Karate Kyokushin, które 
ćwiczyłam przez wiele lat nauczyło 
mnie podejścia: padłaś – powstań.

JAKĄ KSIĄŻKĘ Z DOTĄD 
PRZECZYTANYCH MOŻE PANI  
POLECIĆ?

"Naczelne z Park Avenue" autorstwa 
antropolożki Wednesday Martin 
o rytuałach mieszkańców Upper East 
Side na Manhattanie; pozycja ciekawa 
też pod kątem funkcjonowania 
tamtejszego rynku nieruchomości.

ULUBIONA PORTAWA?
Ostatnio ulubionymi stały się - siłą 
rzeczy - wszelkie dania bogate w żelazo 
(śmiech).

KULTURA - W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIEJ?

Zdecydowanie film.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Sycylia, Taormina i Noto. Znowu Włochy!

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PANI 
W  WOLNEJ CHWILI?

Klubowej i jazzu, oraz rapera Maty 
w samochodzie, gdy jadę z córką 
(śmiech).

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁABY 
PANI OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Stanie na rękach.

Portret
COUNTRY MANAGER 
OPERATIONS POLAND
 W IMMOFINANZ

MAGDALENA
KOWALEWSKA
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Czy uważa Pani, że w ślad za Państwa mar-
ką pójdą inni inwestorzy?
Zarówno w sektorze handlowym, jak i biuro-
wym staramy się poprzez nasze działania, nie 
tyle podążać za trendami idąc w ich stronę 
z „tłumem”, co je wyznaczać. Nasz najnow-
szy projekt to kolejny krok firmy w stronę 
ekologicznych rozwiązań z poszanowaniem 
wszelkich aspektów zrównoważonego bu-
downictwa. Aspekt ten staje się jednym 
z kluczowych w naszej działalności. Czy 
inni pójdą w nasze ślady? Bardzo byśmy tego 
chcieli, gdyż w tym wymiarze nie chodzi już 
tylko o sam biznes, ale to, że dzięki dobrym 
praktykom, nie tylko my, ale i inni będą dzia-
łać z korzyścią dla środowiska naturalnego. 
A tylko wspólne działanie na dużą skalę 
może wpłynąć na skuteczną zmianę. 

Jak w Pani ocenie będzie musiał zmienić 
się segment tradycyjnych centrów handlo-
wych, aby wciąż pozostały atrakcyjnymi 
dla zmieniających swoje preferencje 
konsumentów?
Po wynikach kolejnych miesięcy widzimy 
wyraźnie, że centra handlowe po trudnych 
miesiącach perforują coraz lepiej, poprawia-
jąc swoje wskaźniki odwiedzalności. To co 
zauważyliśmy patrząc na wyniki osiągane 
w naszych obiektach w okresie letnim, to 
malejący aspekt tzw. window shoppingu. In-
nymi słowy, aktualnie ludzie przychodząc do 
centrum handlowego, chcą zrobić konkretne 

zakupy. Czy centra handlowe będą musiały 
się zmieniać? Zdaje się, ze to co nadal do 
nich przyciąga to odpowiednia oferta i cie-
kawe, nowe marki. I na tym też się skupiamy 
w naszych codziennych działaniach. Oczy-
wiście w miejscowościach, w których natę-
żenie retailem jest największe, poszczególne 
obiekty będą zmuszone do pozyskiwania 
klienta „tym czymś jeszcze”, jednak tam 
gdzie oferta jest ograniczona – w naszym 
przypadku dotyczy to szczególnie VIVO! 
Krosno czy VIVO! Stalowa Wola, centra te 
pozostają ulubionym wybornym – głównie 
dzięki kompleksowości proponowanej oferty.  

Jakiego typu działania marketingowe 
i komunikacyjne w Pani ocenie dziś są 
najbardziej efektywne? Na które z nich 
najczęściej reagują Państwa klienci?
W zakresie działań marketingowych, któ-
re najlepiej performują na czoło wychodzą 
przede wszystkim działania pro-sale oraz te 
związane z akcjami promocyjnymi naszych 
kart podarunkowych VIVO! Dzięki temu 
środki, które poświęcamy na te akcje pozo-
stają w centrum handlowym, gdyż są wydane 
u naszych najemców.  Ponadto mocno anga-
żujemy się także w działania marketingowe 
związane z ekologią czy ogólnie rozumianym 
zrównoważonym rozwojem. Włączyliśmy się 
w naszych centrach VIVO! w Dzień Środo-
wiska z akcją „Kwiaty za odpady”, zachęcamy 
naszych klientów do wspólnego działania, 

w tym sprzątania okolic, jak np. w Lublinie 
doliny Czechówki wspólnie z grupą „Po-
sprzątajmy Lublin” czy też organizujemy 
ekospotkania – „Zielone rozmowy” w VIVO! 
Piła we współpracy z Klubem Dobrego Kli-
matu. Jest to szereg realnych drobniejszych 
działań angażujących klientów uzmysławia-
jących, że wspólnie warto dbać i mieć wpływ 
na miejsce, w którym na co dzień żyjemy, 
gdyż tylko świadome działania jednostek 
mogą przyczynić się do zapoczątkowania 
wartościowych zmian na skalę globalną. 

Jak obecnie wygląda komercjalizacja 
w Państwa obiektach? Jakich otwarć 
możemy się spodziewać w centrach STOP 
SHOP i VIVO w najbliższym czasie?
Aktualnie dziesięć naszych parków han-
dlowych jest w 100% skomercjalizowanych. 
Podobnie jest w przypadku naszych centrów 
handlowych VIVO! Stalowa Wola czy Piła, 
a w VIVO! Krosno finalizujemy umowy 
z ostatnimi wolnymi „unitami” na foodcour-
cie. W przypadku VIVO! Lublin największe 
podpisane umowy dotyczą marek Mango 
czy Fitanu – nowego konceptu Martes Sport. 
Fitanu w VIVO! Lublin będzie czwartym 
sklepem pod tym brandem w Polsce.

Dziękujemy Pani za rozmowę.
Dziękuję. 
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JAK PROWADZIĆ

MARKETING
GALERII HANDLOWEJ
W TRAKCIE PANDEMII?
MAGNOLIA PARK WE WROCŁAWIU 
MA SPRAWDZONY PRZEPIS!

Teatr plenerowy, pikniki 
rodzinne na świeżym powietrzu, 

akcje pro sale promujące 
ekologię oraz wspierające 

lokalnych artystów, a przede 
wszystkim nieustanna troska 

o bezpieczeństwo klientów 
i pracowników centrum 

handlowego. Do tego pomoc 
placówkom medycznym oraz 

najbardziej potrzebującym 
osobom. Magnolia Park wie, jak 

skutecznie działać w trakcie 
pandemii.

Mimo trudności, jakie przechodziła branża re-
tail w ubiegłym roku, Magnolia Park świetnie 
wykorzystała ten czas i odnalazła się w nowej 
rzeczywistości. Przemyślana strategia pozwoliła 
jej połączyć działania marketingowe i CSR. – Na-
sze przewodnie hasło „Magnolia Park inspiruje” 
to nie jest tylko slogan. Stale szukamy nowych, 
kreatywnych inicjatyw. Czas pandemii dał nam 
do tego dodatkową motywację – znaleźliśmy 
pomysły na takie akcje, które są zarówno atrak-
cyjne, jak i bezpieczne dla uczestników, a przede 
wszystkim spójne z naszą ideą działania. Ponadto 
uruchomiliśmy akcję „Magnolia Park pomaga”, 
aby wesprzeć najbardziej potrzebujących. Mogę 
śmiało powiedzieć, że udało nam się to wszyst-
ko doskonale połączyć – podkreśla Joanna Sa-
wośko-Duda z Multi Poland, dyrektor centrum 
handlowego Magnolia Park. W jaki sposób 
Magnolia Park poradziła sobie w tym trudnym 
czasie? Oto 4 filary jej działania: >>
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MAGNOLIA PARK WE WROCŁAWIU 
MA SPRAWDZONY PRZEPIS!
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Wydarzenia kulturalne
w nowej rzeczywistości
Magnolia Park konsekwentnie realizowała i reali-
zuje działania w ramach swojej strategii, pokazu-
jąc, że jest miejscem, w którym można miło spę-
dzić czas, nawet w wyjątkowych okolicznościach. 
W trakcie pandemii część z aktywności przeniosła 
się do sieci internetowej i social mediów, a nie-
które – zwłaszcza w okresie letnim – na świeże 
powietrze. Wśród nich zdecydowanie wyróżniają 
się spektakle teatralne, wystawione na terenie 
centrum handlowego.

Teatr blisko widza
W tym roku we Wrocławiu w Magnolia Park wy-
stawiono cztery przedstawienia „Teatru na Leża-
kach”. To autorski projekt Teatru Pijana Sypialnia, 
który przygotowuje spektakle nawiązujące do 
tradycji przedwojennych teatrów ogródkowych: 
w przystępnej formie, oglądane przez widzów 
w niezobowiązującej atmosferze.
– To nowatorskie podejście w wielu aspektach. 
Po pierwsze, teatr przyjeżdża do centrum handlo-
wego. Można zrobić zakupy i przy okazji obejrzeć 
interesujący spektakl. Po drugie, to teatr bliski 
widzowi – łatwo dostępny, bezpłatny, w cieka-
wej formie. Po trzecie, mimo luźnej atmosfery 
i festiwalowego klimatu, to bardzo wartościowa 
sztuka – wyjaśnia Joanna Sawośko-Duda. – Takie 
podejście do teatru bardzo podoba się widzom. 
Wszystkie przedstawienia przyciągnęły szeroką 
publiczność – dodaje. Mimo swobodnego cha-
rakteru imprezy, przedstawienia były realizowane 
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia 
i GIS dla organizatorów wydarzeń kulturalnych 
i rozrywkowych, m.in. zostały zachowane odpo-
wiednie odległości pomiędzy widzami, a przy 
wejściu dostępne były płyny do dezynfekcji rąk.

Rodzinna zabawa
Magnolia Park zorganizowała również w czasie 
tegorocznych wakacji dwa pikniki dla całych ro-
dzin wypełnione zabawami dla dzieci oraz ich 
rodziców. Podczas nich wystawione zostały dwa 
kolorowe, interaktywne przedstawienia dla dzieci 
Teatru Kultureska, promujące w atrakcyjny dla 
najmłodszych sposób postawy proekologiczne, 
m.in. recyckling i segregację odpadów. – Tego 
typu działania doskonale wpisują się w naszą 
strategię. Proponujemy wydarzenia, podczas 
których można się jednocześnie świetnie bawić 
i uczyć ważnych oraz ciekawych rzeczy. Tematyka 
ekologii i troski o środowisko jest nam szczegól-
nie bliska, co zresztą widać również w innych 
akcjach, które organizowaliśmy i organizujemy, 
np. wystawach fotograficznych czy akcjach pro 
sale – mówi Joanna Sawośko-Duda. Podczas pik-
niku na dzieci czekały także warsztaty plastyczne, 
zabawy prowadzone przez animatorów, gigan-
tyczne kolorowanki, pokazy baniek i malowanie 
twarzy. Centrum handlowe rozdało dzieciom 
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zdrowe przekąski, podkreślając w ten sposób 
swoją troskę o prawidłowe nawyki żywieniowe 
już od najmłodszych lat.

Sportowo i bezpiecznie
We wrześniu Magnolia Park zaprosiła miesz-
kańców Wrocławia do aktywnego świętowania 
z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
podczas bezpłatnego pikniku „Bezpieczny 
powrót do szkoły”. Event promował zdrowe 
przyzwyczajenia oraz zachęcał do wspólnego, 
rodzinnego spędzania wolnego czasu. Całe wy-
darzenie było efektem wyjątkowej współpracy 
z lokalnymi instytucjami: zorganizowane zosta-
ło przy udziale Komendy Miejskiej Policji oraz 
pod patronatem Starostwa Powiatowego we 
Wrocławiu. W centrum eventu znajdował się 
Międzykulturowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci. 
Podczas pikniku można było również zobaczyć 
specjalne pokazy – w tym pierwszej pomocy – 
policji, straży pożarnej, straży granicznej, wojsk 
obrony terytorialnej i żandarmerii wojskowej. 
Dla najmłodszych przygotowane zostały stano-
wiska, na których można było także malować 
gigantyczne kolorowanki albo wspinać się po 
ściance wspinaczkowej. Przygotowane zostało 
również stoisko do znakowania rowerów. – To 
nie pierwsza akcja tego typu w naszym cen-
trum handlowym. Organizujemy ją cyklicznie 
we współpracy z policją w ramach akcji „Twój 
rower – Twoja własność”. W tym roku oznakowa-
liśmy ponad 400 rowerów wrocławian. Ponadto, 
z myślą o rowerzystach, którzy przecież promują 
zdrowy styl życia i ekologiczny transport – dwie 
bardzo ważne dla nas wartości, systematycznie 
rozbudowujemy naszą infrastrukturę. Mamy 
ponad sto stojaków na rowery oraz dwie stacje 
naprawcze – wyjaśnia Joanna Sawośko-Duda.

Ekologiczne torby, nasiona 
i kwiaty
W maju 2021 roku Magnolia Park zorganizowała 
akcję „Pszczoła, mały superbohater”, która miała 
przede wszystkim charakter edukacyjny. W cen-
trum handlowym rozstawiona została wystawa 
fotografii przedstawiających rośliny miododajne, 
a także specjalna strefa, w której można było 
zobaczyć te rośliny na żywo. Na gości Magnolia 
Park czekała także gigantyczna pszczoła, strój 
i inne atrybuty pszczelarza oraz ciekawostki 
z życia owadów. Wydarzenie uzupełniła akcja 
sprzedażowa z nagrodami: kartami podarun-
kowymi i saszetkami z mieszkanką nasion do 
samodzielnego zasadzenia roślin miododajnych. 
– Tym samym chcieliśmy promować ekologiczne 
postawy i podkreślić, że każdy nasz klient może 
we własnym zakresie zadbać o przestrzeń wokół 
siebie – wyjaśnia Joanna Sawośko-Duda.
Rośliny – tym razem już w pełnej krasie – Ma-
gnolia Park przygotowała także w akcji prosprze-
dażowej na początku października. Za zakupy 
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można było odebrać jeden z 1000 kwiatów. Do 
wyboru były popularne gatunki, m.in. draceny, 
paprocie, skrzydłokwiaty, palmy i monstery. Akcja 
promocyjna w myśl claimu „Magnolia Park inspi-
ruje” była tylko przedsmakiem organizowanych 
w centrum handlowym Targów Roślin „Zielono 
Mi”. Podczas nich można było kupić rośliny, po-
rozmawiać z ekspertami o pielęgnacji kwiatów, 
a także wziąć udział w warsztatach z tworzenia 
lasu w słoikach.
Magnolia Park promuje także upcykling i społecz-
nie odpowiedzialną modę. – W ubiegłoroczne 
wakacje przygotowaliśmy torby na zakupy, które 
wykonano z naszych używanych banerów re-
klamowych. Były kolorowe, oryginalne, modne 
i niepowtarzalne. Cieszyły się tak dużym zainte-
resowaniem, że powtórzyliśmy akcję również 
w tym roku. Łącznie rozdaliśmy 900 toreb – opo-
wiada Joanna Sawośko-Duda.
Ekologiczne torby centrum handlowe rozdało 
także we wrześniu 2021 roku w ramach akcji 
„Torba pełna stylu”. Tym razem powstały one we 
współpracy z Pawłem Mildnerem, wrocławskim 
artystą, ilustratorem i projektantem graficznym, 
wyróżniającym się zarówno w kraju, jak i zagra-
nicą. Jego nazwisko znalazło się w kompendium 
polskich ilustratorów oraz wśród 30 Kreatywnych 
Wrocławia 2020, a jego prace można było oglą-
dać m.in. w „The New York Timesie”, „Süddeutsche 
Zeitung” czy „Bloomberg Businessweek”. Orygi-
nalna grafika została przeniesiona na płócienne 
torby. – Poprzez tę akcji chcieliśmy promować 
sztukę użytkową oraz wyjątkowo zdolnego ar-
tystę, który mieszka w naszym mieście, a także 
zwrócić uwagę klientów na ekologię i zapro-
ponować im zamianę plastikowych toreb na 
zakupy na te ekologiczne. Troska o środowisko 
jest dla nas bardzo ważna – podkreśla Joanna 
Sawośko-Duda.

Bezpieczne święta
Dla bezpieczeństwa klientów i pracowników 
w okresie bożonarodzeniowym Magnolia Park 
zrezygnowała w 2020 roku z typowych wydarzeń 
przedświątecznych. W zamian zorganizowane 
zostały dwie akcie prosprzedażowe, których for-
ma umożliwiła dostosowanie się do wszystkich 
wytycznych rządowych i do aktualnej sytuacji 
epidemicznej.
W akcji mikołajkowej centrum handlowe rozda-
ło 600 kart podarunkowych. W drugiej przed-
świątecznej akcji za zakupy wręczano gwiazdy 
betlejemskie. – Ta roślina jest symbolem świąt 
Bożego Narodzenia i w wielu domach zajmuje 
zaszczytne miejsce. Obie akcje mocno przypadły 
do gustu klientom. Otrzymywaliśmy sygnały, że 
dzięki nim udało się wprowadzić miłą atmosfe-
rę i poczuć świąteczny klimat, mimo trudnych 
okoliczności w tamtym okresie – mówi Joanna 
Sawośko-Duda.

W okresie pandemii Magnolia Park 
z należytą uwagą podeszła do kwestii 
bezpieczeństwa swoich klientów, 
najemców oraz pracowników. 
W związku z tym podjęła odpowiednie 
środki ostrożności w centrum, a także 
wiele działań marketingowych 
przeniosła na swoje portale 
społecznościowe.
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Promocja najemców
Wśród akcji prosprzedażowych wyróżniały się 
także działania związane z otwarciem nowego 
hipermarketu sieci Carrefour z nowoczesnym 
konceptem store-in-store. To m.in. duża kampa-
nia outdoorowa na terenie Wrocławia, kampania 
w mediach, a także specjalna akcja prosprzedażo-
wa z nagrodami o łącznej wartości 100 tysięcy zł. 
Za zakupy w nowym hipermarkecie można było 
zdobyć kartę podarunkową do wykorzystania 
w dowolnym sklepie lub punkcie usługowym 
działającym w Magnolia Park. – Chcieliśmy w ten 
sposób zachęcić nie tylko do odwiedzenia no-
wego hipermarketu, ale także do skorzystania 
z szerokiej oferty całej galerii, wspierając tym 
samym także pozostałych naszych najemców – 
podkreśla Joanna Sawośko-Duda.

Przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom pandemii 
W okresie pandemii Magnolia Park z należytą 
uwagą podeszła do kwestii bezpieczeństwa 
swoich klientów, najemców oraz pracowników. 
W związku z tym podjęła odpowiednie środki 
ostrożności w centrum, a także wiele działań 
marketingowych przeniosła na swoje portale 
społecznościowe. – Na każdym kroku podkre-
ślaliśmy, jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo. 
Podjęte przez nas działania dobitnie to pokazują 
– przekonuje Joanna Sawośko-Duda.

Certyfikowane bezpieczeństwo
Magnolia Park traktuje bezpieczeństwo klientów 
oraz osób pracujących w centrum handlowym 
priorytetowo. W listopadzie 2020 roku Magnolia 
Park otrzymała certyfikat „SafeGuard”, przyzna-
wany przez firmę Bureau Veritas miejscom, które 
spełniają najwyższe wymogi sanitarne związane 
z przeciwdziałaniem COVID-19.
W ramach audytu powierzchnia centrum została 
przebadana pod kątem śladów koronawirusa 
oraz wykonano szereg innych czynności np. zwe-
ryfikowano listę wymagań, wytycznych i dobrych 
praktyk, sporządzoną przez Bureau Veritas, a także 
oceniono procedury postępowania oraz poziom 
ich wdrożenia w obiekcie. Pod koniec kwietnia 
2021 roku certyfikat został ponownie poświad-
czony i zaktualizowany.

Odpowiednie środki ostrożności
Przez cały czas trwania pandemii Magnolia Park 
apeluje do klientów oraz najemców o bezpie-
czeństwo, solidarną troskę i stosowanie się do 
zasad, dzięki którym można przeciwdziałać roz-
przestrzenianiu się wirusa – noszenie maseczek, 
utrzymywanie dystansu oraz dezynfekcję dłoni. 
W tym celu – tam, gdzie to możliwe, wprowadziła 
komunikację jednokierunkową, umieściła także 
na dwóch piętrach prawie 30 podajników do 
dezynfekcji rąk. W Punkcie Informacyjnym klienci 
centrum mogą także odebrać bezpłatne masecz-

ki i rękawiczki. Dodatkowo, w związku z obowią-
zywaniem ograniczeń dotyczących liczby osób 
przebywających w jednym pomieszczeniu, liczba 
klientów w centrum jest na bieżąco monitoro-
wana. We wrześniu 2021 centrum handlowe 
dołączyło do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna 
witryna – bierz przykład z manekina", w której 
przypomina klientom o podstawowych zasa-
dach zapobiegania skutkom pandemii – przede 
wszystkim o noszeniu maseczek na terenie cen-
trum handlowego. W tym celu witryny sklepowe 
zostały dodatkowo oznakowane hasłem „Maskę 
noszę, nie roznoszę!”.

Szczepienia przy okazji zakupów
Magnolia Park bierze również przez cały czas 
aktywny udział w promocji szczepień przeciwko 
COVID-19, umożliwiając klientom zaszczepienie 
się podczas zakupów. W 2021 roku takich okazji 
było kilka, m.in. podczas pikników rodzinnych czy 
Miasteczka Zdrowia zorganizowanego na terenie 
centrum handlowego we współpracy z Fundacją 
Veritas. – Z chęcią włączyliśmy się w organi-
zację tego wydarzenia. Jest to odpowiedź na 
skutki uboczne pandemii w postaci mniejszej 
dostępności do badań i wizyt u specjalistów 

wśród mieszkańców Wrocławia. To ważne, aby 
móc się systematycznie badać i zadbać o swoje 
zdrowie, nawet w tak trudnym czasie – mówi 
Joanna Sawośko-Duda. Akcje szczepień są prze-
prowadzane zarówno we współpracy z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia, jak i prywatnymi 
placówkami medycznymi.

Wsparcie branży gastronomicznej
Aby zadbać o bezpieczeństwo klientów, a jed-
nocześnie zabezpieczyć działalność najemców 
foodcourt w trudnym dla branży gastronomicz-
nej czasie, Magnolia Park uruchomiła dwa letnie 
ogródki. Umożliwiło to komfortowe spożycie po-
siłku kupionego w lokalach działających w cen-
trum. Ogródki zaczęły działać w maju 2021 roku 
i obowiązywały w nich specjalne zasady bezpie-
czeństwa. Stoliki zostały odpowiednio oznaczone 
oraz rozstawione zgodnie z wytycznymi, aby za-
chować wymagany dystans społeczny. Natomiast 
po ponownym otwarciu stref restauracyjnych 
Magnolia Park przygotowała akcję prosprzedażo-
wą dla klientów, aby dodatkowo wzmocnić ruch 
u tej grupy najemców. Rozdano łącznie 100 kart 
o wartości 30 zł każda.
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Inspiracje w sieci
Przez cały 2020 rok centrum handlowe, w ra-
mach swojego hasła przewodniego „Magnolia 
Park inspiruje”, prowadziło internetowe akcje dla 
klientów. – Naszym celem było z jednej strony 
pokazanie ciekawych i inspirujących pomysłów 
na spędzanie czasu w domu, a z drugiej – utrzy-
mywanie z bliskich relacji i stałego kontaktu z na-
szymi klientami. Prowadzone przez nas działania 
były zgodne z naszą strategią i podejmowały 
ważne dla naszych klientów tematy – podkreśla 
Joanna Sawośko-Duda. Wśród organizowanych 
przez Magnolię Park wydarzeń znalazły się m.in. 
spotkania online, webinary, warszataty, zabawy 
i konkursy z kreatywnymi zadaniami do wyko-
nania – zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
Tematyka akcji była związana m.in. z promocją 
zdrowego stylu życia, ekologii oraz work-life ba-
lance. W swoich działaniach promowała także na-
jemców, np. organizując cykl konkursów w opar-
ciu o ideę kalendarza adwentowego, w którym 
do wygrania były nagrody ufundowane przez 
podmioty zlokalizowane w centrum handlowym.

Pomoc potrzebującym i pra-
cownikom ochrony zdrowia
W trakcie pandemii Magnolia Park nie tylko 
nie zrezygnowała z prowadzenia działań CSR, 
ale również zaczęła realizować nowe. Centrum 
handlowe od wielu lat regularnie wspomaga 
wrocławskie instytucje jak Wrocławskie Hospi-
cjum dla Dzieci, Przylądek Nadziei, Fundację 
DKMS oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. – W szczytowym okresie pan-
demii rozszerzyliśmy zakres działań CSR, a nasze 
hasło przewodnie ewaluowało z   „Magnolia Park 
inspiruje” w „Magnolia Park pomaga”. Wiedzieli-
śmy, jak ważna jest pomoc potrzebującym, tu 
i teraz, zwłaszcza tym osobom, którym groziło 
zapomnienie w tym trudnym czasie – wyjaśnia 
Joanna Sawośko-Duda. Działania centrum sku-
piały się na pomocy pracownikom, pacjentom 
i podopiecznym placówek medycznych oraz 
wrocławskim fundacjom, schroniskom i szkołom. 
W ubiegłym roku, w czasie 9 miesięcy trwania 
programu „Magnolia Park pomaga”, zrealizowano 
7 akcji, także we współpracy z najemcami, którzy 
chętnie włączali się w działania organizowane 
przez centrum handlowe.

Pomóc tym, którzy pomagają 
Znaczna część akcji „Magnolia Park pomaga” 
była skierowana do placówek medycznych. 
• Magnolia Park przekazała środki ochrony 

osobistej, płyny dezynfekujące, środki 
czystości i produkty kosmetyczne trzem 
wrocławskim szpitalom oraz dwóm insty-
tucjom: Fundacji Na Ratunek Dzieciom 
z Chorobą Nowotworową oraz Fundacji 
Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

• Ponadto przygotowała i przekazała 1000 

butelek wody dla szpitala tymczasowego 
przy ul. Rakietowej we Wrocławiu.

• Zadbała także o posiłki i słodkie upo-
minki dla ciężko pracującego personelu 
medycznego Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego we Wrocławiu. Zakupiona 
u najemców (Pasibus, Salad Story i Fran-
kie’s) żywność była także realną pomocą 
dla nich właśnie w czasie niewielkiego 
ruchu w branży gastronomicznej. Posiłki 
trafiły na oddziały pediatrii, kardiologii, 
alergologii, ginekologii i położnictwa 
w czasie wzmożonej liczby zachorowań 
i wielogodzinnych dyżurów – w listopa-
dzie oraz grudniu.

• Wyrazem wsparcia i docenienia pra-
cowników służby zdrowia była także 
akcja outdorowa na terenie Wrocławia, 
w ramach której na billboardach w całym 

mieście pojawiły się podziękowania dla 
personelu medycznego za podejmowany 
przez nich wysiłek w walce z opanowa-
niem skutków pandemii.

Pomóc tym, którzy są w potrzebie 
Pomoc trafiła także do najbardziej potrzebu-
jących i nieco zapomnianych w tym trudnym 
czasie osób.
• Wiosną Magnolia Park dwukrotnie prze-

kazała setki produktów higienicznych dla 
podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. 
św. Brata Alberta.

• Przygotowała oraz wręczyła również 100 
paczek żywnością, kosmetykami oraz 
chemią gospodarczą seniorom – pod-
opiecznym Polskiego Związku Niewido-
mych Okręgu Dolnośląskiego.

• Pomoc starszym osobom zorganizowała 
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także z okazji Mikołajek, przygotowując 
60 paczek świątecznych ze słodycza-
mi, kawą, herbatą, a także puzzlami, 
grami planszowymi i książkami. Zostały 
wręczone podopiecznym w 15 Domach 
Społecznych we Wrocławiu.

Pomóc tym, którzy są wykluczeni
Kolejne lockdowny oraz przedłużająca się nauka 
zdalna spowodowały wykluczenie części wro-
cławskich uczniów. Dlatego centrum handlowe 
przekazało 14 komputerów do nauki podopiecz-
nym Stowarzyszenia Siemacha, a także – we 
współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju 
Społecznego, uczniom sześciu wrocławskich 
szkół, które prowadzą tzw. klasy przygotowaw-
cze dla dzieci migrantów.

Pomóc tym, którzy nie mają głosu
W tym trudnym czasie centrum nie zapomnia-
ło także o zwierzętach we wrocławskim ZOO, 
które utrzymuje się przede wszystkim ze sprze-
daży biletów, a przez długi czas pozostawało 
zamknięte. W ramach pomocy kupiono 69 ro-
dzinnych biletów wstępu do wykorzystania po 
ponownym otwarciu ogrodu. Wszystkie bilety 
były rozdawane podczas akcji organizowanych 
w mediach społecznościowych oraz w konkursie 
plastycznym dla dzieci. Mimo trudności związa-
nych z sytuacją epidemiologiczną Magnolia Park 
konsekwentnie realizuje strategię marketingową. 
Dzięki zwinnym reakcjom na zmieniające się 
okoliczności doskonale odnalazła się w nowej 
rzeczywistości, nie tylko proponując szeroką ofer-
tę swoim klientom, ale także wspierając swoich 
najemców oraz prowadząc działania z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu.  

INFORMACJE DODATKOWE
„Magnolia Park inspiruje” to długofalowa 
kampania centrum handlowego. Opiera 
się na storytellingu, a jej bohaterką jest 
naturalna i spontaniczna kobieta, lubiąca 
zakupy dla całej rodziny i spotkania z przy-
jaciółmi. W ramach kampanii Magnolia Park 
pokazuje, że jest czymś więcej niż miej-
scem, w którym można zrobić zakupy. Za-
chęca wrocławian do aktywności, promuje 
sztukę, czytelnictwo, zdrowy styl życia oraz 
ekologię. Prowadzi działania w social me-
diach i organizuje eventy, dzięki którym 
odwiedzający ją goście mogą spędzić 
wartościowy czas podczas zabawy, spor-
towej rywalizacji czy w trakcie wydarzeń 
kulturalnych.

Magnolia Park jest największym centrum 
handlowo-rozrywkowo-rekreacyjnym na 
Dolnym Śląsku. Łączna powierzchnia han-
dlowa obiektu wynosi 100 tys. mkw. Jest 
tu ponad 260 sklepów, kawiarni, restauracji 
i punktów usługowych. Zmotoryzowani 
klienci mają do dyspozycji ok. 3 tys. dar-
mowych miejsc parkingowych. Oferta roz-
rywkowo-rekreacyjna obejmuje 7-salowe 
kino Helios, salę zabaw dla dzieci Labibu 
i największe na Dolnym Śląsku Centrum 
Tańca Champion Team. Ofertę handlową 
centrum uzupełnia 30 restauracji i kawiarni.

Za zarządzanie Magnolia Park odpowiada 
Multi Poland Sp. z o.o., które jest częścią 
Multi Corporation, czołowej paneuropej-
skiej firmy strategicznego zarządzania 
nieruchomościowymi aktywami handlo-
wymi. Zarządza ona ponad 80 nierucho-
mościami handlowymi w Europie i Turcji, 
w tym 6 w Polsce. Przyjmują one ponad 
400 milionów klientów rocznie, którzy 
wydają tu, szacunkowo, 4 miliardy euro 
w ponad 6 000 sklepów, restauracji i lokali 
rozrywkowych.

Właścicielem Magnolia Park jest Union 
Investment Real Estate GmbH, inwestor 
o bogatych zasobach, posiadający spe-
cjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania 
nieruchomościami z ponad 50-letnim 
doświadczeniem w branży. Union Invest-
ment rozpoczął działalność jako fundusz 
zarządzający nieruchomościami w Polsce 
w roku 2008. Od tego czasu nabył zdy-
wersyfikowane portfolio nieruchomości 
biurowych, handlowych oraz hoteli i konty-
nuuje dynamiczny wzrost. Łączna wartość 
aktywów w Polsce to ponad 2 mld euro.

www.magnoliapark.pl
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PickUpWall
PickUpWall Retailo to 

kolektomat - urządzenie 
pozwalające na przygotowanie 

przesyłki do samodzielnego 
odbioru przez klienta, działające 

na podobnej zasadzie jak 
popularne Paczkomaty. 

Usługa wdrożona przez Retailo 
w kontekście zachodzących 

zmian rynkowych cieszy 
się coraz większym 

zainteresowaniem. O zaletach 
rozwiązania, dedykowanego dla 

sieci sklepów 
detalicznych opowiada 

Tomasz Sąsiadek, 
CEO Retailo Sp. z o.o.

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE DLA CENTRÓW I SIECI HANDLOWYCH

Panie Tomku, jaka jest najważniejsza 
cecha oferowanego przez Państwa 
firmę rozwiązania?

PickUpWall Retailo, dzięki dedykowanej 
aplikacji do obsługi zamówień oraz czytni-
kowi kodów QR umożliwia bezdotykowe 
odbieranie przesyłek i skrócenie samego pro-
cesu odbioru do kilku sekund. Aplikacja jest 
integrowana z systemami klienta, pozwalając 
na wysyłanie klientowi powiadomień, kiedy 
przesyłka jest gotowa do odbioru z kolekto-
matu. Od rozpoczęcia działalności Retailo 
minął rok, w czasie którego rozwinęliśmy 
działalność na dwóch rynkach i w różnych 
sektorach.

Dlaczego rozwiązanie PickUpWall tak do-
brze przyjmuje się w handlu? 
Zacznijmy od oczywistości – czyli błyska-
wicznych zmian zachodzących w handlu, 
widocznych już od kilku lat, ale drama-
tycznie przyśpieszonych przez pandemię 
COVID-19. Tradycyjny retail jeszcze przed 
pandemią stał w obliczu wyzwania – ko-
nieczności dostosowania się do zmieniają-
cych się wymagań klienta. E-commerce był 
stałym i coraz agresywniejszym elementem 
ekosystemu, centra handlowe walczyły ze 
spadającym traffikiem, klient dostosował 
zachowania do cyfrowej rzeczywistości – 
natychmiastowej reakcji – chcąc realizo-
wać swoje potrzeby tu i teraz. To wszystko 
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PickUpWall
DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE DLA CENTRÓW I SIECI HANDLOWYCH
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skierowało wiele firm na obszar działalno-
ści omnichannel – próby stworzenia sieci 
z uwzględnieniem e-commerce, która po-
zwoliłaby sprawnie odpowiadać na potrze-
by klienta, zapewniając firmie oczekiwany 
wzrost. 

Oczywiście pandemia skatalizowała ten 
proces?
Owszem. Pandemia przyspieszały wdraża-
nie rozwiązań wielokanałowych, takich jak 
Click and Collect (zamówienie internetowe 
odbierane lub nawet realizowane w fizycz-
nym punkcie). Firmy próbują wykorzystać 
traffic zdobyty online i perspektywy biznesu 
online w punktach stacjonarnych. Nałożył 
się jednak na to inny problem – rosnące 
koszty pracy i niedostępność pracowników 
na rynku. Rodzi się konieczność optymali-
zacji tego kosztu i upewnienia się, że rośnie 
produktywność sił sprzedażowych. Ofe-
rowane przez nas rozwiązanie pozwala na 
zwiększenie udziału zamówień crosschanne-
lowych w sprzedaży sklepów z utrzymaniem 
wysokiej efektywności pracowników.  

Dlaczego PickUpWall jest opłacalne? 

PickUpWall pozwala na rozdzielenie w cza-
sie - procesu przygotowania zamówienia do 
odbioru i faktycznego odbioru przez klienta 
- co generuje szereg korzyści dla firmy. 

A mianowicie?
Po pierwsze, jest wygodna i szybka dla klien-
ta. Dzięki automatyzacji odbioru i minimal-
nemu czasowi obsługi, pozwala na eliminację 
kolejek do kas. Zapewnia również pożądane 
bezpieczeństwo – bezdotykową, bezkontak-
tową obsługę, kontrolowaną przez klienta. 
Po drugie, uwalnia nieproduktywny czas 
pracownika. Dzięki kolektomatowi, elimi-
nujemy czas potrzebny na poszukiwanie za-
mówienia i weryfikację danych klienta w celu 
wydania przesyłki. Wydanie zamówienia 
następuje do kolektomatu, bezpośrednio po 
jego przygotowaniu, a weryfikacja następuje 
przez połączenie odbioru z adresem/telefo-
nem klienta podanym w zamówieniu. 

Czy jest Pan w stanie podać jakiś liczby?
Tak. Proste kalkulacje pozwalają wyliczyć 
efektywność rozwiązania PickUpWall Reta-
ilo oraz ROI z inwestycji. Biorąc pod uwagę 
modelowe założenia, w których jeden punkt, 

zatrudniający 7 pracowników i generujący 
200 000 PLN obrotu miesięcznie, otrzymuje 
dziennie średnio 15 zamówień z odbiorem 
w lokalu, to mówimy o prawie 8000 PLN 
uwolnionej produktywności (gdy wydanie 
zamówienia trwa 5-6 minut).

Jakie rodzą się perspektywy rynku 
kolektomatów? 
W Polsce rozwiązania typu Click&Collect 
(przygotowanie zamówienia ze stocku skle-
pu) to wciąż niewielka część rynku, chociaż 
w firmach, które to rozwiązanie wdrożyły, 
stanowi to już 10 – 40% udziału w zamó-
wieniach. Tymczasem w wielu krajach stało 
się to wiodącą częścią biznesu! Na rynku 
izraelskim znane są przypadki, gdzie nawet 
80% sprzedaży internetowej to zamówienia 
z odbiorem własnym klienta. 

Dla kogo jest to rozwiązanie? 
Widzimy dwa główne rodzaje biznesów, 
które już teraz mogą odnieść korzyści z roz-
wiązania PickUpWall – średnie i duże sieci 
handlowe, prowadzące sklep internetowy 
oraz centra handlowe. 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Posiadam wieloletnie doświadczenie 
w tworzeniu i rozwijaniu aplikacji. 
Współtworzenie i rozwój firm 
telekomunikacyjnych, budowa 
systemów ERP dla klientów dużych firm 
na rynku polskim. Odpowiedzialność 
po mojej stronie spoczywa 
w głównej mierze na przekładaniu 
oczekiwań klientów na rozwiązanie 
technologiczne, spajaniu koncepcji 
funkcjonalnych w gotowy produkt. 
Współtworzę strategię i kierunek 
rozwoju firmy.

JAKĄ KSIĄŻKĘ Z DOTĄD 
PRZECZYTANYCH MOŻE PAN  POLECIĆ?

Ciężko wybrać, idąc z duchem czasu oraz 
panującymi trendami poleciłbym książkę 
Waltera Isaacsonaa „Steve Jobs”. Opisuje ona 
historię wzlotów i upadków, kreatywności 
oraz wynalazczości jednego z najbardziej 
kreatywnych ludzi naszej ery.

ULUBIONA PORTAWA?
Ostatnio ulubionymi stały się - siłą rzeczy - 
wszelkie dania bogate w żelazo (śmiech).

KULTURA - W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIEJ?

Koncerty – pandemia skutecznie odcięła od 
dostępu do endorfin związanych z energią 
płynącą z muzyki na żywo.

NAJBLIŻSZE WAKACJE?
Lubię zapach morza i jego szum. 
Obowiązkowo raz w roku, choć na chwilę, 
wizyta nad polskim morzem, uważam iż jest 

JAKA JEST PANA DEWIZA ŻYCIOWA?
Rozwój własny i zawodowy, wytrącanie 
się ze strefy komfortu przez zmianę 
i poznawanie nowego. 

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Systematyczność i konsekwencja, 
słuchanie i elastyczność

CO MOTYWUJE PANA DO 
DZIAŁANIA?

Sukcesy, ale nie tylko te spektakularne 
- zawodowe, ale również małe, takie jak 
pokonywanie własnych słabości.

CO CENI PAN W LUDZIACH?
Pomysłowość oraz własne zdanie, 
a także chęć wyrażenia się bez względu 
na komentarze osób postronnych.

W CZASIE WOLNYM...
Czas wolny często bywa pewnego 
rodzaju abstrakcją; zawsze pojawi się 
nowy pomysł, myśl by coś stworzyć 
czy ulepszyć; niemniej jednak, jeżeli już 
się znajdzie – staram się każdą wolną 
chwilę spędzać z rodziną.

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

"Skazani na Shawshank". Zawsze lubię 
do niego wracać. Pokazana jest tam 
wytrwałość i konsekwencja. I genialne 
role aktorskie.

wiele miejsc w Polsce jeszcze wartych 
zwiedzenia, w związku z tym staram 
się planować urlop tak, by z listy miejsc 
wartych zobaczenia odznaczyć kolejną 
pozycję.

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PAN 
W  WOLNEJ CHWILI?

Temat rzeka. W każdym gatunku 
znajduję coś dla siebie. Rock, hip hop, 
jazz, muzyka elektroniczna, grunge, 
electroswing. Zależnie od nastroju i od 
miejsca, w którym słucham. Od Prodigy 
do Dire Straits, od Fisz Emade do Parov 
Stelar, od Iron Maiden do Radiohead.

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁBY PAN 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Jest wiele małych i kilka dużych 
wyzwań. Jedno z ostatnich – stać się 
mistrzem gry w squasha, a przynajmniej 
wygrywać częściej ze sparring 
partnerem.

Portret
CEO, RETAILO SP. Z O.O.

TOMASZ
SĄSIADEK
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Korzyści dla sieci handlowych już Pan pod-
kreślił, a co z centrami handlowymi?
W przypadku centrów handlowych możemy 
stworzyć rozwiązanie wspierające mniejsze 
podmioty handlu i równocześnie pobudza-
jące footfall. Rolą centrum handlowego jest 
stworzenie optymalnego zestawu punktów 
usługowo-handlowych, zbierających masowy 
ruch klienta, z którego korzystają wszyscy 
najemcy. Wysoki ruch często stanowi o suk-
cesie danego obiektu. Zadanie to jest moc-
no utrudnione w aktualnej sytuacji, footfall 
w galeriach jest niższy o 30% w porównaniu 
do roku 2019, a do roku 2020 wzrosty są nie-
wielkie – co zagraża mniejszym najemcom 
centrów, którym z uwagi na skalę działania 
trudniej jest inwestować w dedykowane 
rozwiązania. Zamówienia Click & Collect, 
Click & Reserve mogą być odpowiedzią na 
spadający traffic. Adresują wymagania klien-
ta – realizacji swojej potrzeby jak najszybciej 
i jak najwygodniej, co widać w rosnącej skali 
tego typu sprzedaży. Równocześnie łączą 
go z fizycznym punktem sprzedaży. Roz-
wiązanie PickUpWall Retailo dla centrów 
handlowych to kolektomat obsługiwany 
przez samo centrum, podnajmujące skrytki 

najemcom. Dedykowana aplikacja pozwala 
obsługiwać multi-źródłowe zamówienia, 
otwierając świat omnichannel również przed 
mniejszymi graczami na rynku. 

Jakie aspekty Państwa oferty powinien 
mieć na uwadze potencjalny klient? Dla-
czego powinien zwrócić uwagę właśnie na 
Retailo?
Ponieważ oferujemy bardzo uniwersalne roz-
wiązanie - łatwe we wdrożeniu, skalowalne, 
modularne, z możliwością zaprojektowania 
wnętrza wg potrzeb klienta. W zależności od 
preferencji i możliwości odbiorcy, oferujemy 
w pełni otwarte rozwiązania: od pełnej inte-
gracji dwustronnej, przez półautomatyczną 
rejestrację zamówień, kody QR do ręcznej 
rejestracji zamówienia przez dostarczoną 
aplikację/portal www. Ponadto posiadamy 
jedno z lepszych oprogramowań służących 
do obsługi całego procesu jak i urządzeń. 
Lata doświadczeń w branży IT pozwoliły 
nam na etapie projektowania wyelimino-
wać pewne błędy, które mogłyby się pojawić 
w procesie tzw. wieku dziecięcego – uwa-
żam iż jest to jeden z aspektów który prze-
kłada się na decyzję naszych klientów, by 

zdecydowanie wybrać rozwiązanie Retailo.

Czy i gdzie udało się Państwu zaimple-
mentować własne rozwiązania? Jakimi 
efektami możecie się pochwalić?
Oczywiście. PickUpWall działa już w sie-
ci Sephora na dwóch rynkach - w Polsce 
i Hiszpanii. Niedługo wdrażamy kolektoma-
ty u kolejnego klienta, którego nazwy na ten 
moment nie możemy zdradzić. W punktach, 
które wdrożyły to rozwiązanie, poprawiła się 
ocena usługi Click & Collect. Sprzedawcy 
nie są angażowani w proces obsługi odebra-
nia przesyłki, co zmniejsza czasochłonność 
procesu i pozwala skupić się na obsłudze 
klienta na sali sprzedaży.

Jakim zainteresowaniem Państwa produkt 
cieszy się wśród samych konsumentów? 
Na tę chwilę konsument nie wybiera aktyw-
nie tej formy odbioru. O tym, która paczka 
trafi do kolektomatu, decyduje sprzedawca. 
Spodziewałbym się, że konsument jest zado-
wolony z mniejszej ilości czasu, który musi 
poświęcić na podjęcie paczki. Nie dysponu-
jemy jednak wynikami ankiet NPS, które 
mogłyby to potwierdzić.
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Co jeszcze wyróżnia Państwa firmę i jej 
ofertę na tle konkurencji?
Stosujemy najwyższej jakości materiały, 
które zapewniają zarówno estetykę, jak 
i trwałość urządzeń. Instalujemy elektronikę 
w pełni zaprojektowaną przez nas, co daje 
nam pełną kontrolę nad funkcjonowaniem 
i niezawodnością kolektomatów. Całość 
oprogramowania jest napisana przed nasz 
zespół, co daje dużą elastyczność w dosto-
sowaniu jej pod potrzeby klientów i obniża 
koszty wdrożenia.

Jak bardzo można personalizować PickUp 
Wall?
Ograniczeniem jest wyobraźnia klienta 
i kilka wymogów funkcjonalnych. Możemy 
spersonalizować wielkość skrytki, rozmiary 
zewnętrzne całego PickUpWall. Tworzymy 
rozwiązanie zewnętrzne i wewnętrzne. Ko-
lorystyka, jak i aspekty graficzne są też do 
dopasowania – minimalistyczny front daje 
łatwość takiej personalizacji. Aplikacja do 
obsługi zamówień i komunikacji graficznej 

z klientem jest w pełni personalizowana pod 
preferencje klienta. Klamrę personalizacji za-
myka nasz interfejs, który jest uniwersalnym 
rozwiązaniem do komunikacji na różnych 
poziomach potrzeb i możliwości klienta - 
sieci lub centrum handlowego.

Wspomniał Pan o sieci Sephora. Które jesz-
cze branże powinny skorzystać z Państwa 
oferty? Czy macie jakieś preferencje w tym 
aspekcie?
Szeroko rozumiany handel detaliczny jest 
naszą domeną. Tu czujemy się komfortowo 
i rozumiemy ten biznes. Tak też tworzymy 
nasze rozwiązanie – by było proste do wdro-
żenia u klienta i proste w odbiorze przez 
klienta końcowego. Sieci handlowe i centra 
handlowe – tu nasze rozwiązanie sprawdzi 
się po wyjęciu z przysłowiowego pudełka.

A jak wygląda  wsparcie serwisowe ofero-
wane przez Państwa firmę? 
To pełen wachlarz usług od wsparcia zdalne-
go, przez wizyty serwisowe w lokalizacji – to 
oczywiście podstawa. Jako autor rozwiąza-
nia jesteśmy też wsparciem merytorycznym 
w rozwoju usług dostawy do PickUpWall 
z naszymi klientami. Rozwijamy się i ro-
śniemy z nimi.

Jak ocenia Pan przyszłość sektora handlu 
w kontekście aktualnej sytuacji powodo-
wanej pandemią?
Najbliższe lata będą kontynuacją już nie 
trendu, a konieczności rynkowej – ciągły 
i szybki rozwój usług omnichannel i rów-
nie dynamiczna rozbudowa usług dostawy 
Out Of Home i szybkich dostaw do domu 
klienta. Zmiany pandemiczne wpływają na 
przekształcanie rynku pracy, dostosowy-
wanie się do tych zmian już jest namacal-
ne – powstawanie centrów logistycznych, 
mini centrów dystrybucji, usług kurierskich 
– to już odzwierciedla rynek pracy przede 
wszystkim w dużych miastach.

Jakie cele stawia sobie Państwa firma 
w długofalowej perspektywie?
Nasz cel jest prosty, chcemy być naturalnym 
uzupełnieniem usług APM na rynku pol-
skim. Naszą ambicją jest być w każdej sieci 
retailowej i w każdym centrum handlowym. 
Nasze rozwiązanie jest do tego stworzo-
ne i z myślą o takim segmencie planujemy 
rozwój.

Dziękujemy za rozmowę.
Również dziękuję.

Oferowane przez nas 
rozwiązanie 
pozwala na 
zwiększenie udziału 
zamówień 
crosschannelowych 
w sprzedaży 
sklepów, 
z utrzymaniem 
wysokiej
efektywności 
pracowników. 
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A SEKTOR  HANDLU I NIERUCHOMOŚCI HANDLOWYCH



Fot. Envato

Z badania "Postawy ekologiczne Polek 
i Polaków" przeprowadzonego przez Blue 
Media w ub. roku dowiadujemy się m.in., 

że zdecydowana większość rodaków jest zgodna 
w kwestii dotyczącej kryzysu klimatycznego, 
a mianowicie tego, że ewidentnie mamy z nim 
do czynienia. Nie da się bowiem nie zauważyć 
zmian klimatycznych spowodowanych w znacznej 
mierze zanieczyszczeniami wód, gleby i powietrza, 
wynikających z postępu cywilizacyjnego. Jako 
konsumenci przykładamy jednak coraz większą 
wagę do tego co jemy, z jakich materiałów wykonane 
są kupowane przez nas ubrania i z jakich środków 
transportu korzystamy... Jednocześnie stopniowo 
da się zaobserwować wzmożoną aktywność 
przedsiębiorstw związaną z działaniami na rzecz 
ochrony środowiska i odpowiadającą na preferencje 
klientów w tym zakresie. Pytamy branżowych 
ekspertów m.in. o to, jak oceniają obecną 
świadomość ekologiczną ogółu społeczeństwa oraz 
w jaki sposób branża handlu i nieruchomości 
handlowych może realnie wpłynąć na poprawę 
ochrony środowiska naturalnego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA ŚRODOWISKO
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Stale rosnące grono odbiorców inte-
resujących się prośrodowiskowymi 
działaniami firm, wartościami marek 

czy pochodzeniem towarów mogłoby 
wskazywać, że w społeczeństwie coraz bar-
dziej rozwija się świadomość ekologiczna. 
Jednak dla klientów, walory ekologiczne 
produktów nadal pozostają tylko wartością 
dodatkową, a nie docelową.
Analizując dane sprzedażowe naszej fla-
gowej marki – Reserved, w której udział 
zrównoważonych produktów jest najwięk-
szy, na ten moment nie możemy jeszcze 
jednoznacznie mówić o rosnącej świa-
domości potrzeby ochrony środowiska 
w decyzjach zakupowych konsumentów. 
Chociaż wyniki sprzedaży modeli wytwo-
rzonych w zgodzie z zasadami zrównowa-
żonego rozwoju, które oferujemy w LPP 
pod metką Eco Aware, są optymistyczne, 
a ubrania te są chętnie kupowane w regu-
larnej cenie, to jednak klient w pierwszej 
kolejności zwraca uwagę na to, czy dany 
produkt odpowiada mu pod względem 
jakości, stylu, fasonu czy kolorystyki. 

Wyniki sprzedaży marki Reserved wskazu-
ją, że pod względem liczby sprzedanych 
sztuk odzieży wyprodukowanych ze zrów-
noważonych materiałów lub w zrównowa-
żonym procesie przodują większe miasta. 
Biorąc jednak pod uwagę procentowy 
udział sprzedaży do populacji danej loka-
lizacji, klientów otwartych na zrównowa-
żoną modę nie brakuje też w mniejszych 
miejscowościach. To nam pokazuje, że 
o wyborze zrównoważonych produk-
tów w pierwszej kolejności decyduje ich 
dostępność, ponieważ wraz z rozwojem 
„zielonej” oferty proporcjonalnie rośnie 
jej udział w sprzedaży LPP. 
Biorąc to pod uwagę zdajemy sobie spra-
wę, że to również na nas spoczywa obowią-
zek kreowania określonych trendów oraz 
pokazywania klientom, że mają atrakcyjną, 
ekologiczną alternatywę podczas zaku-
pów. Poszerzając sukcesywnie w ofercie 
udział kolekcji zrównoważonych, które 
wprowadzamy na rynek - jednocześnie 
przyczyniamy się do ich popularyzacji 
wśród konsumentów. Nośnikiem tego 

trendu jest nasz omnikanałowy model biz-
nesowy - z jednej strony sprzyja powszech-
nej dostępności tych kolekcji, a z drugiej 
dzięki spójnej i transparentnej prezentacji 
kolekcji Eco Aware we wszystkich punk-
tach styku z klientem – wpływamy na 
wzrost świadomych i odpowiedzialnych 
wyborów konsumenckich. 
Klient decydujący się na zakup oferty z ko-
lekcji Eco Aware, ma pewność, że są wyko-
nane z materiałów pozyskanych w spo-
sób bardziej przyjazny dla środowiska np. 
z tkanin wytwarzanych na bazie celulozy 
drzewnej przerabianej na włókna w obiegu 
zamkniętym, czy z materiałów organicz-
nych powstałych z surowców uprawianych 
w zgodzie z naturalnym cyklem przyrody. 
Dbamy też o to, aby były produkowane 
przy mniejszym zużyciu wody i środków 
chemicznych. By ograniczyć ilość odpa-
dów, a także zużycie zasobów naturalnych, 
wykorzystujemy w zielonych kolekcjach 
również materiały z recyklingu jak wełnę, 
bawełnę, poliester, poliamid czy jedwab 
oraz bardzo dobry jakościowo i trwały 

Odpowiedzialność za przyszłe 
pokolenia weszła już na stałe 
do debaty publicznej

PRZEMYSŁAW LUTKIEWICZ
Wiceprezes Zarządu LPP SA 
www.lppsa.com
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poliester z przetworzonych butelek PET 
wyłowionych z oceanów. Już dziś jest to 
niemal co piąty produkt. Gama takich ma-
teriałów w kolekcjach LPP jest stale posze-
rzana i z końcem 2025 roku będzie to już 
połowa kolekcji w Reserved. 
Zmiany w ofercie naszej sieci sprzedaży 
to tylko część podejmowanych przez nas 
działań na rzecz ograniczania wpływu na-
szej działalności na środowisko. Doskonale 
zdajemy sobie sprawę, że zrównoważona 
moda to nie tylko koszulka wykonana z or-

ganicznej bawełny. To było dla nas punk-
tem wyjścia do przyjętej jesienią 2019 r. 
nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
na lata 2020-2025. Zakłada ona realizację 
projektów we wszystkich kluczowych ob-
szarach naszej działalności - od wyboru 
surowców, produkcji, poprzez transport 
i logistykę, aż po sieć sprzedaży. Dzięki 
mierzalnym kryteriom i konsekwentnej 
realizacji przyjętych zobowiązań, do końca 
2025 roku chcemy zmniejszyć ślad węglo-
wy naszej spółki o 15 proc.  
W ramach pierwszego filaru naszej stra-
tegii, poza zwiększaniem udziału kolekcji 
Eco Aware, pracujemy również nad roz-
wiązaniami w obszarze zrównoważonej 
produkcji poprzez program Eco Aware 
Production. Zgodnie z jego założeniami 
wspieramy zakłady produkcyjne w ogra-
niczaniu zużycia wody czy energii. Celem 
na 2021 r. jest objęcie nim 30% współpra-
cujących z nami fabryk w południowej Azji. 
Poza tym dążymy do eliminacji wszelkich 
niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i śro-
dowiska chemikaliów w tekstylnym łań-

cuchu dostaw. Jako pierwsza polska firma, 
dołączyliśmy w ub.r. do międzynarodowej 
inicjatywy Zero Discharge of Hazardous 
Chemicals, która dąży do ujednolicenia 
standardów bezpieczeństwa chemicznego 
produkcji dla całej branży. Już dziś zaan-
gażowaliśmy się w przyjęcie ZDHC MRSL 
(ang. Manufacturing Restricted Substances 
List) – na bieżąco aktualizowanej przez 
organizację listy zakazanych substancji. 
Rozpoczęliśmy też proces dzielenia się 
wiedzą z naszymi partnerami, a w 2020 

r. - 23 fabryki w Pakistanie i 42 w Bangla-
deszu produkowały już kolekcje naszych 
marek według standardu ZDHC. Do 2025 
r. program ten obejmie wszystkich pod-
wykonawców i ich partnerów, z którymi 
współpracuje LPP. 
Traktując zrównoważony rozwój jako in-
tegralną część biznesu, minimalizujemy 
wpływ na środowisko również w obszarze 
budynków centrali czy sieci sprzedaży. Dą-
żymy do tego poprzez certyfikację BREEAM 
czy LEED, którą zostaną objęte wszystkie 
nowopowstałe obiekty biurowe LPP. Od 
2020 r. rozwijamy też nowy standard Eco 
Aware Stores, obejmujący optymalizację 
systemu HVAC, zmianę oświetlenia na 
energooszczędne LED oraz wdrażanie 
inteligentnych systemów sterowania 
światłem. Poza tym tam, gdzie mieliśmy 
możliwość wyboru dostawcy, w 2020 r. 
25 proc. energii zużywanej przez salony 
pochodziło już ze źródeł odnawialnych. 
Co więcej, w październiku br. podpisali-
śmy umowę ze spółką FIGENE Energia, na 
mocy, której od stycznia 2023 r. dla więk-

szości naszych budynków biurowych i CD 
w Pruszczu Gdańskim, będziemy korzystać 
wyłącznie z energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych. Umowę podpisaliśmy na 10 
lat, z możliwością przedłużenia kontraktu 
o dodatkowe 5 lat. 
Biorąc pod uwagę globalny problem, jakim 
stały się odpady z tworzyw sztucznych, 
odpowiedzialne zarządzanie plastikiem 
jest kolejnym z filarów naszej strategii. Za-
kłada on, że do 2025 r. będziemy korzystać 
wyłącznie z opakowań przyjaznych środo-
wisku tj. nadających się do ponownego 
użycia, poddających się recyklingowi lub 
kompostowaniu. Dzięki realizowanym pro-
jektom, pozwalającym na zmniejszenie ilo-
ści jednorazowego plastiku, jak np. zmiana 
opakowań wykorzystywanych do wysyłki 
zamówień online, zaledwie w ciągu 4 lat 
wyeliminowaliśmy z naszej działalności aż 
570 ton plastiku.
Z roku na rok obserwujemy, że odpowie-
dzialność za przyszłe pokolenia weszła już 
na stałe do debaty publicznej. W kolejnych 
obszarach życia społecznego poszukuje 
się rozwiązań, które pomogą stawić czo-
ła wyzwaniom klimatycznym w dłuższej 
perspektywie. Dlatego z jednej strony po-
dejmujemy działania, na które mamy bez-
pośredni wpływ, a z drugiej, mając świado-
mość roli współpracy na wielu poziomach, 
dołączamy do lokalnych i globalnych 
partnerstw, których celem jest wymiana 
wiedzy, ale i wyznaczanie standardów 
pomagających sprostać wyzwaniom śro-
dowiskowym w branży. Tym samym, poza 
wspomnianym dołączeniem do ZDHC, jako 
pierwsza polska firma przystąpiliśmy do 
globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki 
obiegu zamkniętego w zakresie zarządza-
nia plastikiem – New Plastics Economy 
Global Commitment oraz do jej krajowej 
alternatywy – Polskiego Paktu Plastikowe-
go. Mając też na uwadze zrównoważone 
korzystanie z zasobów leśnych na świecie, 
rozpoczęliśmy współpracę z międzynaro-
dową organizacją Canopy. Są to inicjatywy, 
które angażują decydentów rynkowych 
do istotnych zmian ukierunkowanych 
na rzecz poprawy stanu naszej planety. 
Jest to bardzo dobry sygnał, ponieważ 
sprostanie wyzwaniom środowiskowym 
wymaga analizy całego systemu naczyń 
połączonych, a kluczową rolę odgrywa 
tu właśnie budowanie platform wymiany 
wiedzy, które wspierają wypracowywa-
nie nowych standardów środowiskowych 
w branżach. W LPP jesteśmy przekonani, że 
tylko otwartość na współpracę zbliża firmy 
i rynek do coraz skuteczniejszego prze-
ciwdziałania wyzwaniom klimatycznym.

Dzięki realizowanym projektom, 
pozwalającym na zmniejszenie 
ilości jednorazowego plastiku, 
jak np. zmiana opakowań 
wykorzystywanych do wysyłki 
zamówień online, zaledwie w ciągu 
4 lat wyeliminowaliśmy z naszej 
działalności aż 570 ton plastiku.
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Konieczne są regulacje, które 
zapewnią redukcje emisji 
w poszczególnych branżach

Ekologia to dzisiaj słowo-klucz w wielu 
obszarach naszego życia, szczególnie 
w tych związanych z wyborami, jakich 

dokonujemy jako konsumenci. Szybko po-
stępujące zmiany klimatyczne sprawiają, 
że nie sposób ignorować kwestii ekologii 
i zrównoważonego rozwoju zarówno w na-
szym codziennym życiu, jak i działalności 
biznesowej.
Świadomość ekologiczna społeczeństwa 
w mojej ocenie sukcesywnie wzrasta, 
a dbałość o środowisko staje się nieodłącz-
nym elementem funkcjonowania każdego 
nowoczesnego społeczeństwa. Oczywiście 
możemy zastanawiać się czy pozytywne 
zmiany zachodzą wystarczająco szybko, 
jednak z całą pewnością dostrzeżemy je 
w różnych obszarach.  Widoczny jest wzrost 

świadomości na temat odpowiedzialnej 
mody i wielokrotnego wykorzystywania 
tworzyw, recyklingu. Na ulicach widzimy  
ludzi z torbami wielokrotnego użytku, 
a pozytywne trendy dostrzeżemy nawet 
w menu sieciowych restauracji, w których 
opcje roślinne są już stałą pozycją. 
Dowodem na to, że konsumenci są coraz 
bardziej świadomi i efektywnie poszukują 
wiedzy w tym obszarze, może być sukces 
majowej akcji w Galerii Katowickiej pn. 
Ubrania Pełne Mocy. Ten projekt miał za-
chęcać do oddawania nienoszonych ubrań 
( dania im drugiego życia) oraz miał edu-
kować, na czym konkretnie polega odpo-
wiedzialna moda. Liczby, które osiągnę-
liśmy podczas realizacji tej akcji mówią 
same za siebie – klienci oddali ponad 9 

ton  nienoszonych już przez siebie ubrań, 
które my przekazaliśmy dalej, do renowacji 
i ponownego wykorzystywania.
Duże znaczenie mają na pewno takie dzia-
łania, jak zrównoważone zarządzanie ener-
gią i zużyciem wody, czy wykorzystywanie 
ekologicznych systemów gospodarowa-
nia odpadami w obiektach handlowych. 
Równolegle z rozwiązaniami technologicz-
nymi i ich stałym ulepszaniem, musimy 
także pamiętać o edukacji konsumentów 
i tworzeniu warunków, które sprzyjają ich 
pro-środowiskowym zachowaniom. W Ga-
lerii Katowickiej robimy to m.in. poprzez 
udostępnienie stojaków i stacji naprawy 
rowerów czy baterii do ładowania samo-
chodów elektrycznych. Równie istotna 
jest otwartość na ekologiczne inicjatywy, 
aktywizowanie lokalnych społeczności 
poprzez różnego rodzaju akcje czy kam-
panie edukacyjne. Ważne, żeby w obsza-
rze ochrony środowiska nie pozostawać 
biernym, ale odpowiedzialnie sięgać po 
wszelkie dostępne narzędzia i możliwo-
ści, które mogą realnie przyczynić się do 
poprawy sytuacji oraz inspirować zmianę 
świadomości w tym zakresie. 
W Galerii Katowickiej stale zwiększamy 
wachlarz rozwiązań, które mają na celu 
zrównoważony rozwój i sprzyjają ekolo-
gii.  Możemy pochwalić się oszczędnością 
w zużyciu energii elektrycznej i ciepła, dzię-
ki takim działaniom jak: wymiana oświe-
tlenia na LED, zainstalowanie czujników 
ruchu we wszystkich ruchomych schodach 
i trawelatorach oraz wprowadzenie sys-
temu do monitorowania poszczególnych 
urządzeń, gwarantującego oszczędność 
energii na poziomie co najmniej 11 proc. 
rocznie. Zmniejszyliśmy też np. moc grzew-
czą z 3,5 MW do 2 MW, a przed pandemią 
covid-19 stosowaliśmy rekuperację – czyli  
ponownie wykorzystywaliśmy powietrze 
z central wentylacyjnych. Baterie z czujni-
kami ruchu czy aeratory w toaletach to ko-
lejny przykład dobrego gospodarowania, 
tym razem wodą. Udało nam się też zmniej-

ILONA SZAFER
Senior Asset Manager w Savills 

Investment Management, 
przedstawiciel właściciela 

Galerii Katowickiej
www.galeriakatowicka.eu
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szyć roczny tonaż odpadów niesegre-
gowanych aż o 96%,  licząc od 2017 r. 
W naszych działaniach przywiązujemy 
uwagę nawet do najmniejszych detali 
i dbamy o każdy aspekt funkcjonowa-
nia obiektu  Firma sprzątająca Galerię 
posiada certyfikat ISO i wykorzystuje 
nowoczesne, nieszkodzące środowisku 
środki czystości. W Galerii Katowickiej 
wdrożyliśmy także elektroniczny sys-
tem komunikacji z najemcami, co skut-
kuje oszczędnością papieru. 
Robimy tez wiele, by inspirować lokalną 
społeczność do działań proekologicz-
nych. Nasza inicjatywa „Miejska Far-
ma”, do udziału w której zaprosiliśmy 
mieszkańców regionu do wspólnego 
uprawiania warzyw w samym centrum 
miasta, czy wspomniana już akcja Ubra-
nia pełne Mocy (zostanie powtórzona 
w maju 2022 roku), są najlepszym tego 
przykładem. W maju 2022 roku odsłoni-
my też nowy katowicki ekomural, wyko-
nany z farb oczyszczających powietrze. 
Znajdujemy się w momencie, kiedy to 
konieczna jest mobilizacja wszystkich 
sił i podmiotów, których działania czy 
decyzje mogą wpłynąć na powstrzy-
manie kryzysu klimatycznego. Przed 
naszym krajem są takie wyzwania, jak 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 
do 2043 roku i zredukowania emisji ga-
zów cieplarnianych o co najmniej 60 
proc. do 2030 r. Konieczne są również 
regulacje, które zapewnią redukcje emi-
sji w poszczególnych sektorach i bran-
żach. Nie zapominajmy też o ustawach, 
które wprost dotyczą zachowań konsu-
mentów, jak chociażby wprowadzenie 
powszechnego systemu kaucyjnego 
dla butelek na napoje. 
W Galerii Katowickiej planujemy konse-
kwentnie podążać ścieżką zrównowa-
żonego zarządzania obiektem. Wszyscy 
musimy być świadomi powagi sytuacji 
i podejmować odpowiedzialne, rozsąd-
ne decyzje. W naszej opinii liczy się każ-
da żarówka LED, każde ubranie, które-
mu ktoś dał drugie życie i każda butelka 
po napoju trafiająca do odpowiedniego 
kosza. Ekologia na pewno pozostanie 
jednym z głównych wyznaczników 
naszych działań, nie przestaniemy 
angażować się w pro-środowiskowe 
aktywności, będziemy też nadal inspiro-
wać do niej innych. Co warto podkreślić, 
nie traktujemy ekologii jako mody czy 
trendu. Jest to dla nas jeden z podsta-
wowych i nieodłącznych elementów 
działalności biznesowej.

Najważniejsza jest 
konsekwencja 
i determinacja

Obserwujemy rosnącą świadomość 
ekologiczną społeczeństwa – zmie-
niają się wymagania wobec ofe-

rowanych produktów i ich opakowań. To 
wymusza zmiany w ofercie, do których 
muszą dostosować się zarówno sieci han-
dlowe, jak i producenci. Spodziewamy 
się, że trend ten będzie narastał. Branża 
handlowa musi przykładać coraz więcej 
wagi do ekologii, zarówno w kontekście 
opakowań, jak i składu produktów. Takie 
działania już są prowadzone i sądzimy, że 
będą coraz ważniejszym elementem stra-
tegii produktowych. Z pewnością część 
zmian będą wymuszać przepisy prawa, 
ale również konkurencja spowoduje coraz 
szybsze przechodzenie na nowatorskie 
rozwiązania ekologiczne. 
Wasz Sklep SPAR rozszerza swoją ofertę 
EKO i BIO – zwłaszcza w ramach marki 
własnej SPAR. Oferta ta jest starannie wy-

TOMASZ SYLLER
CEO Wasz Sklep SPAR
www.spar.pl

selekcjonowana, oferujemy coraz szerszy 
wybór w tym segmencie. Są to produkty 
bardzo dobrej jakości i cały czas w atrak-
cyjnych cenach – czyli zgodnie z dewizą 
SPAR "tak dobre jak najlepsze, ale za mniej". 
Dzięki temu w jednym sklepie SPAR klienci 
mogą zrobić zakupy zgodnie z własnymi 
preferencjami. 
Myślę, że rząd powinien systematycznie 
wprowadzać elementy motywacyjne – 
zarówno dla konsumentów, jak i przed-
siębiorców. Z jednej strony, kampanie 
edukacyjne, systemy zbiórek, ale z drugiej 
strony również np. zachęty np. fiskalne. 
Najważniejsza jest konsekwencja i deter-
minacja we wprowadzaniu efektywnych, 
kompleksowych rozwiązań proekologicz-
nych, w skali całego kraju. Mamy nadzieję, 
że postawy proekologiczne będą coraz 
bardziej popularne i masowe, z korzyścią 
dla całej naszej planety.
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Chcąc uniknąć katastrofalnych 
skutków, potrzebujemy 
zielonej rewolucji

Do kogo należy przyszłość?
„Skup uwagę swoich konkurentów na 
sobie, a swoją uwagę na kliencie” – pod-
powiada Jeff Bezos, prezes firmy Amazon. 
Czego więc pragną klienci? Jakie marki 
zasłużą na ich zaufanie?

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

Każda marka opiera się na czterech filarach. 
Pierwszy z nich to oferowane produkty 
i usługi. Drugi to zachowanie, czyli wy-
znawane i realizowane w praktyce przez 
firmę wartości, jej misja i społeczna od-
powiedzialność w biznesie. Fakt, że celem 

każdego biznesu jest zarabianie pieniędzy 
nie musi stać w sprzeczności z tworzeniem 
przez firmy wartości, których oczekują od 
nich klienci. Trzeci filar to komunikacja, 
która przekazuje klientom informacje o ko-
rzyściach wynikających zarówno z oferty, 
jak też z zachowania marki. Czwarty to 
środowisko, czyli miejsce bezpośrednie-
go kontaktu z marką, jak sklep detaliczny, 
w którym o doświadczeniu zakupowym 
konsumenta decyduje zarówno jakość ob-
sługi, jak i visual merchandising. Marka 
jest tak silna, jak jej najsłabszy filar, dla-
tego warto zadbać o każdy z nich, w tym 
o zachowanie. Największym zaufaniem 
klientów cieszą się marki, które są najwyż-
szej jakości, wyjątkowe i spójne, dlatego 
wyznawane przez nie wartości powinny 
znajdować potwierdzenie w ofercie sprze-
dażowej, komunikacji marketingowej 
i w miejscu sprzedaży. 

Jakiego zachowania marek oczekują 
dziś polscy konsumenci?
W  przeprowadzonym na początku pande-
mii badaniu GfK, na pytanie o największe 
obawy Polaków, respondenci zaraz po 
zdrowiu wymienili ochronę środowiska. 
Ubiegłoroczne badanie Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska poprosiło naszych 
rodaków o wymienienie trzech dziedzin, 
w których ich zdaniem, nasz kraj ma 
najwięcej problemów do rozwiązania. 
W pierwszej trójce znalazły się: ochrona 
środowiska (52 proc.), ochrona zdrowia (48 
proc.) i gospodarka – rozwój ekonomicz-
ny (20 proc.). W czasie pandemii wzrosły 
oczekiwania konsumentów w stosunku 
do odpowiedzialności społecznej biznesu, 
na czele z troską o kwestie ekologiczne, co 
potwierdzają także badania KPMG, pytają-
ce Polaków o ważne dla nich czynniki przy 
wyborze produktu i marki.  

Odpowiedzialne produkty dla odpo-
wiedzialnych klientów
Ekologicznych produktów oczekujemy od 
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firm z każdego sektora biznesu, a im więk-
szy jest w nim potencjał zmian, tym ocze-
kiwania są większe. Dobrym przykładem 
jest branża mody, która po przemyśle pali-
wowym, należy do najbardziej uciążliwych 
dla środowiska naturalnego. W najlepszych 
markach, działania proekologiczne zaczy-
nają się już na etapie projektowania odzie-
ży, jak w przypadku nagrodzonej na tar-
gach ISPO w Monachium, sportowej kurtki 
marki Adidas, która została zaprojektowa-
nia przy ograniczeniu liczby potrzebnych 
do jej uszycia materiałów, by łatwiej moż-
na ją było później poddać recyklingowi. 
Wykorzystywanie do produkcji surowców 
z proekologicznych upraw, proponowanie 
bardziej klasycznych (wolniej starzejących 
się ) czy wręcz wielosezonowych kolek-
cji, jak też produktów wyższej jakości (by 
można je było dłużej nosić), propozycje 
„unisex” (przykład Vistuli), wypożyczanie 
ubrań i ich wymiana na kolejne (jak w mo-
delu subskrypcji H&M), naprawa odzieży 
i sprzedaż w modelu „second hand” (jak 
w Zalando) to przykłady na to, że coraz 
częściej „chcieć” znaczy „móc”.  

Przyjazny klientom i środowisku 
handel
Im większa sieć detaliczna, tym znaczniej-
szy jest jej wpływ na środowisko, dlatego 
wśród liderów handlu wypatruje się zwykle 
prekursorów pozytywnych zmian. Należy 
do nich m.in. sieć Żabka, w której odpo-
wiedzialność jest jedną z wartości firmy, 
a cele ekologiczne (jak np. redukcja śladu 
węglowego)  są precyzyjnie określone 
i kontrolowane, także w stosunku do do-
stawców. Rezygnacja z plastikowych toreb 
na rzecz papierowych, opakowania z re-
cyklingu w produktach marek własnych, 
energooszczędne oświetlenie, to tylko 
niektóre z przykładów. Cieszy długopla-
nowe wdrażanie strategii zrównoważone-
go rozwoju, jak w przypadku LPP (na lata 
2020 -2025) oraz kompleksowy charakter 
proekologicznych działań, począwszy od 
projektowania kolekcji, wyboru surowców 
i dostawców, przez logistykę po rozwiąza-
nia w salonach sprzedaży i handlu online 
(w tym dotyczące redukcji plastikowych 
opakowań i pełnego poddawania ich 
recyklingowi lub kompostowaniu).  Do 
2025 roku 100 proc. sklepów stacjonar-
nych zostanie objętych programem Eco 
Aware Stores, w ramach którego znacznie 
zostanie obniżone zużycie energii. Zbiórki 
używanej odzieży, a następnie obdarowy-
wanie nią potrzebujących, to przykład pro 
środowiskowych i pro społecznych działań 
marki. W budowaniu odpowiedzialnego, 

przyjaznego środowisku handlu, rosło 
będzie znaczenie mniejszych sieci deta-
licznych i sklepów o mocnym proekolo-
gicznym przesłaniu, jak „Na gramy – sklep 
bez plastiku”, z pełną ofertą zero waste, 
gdzie znajdziemy zarówno żywność na 
wagę, kosmetyki naturalne, środki czysto-
ści oraz akcesoria. Jako jurora konkursu 
PRCH Retail Awards, cieszył mnie w ostat-
nich latach  fakt, że najszybciej rosła liczba 
aplikacji centrów handlowych w kategorii 
CSR, a wśród społecznie odpowiedzialnych 
działań, coraz więcej było tych, które służą 
ochronie środowiska (począwszy od pro-
ekologicznej edukacji, po pomoc lokalnej 
społeczności w przechowaniu domowych 
roślin, by miały opiekę, gdy ich właściciele 
wyjechali na urlop). Galerie handlowe co-
raz częściej będą korzystały w odnawial-
nych źródeł energii i energooszczędnych 
rozwiązań, tak w trosce o środowisko, jak 
i o koszty funkcjonowania. Konsekwentne 
budowanie przez galerie, spójnej z dzia-
łaniami najemców i oczekiwaniami kon-
sumentów, przyjaznej środowisku marki 
miejsca, z modnego trendu staje się już 
standardem.

Dobra komunikacja to także edukacja
Marketingowa mądrość uczy, że „nie wy-
starczy mieć kurę, która znosi złote jajka, 
ona musi jeszcze umieć głośno gdakać”. To, 
że robimy coś dobrego dla środowiska, nie 
musi oznaczać, że wiedzą o tym nasi klienci 
i będą nas w tych działaniach wspierać. 
W czasach komunikacji online i rosnącej 
roli mediów społecznościowych warto 
także pamiętać, że dwie trzecie decyzji 
zakupowych podejmują klienci w miej-
scu sprzedaży, a trzy czwarte przed półką 
sklepową. Sklep jest świetnym miejscem 

na proekologiczną informację i edukację. 
Doskonałym przykładem zastosowania tej 
wiedzy w praktyce są sklepy IKEA, w któ-
rych świetnie komunikuje się przyjazne 
dla planety i korzystne jednocześnie dla 
klientów (np. energooszczędne) rozwią-
zania. Angażowanie klientów w ochronę 
środowiska poprzez odpowiedzialne zaku-
py powinno być coraz częściej elementem 
strategii komunikacyjnej marek i sposo-
bem na budowanie społeczności i relacji 
z klientami, w oparciu o wspólne wartości.

Co nas czeka?
Świadomość społeczna konieczności 
ochrony środowiska będzie rosła, gdyż 
coraz mocniej będziemy odczuwali nega-
tywne efekty dotychczasowych zaniedbań, 
jak i przyszłych procesów (jak wzrost liczby 
ludności świata przy coraz bardziej ograni-
czonych zasobach, czy rozwój gospodar-
czy, także biedniejszych regionów, które 
wcześniej w mniejszym stopniu wpływały 
negatywnie na środowisko). Chcąc uniknąć 
katastrofalnych skutków, potrzebujemy 
zielonej rewolucji, na miarę dotychczaso-
wych rewolucji przemysłowych, by inno-
wacje ukierunkować na ochronę naszej 
planety, bo jest to lepsze rozwiązanie niż 
wariant B – życie na Marsie. Potrzebna 
będzie większa współpraca, międzyna-
rodowa i lokalna, obejmująca zarówno 
ośrodki władzy, biznes i obywateli ( w tym 
przedstawicieli młodszych pokoleń, które 
już walczą o dobro planety i otwierają pro-
ekologiczne startupy). Przyszłość należy do 
przedsiębiorstw pozytywnego wpływu, 
których siłą będzie tworzenie wspólne-
go dobra. Już Gandhi zachęcał „ chcesz 
zmiany, bądź zmianą, jaką chcesz widzieć 
na świecie”. 

Marketingowa mądrość uczy, że 
„nie wystarczy mieć kurę, która 
znosi złote jajka, ona musi jeszcze 
umieć głośno gdakać”. To, że robimy 
coś dobrego dla środowiska, nie 
musi oznaczać, że wiedzą o tym nasi 
klienci i będą nas w tych działaniach 
wspierać.
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W duchu eko zmieniają się 
również centra handlowe

Polacy z roku na rok zwracają co-
raz większą uwagę na zachodzące 
zmiany klimatyczne. Według ankiety 

przeprowadzonej przez Havas Intelligence 
w ciągu ostatniej dekady, aż pięciokrotnie 
więcej Polaków dostrzega nie tylko swój, 
ale również wpływ całego społeczeństwa 
na ekologię, a nawet ¾ społeczeństwa 
martwi się o zmiany klimatyczne. Oznacza 
to niezmiennie rosnącą w nas potrzebę 
zmian i nowych rozwiązań, które przyczy-
nią się do poprawy sytuacji . 
Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bar-
dziej świadomi konieczności ochrony 
środowiska naturalnego. W duchu eko 
zmieniają się również centra handlowe. 
Wśród najpopularniejszych rozwiązań 
proekologicznych stosowanych w obiek-
tach komercyjnych znajdują np. się pane-
le fotowoltaiczne i oświetlenie LED, które 
znacznie zmniejszają zużycie energii elek-
trycznej. Niezmiernie ważna jest również 
gospodarka odpadami, która skupia się na 
odzyskaniu maksymalnie dużej ilości od-
padów nadających się do recyklingu. Tak 
jak teraz, tak również i w przyszłości, centra 

handlowe będą stawiać przede wszystkim 
na energooszczędność, zamknięty obieg 
wody, recykling, wsparcie ekologicznego 
transportu. 
W Blue City przykładamy ogromną uwa-
gę ochrony środowiska, a nasze starania 
zostały docenione certyfikatem BREEAM 
In-Use za proekologiczność. Oznacza to, 
że jesteśmy budynkiem ekologicznym 
i działamy zgodnie z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju. System oceny BREEAM 
In-Use jest oparty o wiele kryteriów m.in. 
efektywności energetycznej, materiałów, 
recyclingu odpadów, optymalizacji żuży-
cia wody, ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla, lokalizacji czy transportu. Uwzględ-
niane są również zdrowie i samopoczucie 
użytkowników obiektu czy zagospoda-
rowanie terenów zielonych. W Blue City 
mamy głównie oświetlenie LED, zainsta-
lowaliśmy systemy oszczędzające wodę 
i energię. Nasze centrum dzięki szklanej 
kopule w dachu wykorzystuje również 
w dużej mierze światło dzienne. Odpowia-
dając na potrzeby rowerzystów, przy Blue 
City zainstalowaliśmy stojaki na rowery 

oraz otworzyliśmy samoobsługowe stacje 
naprawy rowerów. Obok wejścia głównego 
można też wypożyczyć rower miejski Ve-
turilo. Przy Blue City znajduje się również 
Panek Carsharing. Gastronomia przechodzi 
na naczynia wielorazowego użytku lub 
naczynia papierowe czy jadalne. Coraz wię-
cej restauracji odpowiadając na potrzeby 
klientów oferuje dania wegetariańskie 
i wegańskie. Ponadto organizujemy wie-
le wydarzeń o charakterze edukacyjnym, 
jak np. warsztaty ekologiczne dla dzieci 
i rodzin. 
Ze szczególną intensywnością należałoby 
realizować działania mające na celu popra-
wę jakości powietrza przez ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla. Na szczeblu rzą-
dowym oznaczać to może przygotowanie 
odpowiednich przepisów i instrumentów 
finansowego wsparcia oraz koordynację 
ich wdrażania w regionach. Dodatkowo 
uwagę rządu powinno zwrócić rozbudo-
wywanie terenów zieleni oraz powszech-
niejsze retencjonowanie wody na tere-
nach miast i wsi. Co bardzo istotne, rząd 
powinien wspierać wdrażanie ekoinno-
wacji oraz edukację ekologiczną, w tym 
kształtowanie wzorców zrównoważonej 
konsumpcji.

Jaka rodzi się wizja przyszłości? Można 
powiedzieć, że właśnie teraz pojawiło się 
przysłowiowe „światełko w tunelu”. Dzięki 
rosnącej świadomości i chęciach zmiany 
wśród Polaków klaruje się szansa na uzy-
skanie widocznego pozytywnego efektu 
na ekologię. Przykładając dalej ogromną 
uwagę i starannie dobierając odpowiednie 
rozwiązania proekologiczne, mamy szansę 
na realne wzmożenie działań mających na 
celu ochronę klimatu i środowiska.

KRZYSZTOF SAJNÓG
Dyrektor Marketingu 
Blue City
www.bluecity.pl
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Trzeba wykazać się dużą 
odpornością, aby nie mieć 
świadomości wagi tematu

Na pytanie o stan świadomości 
społeczeństwa odpowiem trochę 
dookoła: myślę, że przy takiej po-

wszechności i dostępności informacji 
o zmianach klimatu, ekologii i związanych 
z nimi wyzwań, trzeba wykazać się dużą 
odpornością, aby nie mieć świadomości 
wagi tematu.

To rzecz, która dotyczy nas wszystkich, 
i pewnie dlatego, jak w wielu tematach, 
które są wspólne – odpowiedzialność ma 
tendencję do rozmywania się. Z tego po-
wodu część rozwiązań powinna być wpro-
wadzana na poziomie ogólnym i powinna 
obowiązywać wszystkich. Wierzę jednak, 
że świadomość jest duża, a o im młod-

szej grupie mówimy, tym wydaje się być 
większa. Inna sprawa, jak się do tego mają 
działania. 
Odnoszę wrażenie, że branża handlowa ma 
świadomość swojej roli w działaniach na 
rzecz środowiska, myślę że wiele też robi, 
ale nie wiem, czy w wystarczający sposób 
to komunikuje i łączy się w alianse na rzecz 
promowania dobrych praktyk.       
Poczucie odpowiedzialności za środo-
wisko u konsumentów pociąga za sobą 
zmianę zachowań firm i sklepów. Łańcuch 
dostaw, transport, zrównoważona i odpo-
wiedzialna produkcja, eliminowanie plasti-
ku w opakowaniach, butelki na wymianę 
i akceptacja dla własnych opakowań klien-
tów, czyli cały ogromny temat opakowań, 
oświetlenie w sklepach  – branża handlowa 
może działać i działa w wielkiej różnorod-
ności wątków związanych z ekologią. 
Na poziomie rządowym podstawowym 
działaniem zdaje się być uznanie rangi pro-
blemu w sposób uwzględniający wiedzę 
naukową oraz posługiwanie się w publicz-
nym dyskursie językiem adekwatnym do 
skali wyzwania. To jest także jeden z postu-
latów Młodzieżowego Strajku Klimatycz-
nego, co pewnie jest odzwierciedleniem 
zmęczenia i irytacji młodszego pokolenia 
wobec postaw odbieranych, jako bagate-
lizowanie jednego z najpoważniejszych 
obecnie wyzwań.

ANDRZEJ SŁOMKA
Dyrektor Zarządzający, Jet Line,

www.jetline.pl

Odnoszę wrażenie, 
że branża handlowa 
ma świadomość 
swojej roli, ale 
nie wiem, czy 
w wystarczający 
sposób to 
komunikuje.



Świadomość ekologiczna konsumen-
tów z roku na rok rośnie. Widzimy, że 
klienci zwracają coraz większą uwagę 

nie tylko na pochodzenie produktów i spo-
sób ich wytwarzania, ale także na jakość 
użytych materiałów i ich ślad węglowy.
Szczególnie dotyczy to osób w wieku do 35 
roku życia, które charakteryzują się także 
wyższą świadomością, wynikająca z przy-
swojonych nawyków jak selekcja odpa-
dów czy chodzenie na zakupy z własnymi 
torbami. Wśród bardziej doświadczonych 
klientów zarysowuje się tendencja do po-
szukiwania produktów bardziej trwałych 
i uniwersalnych, co z reguły związane jest 
z wyższą jakością.
Mamy świadomość, że nasza działalność 
istotnie oddziałuje na środowisko natural-
ne, dlatego staramy się tak zmieniać proces 
produkcji i strukturę asortymentową, aby 
ograniczać ich wpływ na otoczenie. Na 
przykład ograniczamy ilość denimu w ko-
lekcji oraz redukujemy ilość akcesoriów 
metalowych, których brak ułatwia pod-
danie produktów recyclingowi. W naszych 
sklepach eliminujemy opakowania i torby 
foliowe, które zastępujemy papierowymi. 
Już wiele lat temu wprowadziliśmy własne, 
szyte specjalnie dla nas torby materiało-
we wielokrotnego użytku do transportu 
towaru między magazynem a sklepami. 
Eliminujemy także ilość materiałów dru-
kowanych, począwszy od ulotek i broszur 
reklamowych po paragony, do których 
wykorzystuje się papier niepodlegający 
recyklingowi. 
Branża nieruchomości handlowych tak-
że ma dużo do powiedzenia w zakresie 
poprawy ochrony środowiska. Począwszy 
od etapu projektowania nowych obiek-
tów handlowych w oparciu o najnowsze, 
energooszczędne i proekologiczne tech-
nologie, poprzez modernizację już istnie-

Widoczna staje sie tendencja do 
poszukiwania produktów 
bardziej trwałych

GRZEGORZ LIPNICKI
Prezes Zarządu Top Secret Sp. z o.o.
www.topsecret.pl
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jących obiektów czy uruchamianie punk-
tów napraw odzieży, butów w centrach 
handlowych, na edukacji ekologicznej 
użytkowników i klientów odwiedzających 
obiekty kończąc. Widać także, że branża 
nieruchomości handlowych w swoich 
przedsięwzięciach już dziś uwzględnia 
aspekt ekologiczny. Jest to powszechne 
stosowanie w obiektach rozwiązań zwią-
zanych z systemem wentylacji, inteligent-
nych systemów oświetlenia LED czy też 
pozyskiwania wody deszczowej do celów 
użytkowych. Nie bez znaczenia jest rów-
nież uzasadnienie ekonomiczne wymie-
nionych rozwiązań, jak np. selektywny 

odbiór odpadów stosowany od lat przez 
obiekty handlowe. 
Podejmujemy szereg działań mających 
na celu ochronę środowiska zarówno na 
poziomie produktu, jak i sprzedaży. Wpro-
wadzamy mini kolekcje w krótkich seriach 
do sklepów, co wpływa na redukcję zapasu 
posezonowego. Podnosimy jakość wyko-
nania odzieży wpływając na ich dłuższy 
cykl życia i stale powiększamy kolekcję 
wyprodukowaną z ekobawełny. Co raz 
częściej i w większym stopniu zamawia-
my towary lokalnie, zarówno w Polsce jak 
i w Europie oraz dywersyfikujemy środki 
transportu, zwiększając udział transportu 
kolejowego w najmniejszym stopniu ne-
gatywnie wpływającego na środowisko. 
Do transportu towarów z magazynu do 
sklepów wykorzystujemy specjalne tor-
by transportowe wielokrotnego użytku, 
co w praktyce eliminuje zużycie karto-
nowych pudeł i toreb foliowych. Średnia 

liczba transportów przypadających na 
jedną torbę to 200 w porównaniu do 2 
transportów dla opakowania z kartonu. 
Różnica jest ogromna. Do zabezpieczenia 
palet używamy pasów spinających zamiast 
folii stretch, a zamówienia e-commerce 
pakowane są w foliopaki uzyskane z recy-
klingu, a dodatkowo rozważamy całkowi-
tą eliminację indywidualnych opakowań 
poszczególnych produktów. W sklepach 
jak i w centrali firmy prowadzona jest ak-
tywna selekcja odpadów. Rozdzielamy 
zużyte opakowania foliowe na polietyle-
nowe i polipropylenowe w celu ułatwienia 
późniejszego recyklingu i wykorzystujemy 

powtórnie kartony z dostaw od produ-
centów. Wszystkie nowo otwierane sklepy 
wyposażone są w oświetlenie typu LED co 
znacznie ogranicza zużycie energii elek-
trycznej. Pracujemy także nad możliwo-
ścią instalacji fotowoltaicznej w naszych 
magazynach.
Na rządzie w dużej mierze powinien spo-
czywać obowiązek edukacji ekologicznej, 
poczynając od uświadamiania znaczenia 
tego problemu już w szkole podstawowej. 
Rząd powinien prowadzić akcje wspoma-
gające finansowo proekologiczne rozwią-
zania takie, jak pozyskiwanie energii z od-
nawialnych źródeł czy też wykorzystanie 
wody deszczowej do celów użytkowych. 
Przyspieszenia powinny nabrać prace 
związane z przekształcaniem polskiej ener-
getyki, a także z recyclingiem odpadów. 
Produkty z pochodzeniem EKO są droż-
sze w zakupie dlatego wsparcie rządowe 
w kontekście redukcji ceł i podatków dla 

produktów zrównoważonych pomogło-
by branży odzieżowej. Z pewnością także 
pomocna będzie kampania promocyjna 
ukazująca polityków jako promotorów 
zdrowego stylu życia i sponsorowanie 
wydarzeń wspierających  ochronę środo-
wiska.
Obecne społeczeństwo cały czas znajduje 
się w fazie konsumpcji i jeśli to nie ule-
gnie zahamowaniu, to będziemy w spirali 
zakupowej tanich ubrań. Widzimy zwięk-
szony popyt na odzież po okresie pande-
mii, szczególnie, że w 2020 roku nastąpił 
światowy spadek wydatków na ubrania. 
Z drugiej strony wzrasta, choć nadal powo-
li, nurt minimalizacji zakupów odzieży. To 
być może przyniesie dostrzegalne efekty 
w perspektywie przyszłych 10 lat. 
Niestety wiele społeczności, w tym także 
znaczna część konsumentów w Polsce, 
cały czas znajdują się w fazie konsumpcji 
impulsywnej, nastawionej na zakup towa-
rów w jak najniższej cenie niezależnie od 
jakości. Wśród naszych klientów co raz czę-
ściej obserwujemy postawy racjonalizacji 
wydatków na odzież, która polega na bar-
dziej świadomym wydawaniu tych samych 
przysłowiowych 100 zł. Zamiast kupić 5 
T-shirtów niskiej jakości i niskiej trwałości 
za 19 zł o cyklu życia ograniczonym do 1-2 
m-cy, preferują 2-3 T-shirty w cenie 39/49 
zł, ale o cyklu życia nawet 2-3 lat.
Widać także wyraźnie, że świat, a w szcze-
gólności Europa i Unia Europejska zwraca 
coraz większą uwagę na aspekt ekologicz-
ny naszej działalności na Ziemi. Nawet je-
żeli źródła tej troski w wielu przypadkach 
wynikają z pobudek ekonomicznych, 
związanych z wyczerpywaniem zasobów, 
to i tak kierunek dyskusji i w wielu obsza-
rach samych działań jest jak najbardziej 
prawidłowy. Jeżeli podjęte działania będą 
kontynuowane zgodnie z przyjętymi za-
łożeniami, często poczynionymi w formie 
deklaracji, uzgodnień czy też nawet umów 
międzynarodowych przyszłość wydaje się 
być niezagrożona.
Niemniej, mając świadomość wpływu na-
szej branży na środowisko uwzględniamy 
w naszym planie nie tylko kontynuację, 
ale poszerzenie działań proekologicznych. 
Uwzględniamy zwiększenie udziału pro-
duktów z rynków lokalnych oraz ilości pro-
duktów z certyfikowanych materiałów jak 
len czy bawełna. W produkcji będziemy 
w jeszcze większym stopniu wykorzysty-
wać poliester z recyclingu i kontynuować 
politykę Zero Waste w zakresie produktu 
i ponownego wykorzystanie zapasu. 

Niestety, wiele społeczności, w tym 
także znaczna część konsumentów 
w Polsce, cały czas znajdują się 
w fazie konsumpcji impulsywnej, 
nastawionej na zakup towarów w
 jak najniższej cenie niezależnie 
od jakości.
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Działania pojedynczych obiektów 
handlowych mogą przyczynić się 
do zmian na skalę globalną

Od kilku lat zdecydowanie rośnie 
świadomość społeczeństwa 
związana z kondycją środowiska, 

a w przestrzeni publicznej na dobre już za-
gościły proekologiczne rozwiązania. Doty-
czy to również centrów handlowych, które 
stają się coraz bardziej „zielone” i oferują 
szereg ekorozwiązań.
Szerokie działania na rzecz środowiska 
powinny być wdrożone w każdym obiek-
cie użyteczności publicznej. Ekologiczne 
rozwiązania, oprócz priorytetowej korzyści, 
czyli pozytywnego wpływu na środowisko 
naturalne, mają jeszcze dodatkowy bonus: 
pozwalają ograniczyć koszty eksploatacji 
obiektów, wszystkim więc powinno za-
leżeć na wzmocnieniu proekologicznych 
aktywności. Segregacja odpadów, wymia-

MAGDALENA 
KOWALEWSKA

Country Manager 
Operations Poland,

IMMOFINANZ
www.immofinanz.com

na energochłonnego oświetlenia, dostar-
czenie większej ilości światła dziennego, 
oszczędności zużycia energii elektrycznej 
oraz wody przekładają się na oszczędności 
w budżecie. Ponadto budynki spełniające 
ekologiczne standardy często zapewniają 
większy komfort, są bardziej przyjazne, 
zielone - i chętniej odwiedzane. A skoro 
mamy coraz bardziej świadomych ekolo-
gicznie konsumentów, również przyszłość 
centrów handlowych zapewne należeć bę-
dzie do tych, które dotrzymają kroku w tro-
sce o środowisko i planetę. Wierzymy, że 
konkretne działania nawet pojedynczych 
obiektów mogą przyczynić się do zmian 
na skalę globalną. Dlatego funkcjonowa-
nie zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju jest od lat jednym z priorytetów 

IMMOFINANZ, mającego w swoim portfo-
lio biurowce, centra i parki handlowe. To 
nie tylko kwestia prowadzenia odpowie-
dzialnego biznesu, ale wręcz konieczność, 
jeśli chcemy myśleć o przyszłości kolejnych 
pokoleń. Nasze obiekty otrzymały m.in. 
certyfikat ekologiczny BREEAM, który po-
twierdza, że spełniają one rygorystyczne 
kryteria w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju (m.in. efektywne zarządzanie 
i recykling odpadów, efektywność ener-
getyczna, optymalizacja zużycia wody, 
energii świetlnej i ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla) i są przyjazne naturze. 
Świadomi faktu, iż należy poświęcić jeszcze 
większą uwagę rozwiązaniom dobrym dla 
planety, obecnie we wszystkich centrach 
handlowych VIVO! wdrażamy nową strate-
gię zrównoważonego rozwoju. Obejmuje 
ona zarówno działania wewnątrz obiek-
tów, jak i zielone inwestycje zewnętrzne 
oraz - równie ważną - edukację klientów.
  W centrach VIVO! wykorzystujemy m.in. 
energooszczędne oświetlenie LED (oszczę-
dzając 30% energii), wprowadziliśmy se-
gregację śmieci, rozwiązania oszczędza-
jące 30% wody w toaletach, sprzątanie 
z użyciem wyłącznie ekologicznych środ-
ków czystości, zbieramy też wodę deszczo-
wą do podlewania roślin. W tzw. częściach 
wspólnych obiektów pojawiła się natu-
ralna roślinność oczyszczająca powietrze, 
na parkingach stanęły stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych. Mamy także par-
kingi dla rowerów, np. w Lublinie wpięte 
w system roweru miejskiego. Równolegle 
prowadzone są działania proekologicz-
ne skierowane do lokalnej społeczności, 
a w otoczeniu obiektów zachodzi szereg 
„zielonych” zmian.W najbliższym sąsiedz-
twie VIVO! dbamy o to, by jak najmniej 
ingerować w przestrzeń. W VIVO! Lublin, 
na zielonym dachu będącym naturalnym 
miejscem, by dać społeczności lokalnej 
dodatkowy pretekst do poszerzania świa-
domości ekologicznej, przyrodniczej i - 
zwyczajnie – edukacji, od kilku lat stoją 
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pszczele ule. Nieopodal pasieki po-
jawił się też hotel dla owadów, który 
zapewnia schronienie wielu gatunkom, 
chroniąc je i dbając o ich siedliska. Do 
budowy domków użyto naturalnych 
materiałów wysokiej jakości. W innych 
VIVO! - Stalowa Wola, Krosno i Piła rów-
nież funkcjonują pszczele pasieki na 
dachu oraz hotele dla owadów. Gwa-
rantują one bioróżnorodność i prawi-
dłowe funkcjonowanie środowiska, 
a np. miód uzyskiwany w naszych pa-
siekach trafia do lokalnej społeczności 
oraz partnerów biznesowych. Zainsta-
lowaliśmy również budki lęgowe dla 
ptaków i owadów oraz dzienne schrony 
dla nietoperzy. Z kolei z myślą o dziko 
żyjących zwierzętach, w pobliżu VIVO! 
Stalowa Wola pojawił się wodopój, 
z którego korzystają m.in. sarny, bażan-
ty i kaczki. „Zielonej” całości dopełniają 
miododajne łąki kwietne. 
Również nasi najemcy chętnie włączają 
się w proponowane przez nas działa-
nia na rzecz środowiska naturalnego. 
Niedawno zainicjowaliśmy także ko-
lejną ważną dla otoczenia akcję „Nowy 
najemca-nowe drzewo” - dla każdej 
marki, która otwiera swoją działalność 
w naszych strukturach, VIVO! sadzi 1 
drzewo na okalającym obiekt terenie. 
Zwiększenie ilości zieleni to nie tylko 
czystsze powietrze w mieście, ale tak-
że szansa na dołożenie swojej cegiełki 
w procesie kształtowania okolicznego 
krajobrazu oraz symbolicznie podzię-
kować naszym najemcom za współpra-
cę. Podejmujemy także wiele inicjatyw 
wspierających rozwój świadomości 
ekologicznej naszych klientów, współ-
pracujemy z lokalnymi fundacjami eko-
logicznymi realizując wspólnie różnego 
rodzaju projekty, promujemy zdrowie 
i aktywność fizyczną, uczestniczymy 
w lokalnych ekowydarzeniach, orga-
nizujemy akcje prosprzedażowe z eko-
logicznymi upominkami, sprzątanie 
otoczenia naszych centrów. To cały 
szereg realnych, drobniejszych dzia-
łań, angażujących klientów i uzmy-
sławiających, że wspólnie warto dbać 
i mieć wpływ na miejsce, w którym na 
co dzień żyjemy. Praktyczne działania 
skupiające się na zrównoważonym 
rozwoju pozwalają nam na racjonalne 
wykorzystanie zasobów i tym samym 
skuteczne przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym oraz zaspokojenie po-
trzeb przyszłych pokoleń i wpływania 
na jakość życia w miejscach, w których 
funkcjonujemy.
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Proekologiczne 
działania są niezbędne

MACIEJ 
PTASZYŃSKI
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Polskiej Izby Handlu
www.pih.org.pl

W dobie kryzysu klimatycznego 
bez wątpienia działania proeko-
logiczne są niezbędne. Zarówno 

konsumenci, jak i przedsiębiorcy widzą 
taką potrzebę .
Polski Rząd pracuje obecnie nad wprowa-
dzeniem systemu kaucyjnego w Polsce, 
wynika to z dyrektywy unijnej. Zwracamy 
jednak uwagę, że proponowane rozwiąza-

nia wymagają konsultacji z branżą handlu, 
tak aby uwzględniały możliwości praktycz-
ne sklepów co do przechowywania opako-
wań. System na początku powinien objąć 
wyłącznie butelki PET oraz ewentualnie 
puszkę aluminiową. Na obecnym etapie 
sklepy nie mają żadnych możliwości tech-
nicznych ani organizacyjnych, aby przyj-
mować opakowania szklane. 

Polski Rząd pracuje obecnie nad 
wprowadzeniem systemu kaucyjnego 
w Polsce, wynika to z dyrektywy unijnej. 
Zwracamy jednak uwagę, że proponowane 
rozwiązania wymagają konsultacji z branżą 
handlu, tak aby uwzględniały możliwości 
praktyczne sklepów co do przechowywania 
opakowań.
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Branża powinna 
skupić się na 
szerokiej edukacji 
konsumentów

Zrównoważony rozwój jest nie tylko 
popularnym sloganem, ale realnym 
celem wielu z nas. Widzimy, że coraz 

częściej konsumenci poszukują rozwiązań 
przyjaznych środowisku. Zwracają większą 
uwagę na parametry sprzętu i chętniej wy-
bierają urządzenia z mniejszym zużyciem 
energii i wody. Konsumenci przywiązują 
dużą wagę nie tylko do jakości czy designu 
produktów, ale także do ogólnej postawy 
firmy wobec środowiska. Uważnie przyglą-
dają się naszym działaniom i coraz chętniej 
biorą udział w proekologicznych inicja-
tywach takich jak oddawanie zużytego 

ALPAY GÜNER
CEO MediaMarktSaturn Polska
www.mediamarkt.pl

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Pomimo ograniczeń związanych z pan-
demią, w ubiegłym roku, w sklepach Me-
diaMarkt w Polsce zebraliśmy blisko 2250 
ton elektroodpadów. Klienci wybierając 
się na zakupy do naszych sklepów, coraz 
częściej przynoszą ze sobą wykorzysta-
ne baterie i świetlówki, czy też korzystają 
z opcji oddania starego sprzętu przy za-
kupie nowego. 
Ten trend potwierdzają także badania. Ra-
port „Recykling Elektrośmieci”, przepro-
wadzony na zlecenie MediaMarktSaturn 
Polska przez pracownię badawczą SW Re-

Oczywiście, istniejący system kaucyjny 
na butelki po piwie powinien nadal 
działać, ale nie wyobrażamy sobie 
przyjmowania dodatkowych szklanych 
opakowań. W przypadku mniejszych 
sklepów, przystąpienie do systemu po-
winno być dobrowolne pod względem 
zbiórki opakowań. Zwróćmy uwagę, 
że mała placówka handlowa musi na 
niewiekiej powierzchni zmieścić pół-
ki, kasę, zaplecze socjalne oraz prze-
chowywać zapasy towarów, nie tylko 
butelki objęte kaucją. 
Zostaliśmy niedawno partnerem kam-
panii Często Dobre Dłużej, która ma na 
celu ograniczenie marnowania żyw-
ności. Zwracamy uwagę, że na opako-
waniach produktów spożywczych są 
dwa typy oznaczeń dot. daty ważności 
– niosą ze sobą zupełnie inne infor-
macje. „Najlepiej spożyć przed” jest 
zobowiązaniem producenta, że pro-
dukt nie zmieni swoich właściwości 
w zakresie smaku, wyglądu, zapachu 
i konsystencji do określonej daty. Do 
niej produkt z pewnością będzie sma-
kował najlepiej. Przy prawidłowym 
przechowywaniu produkt często może 
być bezpiecznie spożywany po jego 
upływie. Z kolei „Należy spożyć do” jest 
to termin przydatności do spożycia, 
a jednocześnie środek bezpieczeństwa. 
Po upływie tej daty żywność nie powin-
na być spożywana, gdyż może stano-
wić zagrożenie dla zdrowia. Zachęcamy 
także do sprawdzania jedzenia zanim 
je wyrzucimy, hasła kampanii to: po-
patrz, powąchaj, posmakuj. Pozwoli 
to ocenić, czy może jednak nadaje się 
ono do zjedzenia. 
Zwracamy też uwagę na problem, jaki 
każdego dnia uderza w wielu polskich 
potrzebujących, którzy korzystają ze 
stałej lub doraźnej pomocy organizacji 
charytatywnych oraz przedsiębiorców 
chcących im pomóc. Polskie przepisy 
dotyczące podatku VAT wymagają od 
darczyńcy przekazującego produkty na 
rzecz organizacji pożytku publiczne-
go zapłacenia VAT od takich darowizn, 
zgodnie ze stawką właściwą dla da-
nego towaru, obliczoną na podstawie 
początkowej ceny sprzedaży towarów. 
Niestety powoduje to, że wyrzucenie 
niesprzedanych rzeczy jest tańsze niż 
oddanie ich potrzebującym. Z pewno-
ścią przepisy te wymagają zmiany, aby 
polscy przedsiębiorcy mieli opłacalną 
ekonomicznie możliwość robienia da-
rowizn na rzecz potrzebujących.
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search wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu 
lat zużyty sprzęt RTV lub AGD do utylizacji 
oddało aż 35% respondentów. Jednak wy-
niki pokazały też, że 26% badanych nigdy 
oddało sprzętu to utylizacji, więc widzimy, 
że w tym obszarze jest jeszcze wiele do 
zrobienia.
Rozwój nowych technologii i innowacji 
jest nieodzownie związany z wymianą 
urządzeń. Sięganie po najnowsze rozwią-
zania nigdy wcześniej nie było tak łatwe 
i powszechne, ale niesie ze sobą także dużą 
odpowiedzialność. Niezmiernie ważna jest 
edukacja konsumentów w zakresie od-
powiedzialnych wyborów zakupowych 
i właściwego gospodarowania zużytymi 

czy niepotrzebnymi urządzeniami, aby 
odzyskać z nich to, co przydatne i zuty-
lizować to, co może szkodzić środowisku 
i nam samym. 
Z tego powodu uważam, że branża po-
winna skupić się na szerokiej edukacji 
konsumentów, a także na udostępnianiu 
rozwiązań przyjaznych środowisku. Mo-
żemy to realizować poprzez organizację 
zbiorek zużytego sprzętu, czy oferowa-
niu proekologicznych produktów. Wyniki 
naszego raportu wskazały, że prawie co 
piąty respondent (18%) oddaje taki sprzęt 
do sklepu, w którym został zakupiony. To 

pokazuje jak ważna jest rola sektora han-
dlowego w skutecznym recyklingu elek-
troodpadów. 
Jako eksperci powinniśmy także promo-
wać postawy proekologiczne na własnym 
przykładzie. Duży efekt mogą dać nawet 
proste rozwiązania niewymagające wiel-
kich nakładów, jak zakup certyfikowanych 
urządzeń elektronicznych, gwarantujących 
mniejszy pobór energii i wody.
Jako wiodący europejski dystrybutor elek-
troniki użytkowej, na co dzień dokładamy 
wszelkich starań, aby być odpowiedzial-
nym partnerem dla swoich klientów i kon-
trahentów. Działania w zgodzie z normami 
ekologicznymi, społecznymi i prawnymi 

są podstawą naszej strategii biznesowej. 
Co najważniejsze, skupiamy się na real-
nych rozwiązaniach i systematycznym udo-
skonalaniu naszej organizacji. W trakcie 
ostatnich kilku lat wprowadziliśmy szereg 
zmian, np. wprowadziliśmy elektroniczne 
etykiety, które pozwoliły na zmniejszenie 
zużycia papieru i materiałów eksploatacyj-
nych. Każdy sklep posiada własny system 
monitoringu zużycia energii co pomaga 
optymalizować ustawienia urządzeń, 
chociażby klimatyzacji. Ograniczyliśmy 
także zużycie prądu poprzez wymianę 
tradycyjnych świetlówek na oświetlenie 

LED w sklepach MediaMarkt. W łańcuchu 
dostaw stawiamy na sprawdzone, niwe-
lujące negatywny wpływ na środowisko 
rozwiązania. Współpracujemy z certyfiko-
wanymi firmami transportowymi i stosuje-
my certyfikowane opakowania w centrach 
logistycznych. 
Podejmujemy różnorodne działania, któ-
re wspierają klientów w podejmowaniu 
odpowiedzialnych decyzji zakupowych. 
Zachęcamy ich do wybierania sprzętów 
przyjaznych środowisku, prowadzimy an-
gażujące akcje edukacyjne i długofalowe 
projekty ekologiczne jak zbiórka i gospo-
darowanie zużytym sprzętem. Stale wpro-
wadzamy do naszej oferty coraz więcej 
produktów neutralnych dla środowiska. 
Wprowadziliśmy także dodatkowe usługi 
jak naprawy pogwarancyjne, które prze-
dłużają życie produktów oraz oferujemy 
naszym klientom możliwość wymiany 
starego smartfona na kartę podarunkową. 
W MediaMarkt jesteśmy także zwolen-
nikami ścisłej współpracy partnerskiej 
z naszymi interesariuszami. Inicjujemy 
współpracę różnych podmiotów w celu 
wspólnego wypracowania zrównoważo-
nych rozwiązań dla naszego sektora i ca-
łego społeczeństwa. Wierzymy, że tylko 
działając wspólnie możemy opracować 
rozwiązania, które przyniosą realne efekty 
i wpłyną pozytywnie na naszą planetę.
Ważnym aspektem jest wprowadzenie 
konkretnych regulacji, które pozwolą na 
sprawne funkcjonowanie całego syste-
mu. Już teraz współpracujemy z różnymi 
podmiotami z sektorami gospodarki od-
padami i recyklingu. Dużym wsparciem 
byłoby także dofinansowanie projektów 
ekologicznych lub wprowadzenie ulg dla 
firm, które realizują określone normy i dzia-
łają na rzecz ograniczenia negatywnego 
wpływu na środowisko. W ten sposób zy-
skalibyśmy nową przestrzeń do kolejnych 
działań.
Działalność każdego przedsiębiorstwa 
bez względu na branżę, wywiera wpływ 
na społeczeństwo i środowisko naturalne. 
Mając to na uwadze, firmy będą podej-
mować zdecydowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, aby minimali-
zować i równoważyć negatywne czynniki 
swojej działalności biznesowej, prowadzić 
ją w zgodzie ze środowiskiem natural-
nym, z poszanowaniem interesów i po-
trzeb lokalnych społeczności oraz swoich 
pracowników i partnerów biznesowych. 
W przeciwnym razie stracą konkurencyj-
ność na rynku – coraz bardziej świadomi 
konsumenci i pracownicy zwrócą się ku 
markom, które reprezentują te wartości.

Podejmujemy różnorodne 
działania, które wspierają klientów 
w podejmowaniu odpowiedzialnych 
decyzji zakupowych. Zachęcamy ich 
do wybierania sprzętów przyjaznych 
środowisku, prowadzimy angażujące 
akcje edukacyjne i długofalowe 
projekty ekologiczne, jak zbiórka 
i gospodarowanie zużytym sprzętem. 
Stale wprowadzamy do naszej oferty 
coraz więcej produktów neutralnych 
dla środowiska.
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Nasuwa się pytanie, 
czy aby nie jest za późno

ANNA KRAJCZYŃSKA
Starszy Specjalista ds. 
Marketingu NoVa Park
www.nova-park.pl

Świadomość ekologiczna Polaków 
z roku na roku wzrasta. Coraz więcej 
osób segreguje śmieci, zwraca uwagę 

na ograniczenie zużycia wody czy wybie-
ra rozwiązania proekologiczne takie jak 
odnawialne źródła energii. Wydaje się, że 
wszystko idzie w dobrym kierunku. Nasu-
wa się natomiast pytanie, czy aby nie jest 
za późno, aby zapobiec kryzysowi ekolo-
gicznemu. Istotne jest, aby oprócz samej 
świadomości ekologicznej społeczeństwa 
wypracować także nawyki, służące ochro-
nie środowiska oraz klimatu - mówi Anna 
Krajczyńska, Starszy Specjalista ds. Mar-
ketingu centrum handlowego NoVa Park.
Właściciele firm doskonale zdają sobie 
sprawę, że ich działania - nawet przy nie-
wielkim nakładzie finansowym - mogą 
mieć realny wpływ na środowisko natu-
ralne. Do najważniejszych działań pro-
ekologicznych, które powinna stosować 
branża handlowa zaliczyć można: stoso-
wanie zasad środowiskowych w ramach 
koncepcji zrównoważonego rozwoju, 
zastosowanie koncepcji ekologicznej 

społecznej odpowiedzialności biznesu, 
wdrożenie eko-innowacji technologicz-
nych i nietechnologicznych, dążenie do 
minimalizacji odpadów i zużycia energii 
elektrycznej, a także prowadzenie akcji in-
formacyjnych oraz edukacyjnych na rzecz 
lokalnego społeczeństwa. 
Zrównoważony rozwój to dziś działanie 
„must have” dla sektora handlu i nieru-
chomości handlowych. Bycie EKO to 
możliwość uzyskania dodatkowych ko-
rzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak 
i środowiska. Innowacyjne i ekologiczne 
podejście do prowadzenia działalności go-
spodarczej to także sposób na budowanie 
pozytywnego wizerunku firmy. Badania 
pokazują bowiem, że konsumenci ocze-
kują od firm proekologicznego podejścia 
oraz świadomej realizacji działań w trosce 
o środowisko naturalne.
W ramach działalności naszego centrum 
handlowego staramy się na każdym 
kroku podejmować działania mające na 
celu ochronę środowiska oraz dbamy 
o zrównoważony rozwój. Jednym z na-
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szych strategicznych dokumentów jest 
polityka ochrony środowiska, którą na 
bieżąco aktualizujemy o nowe pomysły 
mające realny wpływ na ekologię np. dzięki 
wprowadzeniu systemu faktur elektronicz-
nych w znacznym stopniu zmniejszyliśmy 
zużycie papieru.
Regularnie angażujemy się w akcję „Godzi-
na dla Ziemi” oraz przeprowadzamy działa-
nia informacyjne, edukacyjne i ekologiczne 
np. w formie warsztatów dla dzieci. 
Nieprzerwanie od 2014 roku poddajemy 
się procesowi certyfikacji BREEAM® In-U-
se, który jest jednym z najważniejszych 
w Europie systemów oceny budynków pod 
względem ekologicznym. W tym roku, po-
mimo zaostrzonych kryteriów certyfikacji, 
uzyskaliśmy wynik „excellent" („doskona-
ły”) w kategorii „Asset Performance” oraz 
„very good” („bardzo dobry”) w kategorii 
„Building Management”.
Dbamy również o ochronę bioróżnorodno-
ści i nie zapominamy o terenach zielonych, 
które odgrywają znaczącą rolę w miejskim 
ekosystemie. Powierzchnia terenów za-
gospodarowanych zielenią wynosi około 
7200 m2, co stanowi 17% całej powierzch-
ni centrum. Teren wokół obiektu otaczają 
krzewy i drzewa stanowiące miejsce rozro-
du ptaków, podobnie jak bluszcz pospolity, 
który pokrywa północną ścianę budynku 
NoVa Park. Pozytywnie na bioróżnorod-
ność wpływa również obecność oczka 
wodnego zlokalizowanego w północno-
-wschodniej części NoVa Park.
Przepisy prawne dotyczące ochrony środo-
wiska w sektorze handlu i nieruchomości 
handlowych powinny być ściśle doprecy-
zowane i regularnie kontrolowane przez 
odpowiednie organizacje. To samo powin-
no dotyczyć również wszystkich innych 
branż. Władze powinny przede wszystkim 
zadbać o edukację ekologiczną Polaków 
już w okresie wczesno-szkolnym. Wszyst-
ko po to, aby już od najmłodszych lat bu-
dować w najmłodszym społeczeństwie 
proekologiczne postawy.
Jeżeli społeczeństwo będzie nieustannie 
przyczyniać się do poprawy świadomości 
ekologicznej, wierzymy, że podjęte działa-
nia znajdą bezpośrednie odzwierciedlenie 
w poprawie stanu środowiska naturalnego. 
Rozwój nowoczesnych technologii jest 
także szansą na skuteczniejsze radzenie 
sobie z wyzwaniami środowiskowymi, ja-
kie są stawiane przed nami wszystkimi. 
Mamy nadzieję, że naszymi działaniami 
dokładamy „małą cegiełką” do pogłębiania 
świadomości ekologicznej zarówno wśród 
klientów NoVa Park, jak również mieszkań-
ców Gorzowa i okolic.
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Wysokiej jakości 
produkty oraz dobre 
wyniki biznesowe mogą 
iść w parze z wysokimi 
standardami etycznymi
Lata 2020-2021 były dość specyficzne 

ze względu na pandemię koronawiru-
sa. Ogromna ilość zużywanych przez 

nas w tym czasie maseczek, rękawiczek 
jednorazowych, czy dodatkowych opako-
wań foliowych sprawiła, że niejednokrot-
nie mieliśmy wrażanie, iż to co udało się 
wypracować w poprzednich latach prze-
padło. Na nowo zalała nas fala plastiku. Pa-
radoksalnie, mimo zwiększenia produkcji 
wyżej wymienionych elementów, Polacy 
zdecydowanie bardziej zaczęli zwracać 
uwagę właśnie na kwestię ekologii.
Być może to właśnie czas pandemii i loc-
kdownów dał nam wszystkim przestrzeń 
do refleksji, głębszego zastanowienia nad 
tym, w jakim stanie jest nasza planeta i jak 
możemy jej pomóc. Z raportu wynika, że 
Polacy doskonale wiedzą, z czym nie ra-
dzi sobie nasz kraj i że do największych 
naszych problemów należą zanieczyszcze-
nie powietrza i wód oraz kwestia śmieci. 
Świadomość ekologiczna mieszkańców 
Polski uległa zmianie, co na pewno wpły-
nęło także na ich zachowania zakupowe.
W tej chwili obserwujemy, iż konsumenci 
coraz większą uwagę zwracają nie tylko 
na jakość czy cenę danych produktów, ale 
i na to, w jaki sposób są one wytwarzane. 
Wybierają rozwiązania bardziej ekologicz-
ne, nawet wtedy, gdy oznacza to dla nich 
dodatkowy koszt. Obserwując te zachowa-
nia, szczególnie wśród młodszych pokoleń, 
głęboko wierzę, że uda nam się utrzymać 
ten trend.
W przypadku nieruchomości handlowych 
powinniśmy postawić na odnawialne 
źródła energii, opakowania ekologiczne 
oraz z recykling. Centra i galerie handlowe 
powinny promować nowe rozwiązania, 
inspirować konsumentów oraz ułatwiać 
im działania proekologiczne – jak choćby 
łatwy dostęp do segregacji śmieci. Myślę, 

że każda branża znajdzie u siebie wiele 
procesów - zaczynając od produkcji, przez 
transport, aż po sprzedaż - które da się 
ulepszyć tak, abyby ograniczyć lub całko-
wicie wyeliminować ich szkodliwy wpływ 
na środowisko. Na szczęście coraz więcej 
marek stawia na rozwiązania ekologiczne 
i szerzy tę świadomość wśród konsumen-
tów.
Wierzymy, że wysokiej jakości produkty 
oraz dobre wyniki biznesowe mogą iść 
w parze z wysokimi standardami etycz-
nymi. Naszą biżuterię tworzymy z posza-
nowaniem zasobów, środowiska i ludzi. 
Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne 
praktyki biznesowe przyświecały działalno-
ści Pandory od samego początku. Naszym 
celem, jako największego światowego pro-
ducenta biżuterii jest ograniczenie nega-
tywnego wpływu na klimat i osiągnięcie 
neutralnego bilansu emisji związków wę-
gla w działalności własnej do 2025 roku. Te 
postanowienia dotyczą nie tylko fabryk, ale 
także wszystkich salonów stacjonarnych, 
punktów dystrybucyjnych i biur firmy. I już 
teraz podejmujemy znaczące kroki w tym 
kierunku.
Obecnie 100% energii używanej w naszych 
zakładach produkcyjnych w Tajlandii po-
chodzi ze źródeł odnawialnych. Do wy-
robu biżuterii używamy głównie matali 
z recyklingu i kamieni tworzonych przez 
człowieka, które mają zdecydowanie 
mniej negatywny wpływ na środowisko 
niż surowce wydobywane. Dodatkowo 
zadeklarowaliśmy, że do 2025 roku nasze 
produkty wykonywane będą w 100% z me-
tali z recyklingu. Dołączyliśmy także do 
międzynarodowej inicjatywy Sience Based 
Targets, w ramach której zobowiązaliśmy 
się do ograniczenia emisji związków węgla, 
zgodnie z założeniami Porozumienia Pary-
skiego. Dążymy do współpracy z dostaw-

cami, którzy podzielają nasze podejście do 
zrównoważonego rozwoju. W ostatnich 
latach Pandora dostosowała swój program 
odpowiedzialnego pozyskiwania surow-
ców do celów zrównoważonego rozwoju. 
Uważam, że w ślad za coraz większą świa-
domością ekologiczną polskiego społe-
czeństwa powinny iść nowoczesne roz-
wiązania wprowadzane przez nasz rząd. 
Polska na tle pozostałych rynków UE ma 
wiele do poprawy. Jeżeli nie wprowadzimy 
odgórnych, systemowych zmian na pew-
no będzie to miało duży wpływ na koszty 
i jakość życia przyszłych pokoleń. 

W przypadku 
nieruchomości 
handlowych, 
powinniśmy 
postawić na 
odnawialne źródła 
energii, opakowania 
ekologiczne oraz 
recykling.

EWELINA GÓRNIAK
Sales Director, Pandora

www.pl.pandora.net
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W Polsce jesteśmy na bardzo 
odległym etapie w zakresie 
ochrony klimatu
Świadomość ekologiczna Polaków 

jest coraz wyższa – to bardzo ważny 
aspekt dla mądrego budowania przy-

szłości dla naszych dzieci. Niestety, słabym 
ogniwem jest tu legislacja oraz rozwiązania 
administracyjne – które nie nadążają za 
postępem technologicznym na świecie. To 
są największe bariery w sprawnym i efek-
tywnym wdrażaniu ekologicznych syste-
mów w Polsce - podkreśla Marek Kowalski, 
Przewodniczący FPP. 
Brakuje konsultacji z przedsiębiorstwami 
– w efekcie produkowane jest ułomne i nie-
skuteczne prawo, jak choćby w przypadku 
projektu ustawy o ROP (Rozszerzonej Od-
powiedzialności Producenta). To blokuje 
wprowadzanie efektywnych systemów 
proekologicznych w Polsce.
Bardzo ważne jest właściwe gospoda-
rowanie opakowaniami i eliminowanie 
wszelkich nadmiernych, niepotrzeb-
nych pojemników czy osłon – zwłaszcza 
tych plastikowych. Tu branża handlowa 
– przede wszystkim producenci i dystry-
butorzy – mają bardzo dużo do zrobie-
nia. Trzeba całkowicie zmienić myślenie 
o sposobie pakowania, przechowywania 
i przewożenia towarów. Są już pierwsze 
sensowne inicjatywy – jak choćby rezy-
gnacja Coca-Coli z plastikowych uchwytów 
w wielopakach, czy systemy do napełnia-
nia własnych pojemników. Ale to dopiero 
kropla w morzu – to musi być zmasowana 
akcja wszystkich setek tysięcy uczestników 
tego rynku. Dopiero wówczas zaczniemy 
realnie odczuwać poprawę.
Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z nie-
uchronności zmian związanych z ochroną 
klimatu i środowiska – a co za tym idzie ze 
zwiększonych obowiązków, jak również 
nakładów finansowych. Warunkiem jednak 
jest, aby te zwiększone nakłady przyczyniły 
się do osiągnięcia celów – w tym celów 
środowiskowych i odpowiadały rzeczywi-
stym kosztom, a ich przepływ był transpa-
rentny i stymulował efektywność systemu 
na każdym jego etapie. Przygotowywane 
regulacje muszą być racjonalne, czytelne 

i zgodne z dyrektywami unijnymi, a przede 
wszystkim z polskim prawem i dobrymi 
praktykami istniejącego systemu gospo-
darowania odpadami. Rozwiązania prawne 
w Polsce muszą być w pełni zgodne z wy-
rażonymi w dyrektywie podstawowymi 
zasadami, tj. celowością, efektywnością, 
proporcjonalnością i adekwatnością, oraz 
szanujące postanowienia Konstytucji RP. 
Muszą też służyć przede wszystkim środo-
wisku przez zapewnienie lepszej, bardziej 
skutecznej i przejrzystej gospodarki od-
padami opakowaniowymi. Potrzebny jest 
pełny pakiet prośrodowiskowy – przepisy 
implementujące dyrektywę SUP, wprowa-
dzające system kaucyjny/depozytowy, ROP 
oraz projekty niezbędnych rozporządzeń. 
Tylko taki pełen pakiet pozwoli na wypra-
cowanie pełnego obrazu nowych obowiąz-

ków środowiskowych przedsiębiorców 
oraz gmin, a także spowoduje większe 
poparcie uczestników systemu gospodarki 
odpadami dla projektowanych zmian.
W Polsce jesteśmy na bardzo odległym 
etapie w zakresie ochrony klimatu – w po-
równaniu na przykład do krajów skandy-
nawskich czy nordyckich. To bardzo nie-
bezpieczne, bo nie tylko musimy działać 
szybciej, by nadrobić stracony czas – ale 
nie mamy już żadnej przestrzeni do jakich-
kolwiek błędów. Legislacja musi wdrażać 
efektywne systemy, a kampanie edukacyj-
ne i informacyjne muszą stymulować ich 
jak najszybszą ich implementację. To duże 
wyzwanie i istnieje niebezpieczeństwo, że 
Polska nie zda tego egzaminu właściwie. 
A to oznacza problemy dla całego naszego 
społeczeństwa.

MAREK KOWALSKI
Przewodniczący Federacji 
Przedsiębiorców Polskich
www.federacjaprzedsiebiorcow.pl
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https://www.magazyngalerie.pl/nowe-centra-handlowe-baza-danych/


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

