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Xiaomi to globalny producent telefonów 
komórkowych. Choć marka ma dopiero 

10 lat, już zdążyła zawładnąć sercami 
wielu klientów na całym świecie, w tym 

Polaków. W Polsce jest dostępnych ponad 
150 różnych produktów, a z każdym 

miesiącem pojawiają nowe. Tony Chen 
(Bingxu), General Manager Xiaomi na 

region CEE & Nordic & Baltic, przewiduje, 
że rynek urządzeń wspieranych przez 

sztuczną inteligencję, które są podłączone 
do Internetu, będzie rósł bardzo szybko 

Nie można oddzielić wpływu aktualnej sytuacji społecznej, 
politycznej i gospodarczej od wyników centrów i sieci 
handlowych w Polsce. Kluczowe wskaźniki na rodzimym 
rynku prezentują się dobrze: bezrobocie spada, płace i PKB 
rosną. Nasycenie powierzchnią handlową w Polsce osiąga już 
poziom krajów UE, jednocześnie można zauważyć spadek 
aktywności deweloperów. Nieustannym zmianom podlegają 
także preferencje konsumentów
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Filozofia biznesowa AMS zakłada, że cyfryzacja nie powinna 
być celem samym w sobie. Dlatego ich cyfrowe citylighty 
umożliwiają naładowanie telefonu czy ułatwiają nawigację 
w mieście. O społecznej odpowiedzialności biznesu rozmawiamy 
z Markiem Kuzaką, prezesem zarządu AMS SA

TEPfactor to wyjątkowe wyzwanie zespołowe, które 
zaskakuje pomysłowością. Pozwala sprawdzić siebie 
i swój zespół. O gotowości Polaków do odkrywania 

nowych form zespołowego spędzania czasu rozmawiamy 
z Marcelą Zemanovą, Współwłaścicielką firmy TEPfactor 

KONCEPT SZYTY
NA MIARĘ
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SWEET GALLERY

Sweet Gallery od początku działalno-
ści stawia na lokalizacje przy znanych 
obiektach handlowych, gwarantują-
cych przepływ klientów 7 dni w ty-

godniu. Dynamiczny wzrost spółce udało się 
osiągnąć dzięki atrakcyjnym punktom sprze-
daży, które harmonizują z estetyką obiektów 
handlowych oraz produktami wysokiej jakości, 

Lodolandia & Kołacz na 
Okrągło to międzynarodowa 
marka, a zarazem największa 

i najszybciej rozwijająca się sieć 
mobilnych punktów sprzedaży 

w Europie, serwująca słodkości, 
m.in. lody świderki, gofry oraz 

kołacze. W ciągu ośmiu lat 
działalności firma Sweet Gallery 

(właściciel marki Lodolandia 
& Kołacz na Okrągło i Bafra 

Kebab) otworzyła 650 punktów 
sprzedaży w Polsce oraz za 

granicą pod międzynarodową 
marką Ice and Roll (Lodolandia) 

i Cake and Roll (Kołacz na 
Okrągło)

po które wracają klienci. Sweet Gallery rozwija się 
w sąsiedztwie centrów i sieci handlowych oraz 
retail parków, dzięki czemu stała się rozpozna-
walną marką o stabilnej pozycji na rynku. Na tę 
chwilę zajmuje ok. 15 proc. rynku w segmencie 
street food w Polsce. Spółka znalazła się również 
w rankingu najdynamiczniej rozwijających się 
małych i średnich firm „Gazele Biznesu”.

EKSPANSJA
SŁODKOŚCI

Po sukcesie w Polsce Sweet Gallery skupiła 
się na rozwoju rynków zagranicznych, gdzie 
konsekwentnie wprowadza swoje marki. W tej 
chwili punkty sprzedaży Ice and Roll działają już 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowacji, 
Francji, Hiszpanii i Chorwacji. W 2020 roku spółka 
planuje wzmocnić swoją ekspansję na rynku 
niemieckim, uruchamiając tam kolejnych 50 
punktów. Z końcem 2019 roku firma podpisała 
również umowy franczyzowe na rynek czeski 
i ukraiński. Przedstawiciele Działu Komercjalizacji 
Sweet Gallery są w fazie rozmów z zarządca-
mi obiektów handlowych w Madrycie i Nicei. 
Wszystko wskazuje także na to, że wkrótce punk-
ty Ice and Roll pojawią się na ulicach Madrytu 
i Nicei. Patrząc na sukces, jaki Sweet Gallery od-
niosła na rodzimym rynku, nie ma wątpliwości, 
że kolejne punkty będą pojawiać się w różnych 
zakątkach świata. Koncept znakomicie wpisuje 
się w aktualne trendy i zyskuje coraz to więcej 
franczyzobiorców z zagranicy.
W związku z dynamiczną ekspansją Ice and Roll 
& Cake and Roll rokrocznie uczestniczy w targach 
franczyzowych za granicą, gdzie nawiązuje liczne 
relacje biznesowe. W listopadzie 2019 roku spółka 
Sweet Gallery po raz kolejny uczestniczyła w tar-
gach Franchise Expo we Frankfurcie, a w styczniu 
br. wzięła udział w Targach The British & Interna-
tional Franchise Exhibition w Londynie, w których 
uczestniczyło wielu Polaków zainteresowanych 
gotowym konceptem franczyzowym. W następ-
stwie rozmów marka podpisała kilkanaście no-
wych umów z Polakami i Brytyjczykami chcącymi 
rozwijać sieć na rynku brytyjskim. Widząc duże 
zainteresowanie, Sweet Gallery chce dywersyfiko-
wać rynek Wielkiej Brytanii. W kwietniu br. weźmie 
udział w kolejnych targach International Franchise 
Show, które odbędą się również w Londynie. 

Fot. Sweet Gallery

Fot. Sweet Gallery
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RADA PROGRAMOWA

PRZEMYSŁAW LUTKIEWICZ
Wiceprezes Zarządu LPP
Specjalizacja: finanse, audyt 
wewnętrzny, księgowość, 
nadzór nad spółkami zależnymi 
i relacjami inwestorskimi

■ www.lppsa.com

MACIEJ PTASZYŃSKI
Dyrektor Generalny 
Polskiej Izby Handlu
Specjalizacja: działalność 
w zakresie poprawy 
funkcjonowania firm handlowych 
w Polsce i Unii Europejskiej

■ www.pih.org.pl

ANNA KRAJCZYŃSKA
Starszy Specjalista ds. 
marketingu centrum 
handlowego NoVa Park
Specjalizacja: ekspert branży 
nieruchomości komercyjnych, 
marketing i komunikacja

■ www.nova-park.pl

ALAN DUDKIEWICZ
Radca prawny Business 
Centre Club
Specjalizacja: prawo 
żywnościowe oraz prawo 
e-commerce

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

WOJCIECH TULWIN
Dyrektor ds. Marketingu 
i PR Recman
Specjalizacja: ekspert 
zarządzania siecią detaliczną 
i marketingu mody

■ www.recman.pl

MARTA KOCIK
Marketing & PR Manager 
Magnolia Park
Specjalizacja: strategia 
i komunikacja marketingowa 
Magnolia Park

■ www.magnoliapark.pl

ANDRZEJ SŁOMKA
Dyrektor Zarządzający 
Jet Line Sp. z o.o. Sp. k.
Specjalizacja: zarządzanie 
spółką Jet Line, 
w tym zespołami sprzedaży, 
marketingu oraz realizacji 
kampanii outdoorowych

■ www.jetline.pl

ŁUKASZ KOWALCZYK
Zastępca Dyrektora Sprzedaży 
ds. B2C sieci VIVE Profit
Specjalizacja: ekspert 
rynku retail

■ www.vivetextilerecycling.pl

KATARZYNA BIELECKA
Dyrektor Generalna 
Sephora Polska
Specjalizacja: ekspert 
rynku retail z 18-letnim 
doświadczeniem

■ www.sephora.pl

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

■ www.immofinanz.com

GREGOR NAWRATH
COO 
MediaMarktSaturn Polska
Specjalizacja: ekspert branży 
handlowej z 18-letnim 
doświadczeniem

■ www.mediamarkt.pl

MARCIN OLESIAK
Właściciel, Dyrektor ds. 
Rozwoju Sieci Sprzedaży 
Sweet Gallery Sp. z o.o. sp. k.
Specjalizacja: odpowiedzialny 
za rozwój sieci Lodolandia, 
Kołacz na Okrągło, Bafra Kebab

■ lodolandia.pl
■ bafrakebab.pl



RADA PROGRAMOWA

MAREK KOWALSKI
Przewodniczący Federacji 
Przedsiębiorców Polskich
Specjalizacja: ekspert 
w zakresie zamówień 
publicznych, rynku pracy oraz 
zatrudnienia i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych

■ federacjaprzedsiebiorcow.pl

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

■ www.hexe.com.pl

JERZY OSIKA
Prezes 
Promedia
Specjalizacja: ekspert ds. 
sprzedaży i marketingu

■ www.promedia.biz.pl

WITOLD BACIA
Szef Działu Strategii i Dyrektor 
Zarządzający Agencją 
Reklamową RedComm
Specjalizacja: twórca strategii 
marketingowych z pasją zamie-
niający je w plany marketingowe 
i konkretne realizacje

■ www.redcomm.pl

TOMASZ GOŁĘBIEWSKI
Prezes Zarządu spółki 
Nesperta, właściciela marki 
Semilac
Specjalizacja: ekspert rynku 
handlu detalicznego

■ www.nesperta.eu

AGNIESZKA JASIKOWSKA
Dyrektor Generalny 
ORIENS bijou Sp. z o.o. – 
przedstawiciel TOUS w Polsce
Specjalizacja: odpowiada za 
wprowadzenie na polski rynek eks-
kluzywnej, hiszpańskiej marki TOUS. 
Ekspert sektora affordable luxury

■ www.touspolska.pl

ARKADIUSZ SZCZEPANIAK
Wiceprezes Zarządu ds. 
Finansowych w Natura Sp. z o.o.
Specjalizacja: wszechstronna wiedza 
w obszarze finansów: planowania, 
oceny inwestycji, due dilligence, contro-
lingu oraz budowy strategii przedsię-
biorstwa czy łańcucha dostaw

■ www.drogerienatura.pl

NORBERT W. SCHEELE
Director of Country – C&A Mode 
Central Eastern Europe
Specjalizacja: ekspert rynku 
retail Europy Środkowo-
Wschodniej

■ www.c-and-a.com

MIROSŁAW LUBARSKI
Członek zarządu, 
dyrektor marketingu 
Grupy PSB Handel S.A.
Specjalizacja: ekspert 
rynku handlu detalicznego 
i hurtowego materiałów 
budowlanych

■ www.mrowka.com.pl

ŁUKASZ BŁAŻEJEWSKI
Dyrektor Zarządzający 
siecią Meet&Fit 
i 7 Street – Bar&Grill
Specjalizacja: ekspert 
rynku retail

■ www.meetandfit.pl
■ www.7street.pl

TOMASZ WÓJCIK
Właściciel 
PsiaEdukacja.eu
Specjalizacja: zarządzanie 
agencją reklamową

■ psiaedukacja.eu

MARCIN PABIJANEK
Założyciel i CEO 
platformy social.estate
Specjalizacja: transakcje off 
market dla retail real estate, 
zarządzanie i rozwój biznesu, 
crowdinvesting commercial 
real estate

■ www.social.estate



Sieć sklepów VIVE Profit 
– oferująca niepowtarzalną odzież używaną w atrakcyjnych 
cenach – ciągle się powiększa. Jesteśmy w trakcie 
poszukiwań najlepszych lokalizacji dla naszych salonów.

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

RADA PROGRAMOWA

PRZEMYSŁAW SZCZĘSNY
Członek Zarządu Zdrofit, 
dyrektor ds. inwestycji 
Benefit Systems SA, Oddział 
Fitness w Warszawie
Specjalizacja: rozwój sieci 
Zdrofit i wszystkich marek 
należących do spółki Fit Invest

■ www.zdrofit.pl

JAKUB JARCZEWSKI
Dyrektor Działu Public 
Relations i Rozwoju Biznesu 
Metro Properties
Specjalizacja: marketing, zarzą-
dzanie wizerunkiem przedsię-
biorstw i komunikacja kryzysowa

■ www.metro-properties.pl

KRZYSZTOF SAJNÓG
Dyrektor Marketingu 
Blue City Sp. z o.o.
Specjalizacja: odpowiada 
za marketing i PR centrum 
handlowego Blue City oraz 
pozostałych spółek grupy

■ www.bluecity.pl

PIOTR UBYCH
Menedżer Produktu 
ds. Ochrony Danych 
w Grupie DEKRA
Specjalizacja: optymalizacja pro-
cesów biznesowych, zarządzanie 
ryzykiem, ochrona danych

■ www.dekra.pl

Rada Programowa to grono Ekspertów i Specjalistów wśród zarządców 
centrów handlowych, sieci handlowych oraz firm świadczących usługi 
dla sektora RETAIL. Przedstawiciele Rady Programowej wpływają na 
kształt merytoryczny pisma i prezentują swój punkt widzenia oraz opinie 
w kontekście aktualnie panujących trendów rynkowych i branżowej 
problematyki, opisywanych w autorskich publikacjach naszych dziennikarzy.

O RADZIE
PROGRAMOWEJ
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Styczeń to czas podsumowań minionego roku, a także określenie planów i wyzwań na kolejne 12 mie-
sięcy. To, co bezsprzecznie miało i będzie mieć ogromny wpływ w nowym roku na branżę retail to zakaz 
handlu w niedzielę, a w 2020 jeszcze większe zaostrzenie prawa w tym zakresie. Niedziele handlowe będą 
niczym białe kruki, bo do sklepów w niedzielę pójdziemy tylko 7 razy. Większość centrów handlowych 
deklaruje, że odwiedzalność w ich obiektach nie spadła a ruch przeniósł się na piątki i soboty. W niedzie-
le niehandlowe prężnie działają strefy gastronomiczne, które zyskują nowe oblicza i to one przyciągają 
klientów szukających przyjemnych miejsc na posiłek i spędzenie czasu z przyjaciółmi. Rynek powierzchni 
handlowych w Polsce ulega stabilizacji. Niemniej dzięki nowo oddanej podaży (ok. 300 tys. mkw. GLA), 
całkowite zasoby powierzchni w polskich galeriach handlowych przekroczyły granicę 12 mln mkw. (dane: 
Colliers) Największym projektem oddanym do użytku w 2019 roku była Galeria Młociny w Warszawie 
(78 tys. mkw.). Wzmaga się aktywność inwestorów 
i deweloperów w średnich oraz małych miastach, 
a na znaczeniu przybierają zakupy internetowe. Ro-
śnie także społeczna odpowiedzialność firm. Coraz 
więcej z nich zdaje sobie sprawę, że z jednej strony 
prowadzona przez nich działalność oddziałuje na śro-
dowisko, a z drugiej strony, wykorzystując swoją pozy-
cję mogą pozytywnie wpływać na minimalizowanie 
negatywnych skutków: od szerzenia świadomości 
i edukowania swoich klientów po realne działania na 
rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Ekologia to 
również kierunek, który będzie przybierał na znacze-
niu w najbliższych miesiącach. Eksperci podkreślają 
bowiem, że „jesteśmy pierwszym pokoleniem, które 
odczuwa zmiany klimatyczne i ostatnim, które może 
coś z tym zrobić” i rzeczywiście, wydaje się, że ludzie 
zaczynają brać to pod uwagę w codziennym życiu. 
Zapraszam Państwa do zapoznania się z opiniami 
ekspertów Rady Programowej Magazynu Galerie 
Handlowe, którzy również przygotowali krótkie pod-
sumowania branżowe.
W lutowym wydaniu rozmawiamy również z Tonym 
Chenem, General Managerem na region CEE & Nordic 
& Baltic o marce Xiaomi i nowoczesnych technolo-
giach, a także z Markiem Kuzaką, prezesem zarządu 
AMS SA o cyfryzacji i celach, jakie ze sobą niesie ta era.

Białe kruki

Eliza Mrowińska-Zalas
Redaktor Naczelna

Gorąco polecam!
Fot. Galerie Handlowe /

Dzięki uprzejmości 
ECE Projektmanagement Polska
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OPINIE EKSPERTÓW
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PODSUMOWANIE ROKU

Nie można oddzielić wpływu aktualnej sytuacji 
społecznej, politycznej i gospodarczej od wyników 

centrów i sieci handlowych w Polsce. Kluczowe 
wskaźniki na rodzimym rynku prezentują się 

dobrze: bezrobocie spada, płace i PKB rosną. 
Nasycenie powierzchnią handlową w Polsce 

osiąga już poziom krajów UE, jednocześnie można 
zauważyć spadek aktywności deweloperów, którzy 

realizowali do tej pory wielkoskalowe projekty. 
Z kolei nowe lokalizacje obejmują coraz mniejsze 

miasta. Coraz częściej możemy się spotkać 
z inwestycjami typu mixed use czy convenience. 

Nieustannym zmianom podlegają także 
preferencje konsumentów

PODSUMOWANIE 
ROKU W BRANŻY 
RETAIL

Fot. elements.envato.com
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Okiem eksperta

„
CORAZ WIĘCEJ 

KONSUMENTÓW JEST 
ZADOWOLONYCH 
Z POSTĘPUJĄCEJ 

DIGITALIZACJI W HANDLU
Żyjemy w mocno zdigitalizowanym świecie. Wpły-
wa to na zmianę zwyczajów konsumenckich, co 
z kolei skłania handel do wdrażania coraz bardziej 
zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Ze 
względu na specyfikę branży handlu elektroniką 
użytkową zmiany związane z cyfrową transforma-
cją szczególnie szybko zachodzą właśnie w tym 
sektorze handlu. Żeby być konkurencyjnym, należy 
na bieżąco monitorować oczekiwania i potrzeby 
klientów i błyskawicznie na nie reagować we 
wszystkich kanałach sprzedaży. W czasach trans-
formacji z pewnością największym wyzwaniem 
w kontekście budowy handlowego ekosystemu 
jest zbudowanie odpowiedniego zespołu, zna-
lezienie zaufanych partnerów, rozumiejących 
specyfikę przedsiębiorstwa, a także przekonanie 
organizacji do potrzeby zmian (challengowanie 
status quo). Transformacji nie należy traktować 
jako projektu. Jest to długotrwały proces. Wymaga 

COO MediaMarktSaturn Polska

NAWRATH
Gregor

on stałego badania potrzeb i satysfakcji klientów 
oraz oferowania i wdrażania nowych rozwiązań, 
które zapewnią jeszcze lepszą funkcjonalność 
i konkurencyjność na rynku.
Coraz więcej konsumentów jest zadowolonych 
z postępującej digitalizacji w handlu. Na rynku 
obecna jest już generacja konsumentów, która nie 
pamięta czasów bez Internetu – to tzw. generacja 
Z, urodzona po 1995 roku. Dzisiejsi konsumen-
ci to w większości użytkownicy nowoczesnych 
technologii, zwłaszcza mobilnych. Oczekują oni 
pełnej dostępności oferty we wszystkich kanałach 
sprzedaży, zwiększania wygody i skrócenia czasu 
zakupów. Aby temu sprostać, handel zaczyna na 
masową skalę wykorzystywać sztuczną inteligen-
cję oraz Internet – rzeczy, które są obecne już na 
każdym etapie ścieżki zakupowej klienta. Ten trend 
będzie się mocno rozwijał. Wiele polskich firm już 
wdrożyło np. chatboty i głosowych asystentów. 
MediaMarkt jako pierwsza sieć z elektroniką użyt-
kową w Polsce uruchomiła głosowego Asystenta 
MediaMarkt, który ułatwia użytkownikom techno-
logii mobilnych kontakt z naszą marką i usprawnia 
proces zakupowy.
Nowe technologie ułatwiają również automa-
tyczne zbieranie danych dotyczących historii 
zakupowych klientów. Wirtualni asystenci, 
łącząc się z siecią informatyczną swojej firmy, 
pozyskują informacje o towarach i przebiegu 
procesu zamówienia w danym sklepie. To już 
ogólnoświatowy trend. W tym kierunku rozwija 
się MediaMarkt, inwestując w rozwój wszystkich 
kanałów sprzedaży, stawiając na innowacyjność 
i budowanie pozytywnych doświadczeń klien-
tów w każdym punkcie styku.
Nowoczesne technologie są również wykorzysty-
wane do personalizowania ofert, co jest zgodne 
z oczekiwaniami coraz większej grupy klientów. 
Jest to możliwe dzięki modelom predykcyjnym, 
budowanym w oparciu o dane zakupowe, prefe-
rencyjne czy demograficzne klientów.
Współczesny klient porusza się w wielu kanałach 
i naszym celem jest, żebyśmy byli wszędzie tam 
obecni. Mocno stawiamy na customer experience, 
wykorzystując nowoczesne narzędzia do badania 
i podnoszenia jakości ścieżki zakupowej klientów. 
Bardzo ważnym elementem naszej strategii omni-
channelowej są sklepy stacjonarne. Oczywiście na 
przestrzeni lat zmienia się ich przestrzeń handlo-
wa, co spowodowane jest m.in. przesunięciem 
się części handlu do Internetu czy miniaturyzacją 
urządzeń. Nie sprawdziły się jednak przewidy-

wania, że zakupy w sieci będą masowo wypie-
rały handel stacjonarny. Wielu klientów oczekuje 
bezpośredniego kontaktu z produktem, ale także 
z fachowym doradcą. Na te potrzeby odpowiadają 
właśnie sklepy stacjonarne. W roku 2019 otworzy-
liśmy dwa nowe sklepy: w Pile i Warszawie (Galeria 
Młociny). Bardzo istotnym elementem strategii 
rozwoju jest modernizacja istniejących sklepów 
zgodnie z najnowszymi światowymi trendami. 
Zrealizowaliśmy kilkanaście projektów remode-
lingu. Dzięki temu nasze sklepy prezentują wysoki 
poziom pod względem doboru asortymentu i jego 
prezentacji.
Dbając o pozytywne doświadczenia klientów, 
organizujemy w naszych sklepach różne eventy, 
np. gamingowe, live cooking. Wiele sklepów pro-
wadzi bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci, 
gdzie poznają zasady bezpiecznego korzystania 
z nowych technologii czy zagadnienia związane 
z ochroną środowiska. Gdański sklep prowadzi 
z kolei warsztaty dla seniorów z obsługi smart-
fona, które cieszą się dużą popularnością wśród 
mieszkańców miasta. Wychodzimy również poza 
przestrzeń sklepu stacjonarnego czy interne-
towego, uczestnicząc w takich wydarzeniach 
jak chociażby Electronics Show, Warsaw Games 
Week czy Poznań Game Arena.
Polacy są bardzo otwarci na nowinki technolo-
giczne. Widoczną tendencją jest poszerzanie się 
grupy klientów zainteresowanych produktami 
klasy premium. Dlatego dbamy o szeroki asor-
tyment, odpowiadający potrzebom szerokiej 
grupy użytkowników nowoczesnych technologii.
Konsumenci oczekują kompleksowego i indy-
widualnego podejścia do ich potrzeb – poza 
produktem ważne są fachowe doradztwo oraz 
usługi na wysokim poziomie (finansowanie, in-
stalacja, ochrona produktu), które pozwolą od 
razu cieszyć się zakupem. Ważne jest spełnia-
nie indywidualnych potrzeb klientów w czasie 
rzeczywistym. Jest to światowy trend, który 
w najbliższych latach znacząco zmieni rolę sieci 
handlowych.
Ważnym trendem staje się również wzrost świa-
domości ekologicznej klientów i zainteresowania 
produktami energooszczędnymi, dlatego będzie-
my rozwijać ofertę w tym kierunku i dbać o edu-
kację konsumencką w tym obszarze. Z pewnością 
konsumenci będą zwracać również coraz większą 
uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu 
– wpływ naszych decyzji i działań na społeczeń-
stwo i środowisko naturalne. 

OPINIE EKSPERTÓW
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„

„
ROZWIJA SIĘ TREND 

JEDZENIA „NA MIEŚCIE”
W dalszym ciągu rozwija się trend jedzenia 
"na mieście", dlatego klienci coraz częściej 
odwiedzają nasze lodziarnie. Przykładają też 
wagę do jakości, a my staramy się sprostać 
ich oczekiwaniom, serwując produkty na naj-
wyższym poziomie. Nowym trendem, który 
wpłynął na naszą branżę jest spadek aktywno-
ści deweloperów w dużych miastach i zwięk-
szenie zainteresowania mniejszymi miastami. 
Rozwijamy się głównie w sąsiedztwie centrów 
i sieci handlowych oraz retail parków, dlatego 
powstające nowe obiekty handlowe są dla nas 
poszerzeniem drogi rozwoju. Oferowane przez 
nas koncepty są elastyczne, w związku z czym 
łatwo adoptujemy się do zmian.
W 2019 roku powiększyliśmy Dział Komercjali-
zacji, dzięki czemu mogliśmy rozwinąć się nie 
tylko w dużych i średnich, ale i w mniejszych 
miastach - poniżej 30 tysięcy mieszkańców. 
Pozyskaliśmy też nowe lokalizacje przed 
galeriami i centrami handlowymi, z którymi 

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

OLESIAK
Marcin

z różnych powodów do tej pory nie udało nam 
się nawiązać współpracy. Dzięki dynamiczne-
mu rozwojowi zajmujemy już 15 proc. rynku 
w segmencie street food w Polsce. Równie 
prężnie rozwijamy się za granicą, gdzie w 2019 
roku uruchomiliśmy kilkadziesiąt nowych lo-
kalizacji. Jesteśmy już w Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Słowacji, Francji, Hiszpanii 
i Chorwacji.
W 2020 roku przygotowujemy naszą firmę na 
nowe wyzwania. Badamy efektywność aktual-
nych procesów i nieustannie je optymalizujemy. 
Zatrudniamy też nowych specjalistów do każ-
dego działu i wzmacniamy kadrę menadżerską. 
Skupiamy się na rozwoju w Polsce, bo widzimy 
tu miejsce na co najmniej 1000 punktów Lo-
dolandia. W 2020 chcemy realizować kolejne, 
złożone cele sprzedażowe, wprowadzać nasze 
marki na kolejne rynki zagraniczne i rozwijać 
je tam, gdzie już jesteśmy. Planujemy wzmoc-
nić m.in. ekspansję w Niemczech i uruchomić 
tam 50 nowych punktów. Już teraz widzimy, 
że potencjał za granicą jest znacznie większy 
niż zakładaliśmy. 

2019 ROK BYŁ ROKIEM 
PEŁNYM WYZWAŃ

Miniony rok dla branży retail był rokiem pełnym 
wyzwań. Jego gracze, którzy potrafili sprawnie 
i elastycznie zareagować na systematycznie spa-
dający traffic w galeriach handlowych, większą 
liczbę niedziel wolnych od handlu, a jednocześnie 
wykorzystać fakt ciągle rosnącej pozycji platform 
sprzedażowych w e-commerce i we wszystkich 
tych działaniach dbać o wzorowy customer expe-
rience, z pewnością zaliczą 2019 rok do udanych.
Dla Sephora 2019 rok był rokiem szczególnym. 
Kluczowym wydarzeniem była dla nas celebracja 
20. urodzin naszej sieci w Polsce i towarzyszące 
jej wydarzenia dla klientów i partnerów han-
dlowych, a także (po 15 latach) zmiana siedziby 
Sephora Polska. Wprowadziliśmy też z dużym 
sukcesem sprzedażowym moc nowości produk-
towych – zarówno marek, jak np. Fresh, Milk, 
Allies of Skin, Sunday Riley, Phlov by Anna Le-
wandowska, jak i produktów w ramach marek 
obecnych już w naszym portfolio. Silnie rozwija-
liśmy również projekty z obszaru customer expe-
rience, bo od lat to właśnie klient jest w centrum 
naszych działań. Miniony rok to też kontynuacja 
wdrażania nowego konceptu naszych perfumerii 
–  otwarcie w Galerii Młociny, relokacja perfu-
merii w podwarszawskich Jankach oraz lifting 
i rearanżacja 10 innych lokalizacji w nowym 
koncepcie wizualnym. Sukcesem okazał się dla 
nas również okres Black Friday i Black Week oraz 
czas sprzedaży przedświątecznej i świątecznej. 
Nasze perfumerie w poszukiwaniu prezentów 
i upominków odwiedzili zarówno stali klienci, 

Dyrektor Generalna Sephora Polska
BIELECKA
Katarzyna

jak i rzesza nowych osób, które, mam nadzieję, 
pozostaną z nami na dłużej.
Koncentracja na kliencie i wsłuchanie się w jego 
potrzeby – to właśnie rozwój obszaru custo-
mer experience postrzegany jako kluczowy dla 
kolejnych lat zarówno w obszarze retail, jak 
i e-commerce. Nie zabraknie też dużych, świa-
towych lansowań w obszarze nowych marek, 
a także wydarzeń specjalnych dla wszystkich 
fanów piękna. Rozwijać będziemy zarówno 
istniejące już koncepty, takie jak: Beauty Lab, 
Beauty Classes, w naszych perfumeriach oraz 
zupełnie świeże wydarzenia, o których już wkrót-
ce Państwo usłyszą. Kontynuować będziemy 
również rozwój projektów – zarówno globalnych, 
jak i centralnych – mających realny wpływ spo-
łeczny, bo jest to obszar szczególnie bliski naszej 
organizacji i wszystkim naszym pracownikom. 
Czeka nas też kontynuacja wdrażania nowego 
konceptu w wybranych lokalizacjach na terenie 
całej Polski. Mam nadzieję, że rok 2020 dzięki 
ciężkiej pracy i przemyślanej strategii będzie 
należał do udanych, czego życzę Sephora oraz 
wszystkim graczom rynku retail. 

„ „Koncentracja na kliencie 
i wsłuchanie się w jego potrzeby 

– to właśnie rozwój obszaru 
customer experience postrzegany 

jako kluczowy dla kolejnych lat

PODSUMOWANIE ROKU
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NAJWAŻNIEJSZA 
JEST STABILNOŚĆ 

ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

Przed nami nowa kadencja Sejmu, więc z pewno-
ścią pojawi się wiele nowych pomysłów na uspraw-
nianie gospodarki. Mamy nadzieję, że będą one 
wprowadzane rozważnie i powoli, tak aby przedsię-
biorcy mieli czas na dostosowanie się do przepisów. 
Nagłe zmiany rzeczywistości i zaskakiwanie regula-
cjami nie sprzyjają rozwojowi biznesu – utrudnia to 
planowanie inwestycji. Pozostajemy w gotowości, 
aby rozmawiać o handlu zarówno w Parlamencie, 
jak i poza nim, także by recenzować projekty roz-
wiązań legislacyjnych dotyczących handlu w Polsce.

ROZSZERZENIE ZAKAZU 
HANDLU W NIEDZIELE
W przypadku ograniczenia handlu w niedziele sy-
tuacja jest dynamiczna, bo nie weszło ono jeszcze 
w życie w całości. Pełna ocena będzie możliwa 
tak naprawdę dopiero po roku obowiązywania 
całkowitego ograniczenia, czyli pod koniec 2020 
roku. Obecnie w świetle danych, jakie docierają do 
PIH z różnych wywiadowni oraz z branży, wyłania 
się następujący obraz: sklepy do około 100 mkw., 
które mogą działać w niedziele na podstawie prze-
widzianych przez ustawę wyłączeń, radzą sobie, 
pomimo ograniczeń. Większe sklepy (z reguły po-
wyżej 100 mkw.), które z wyłączeń skorzystać nie 
mogą i muszą być zamknięte w niedziele, osiągają 
gorsze wyniki niż przed wprowadzeniem ograni-
czenia. Przyczynia się do tego dodatkowo agre-
sywna polityka marketingowa sieci dyskontowych, 
mająca na celu wyrobienie w konsumentach na-
wyku dokonywania zakupów w piątek i sobotę 
właśnie w dyskontach. Z punktu widzenia małych 
i średnich przedsiębiorców najważniejsza jest sta-
bilność rozwiązań prawnych. Ich ciągłe zmienianie 
nie służy rozwojowi biznesu i inwestycjom. Trzeba 
też pamiętać, że w tym roku zakaz handlu będzie 
obowiązywał we wszystkie niedziele. Małe sklepy 
starają się o utrzymanie na bardzo konkurencyj-
nym rynku. Kolejne obostrzenia dodatkowo mogą 
osłabić ich pozycję względem dyskontów i skle-
pów wielkopowierzchniowych.

PROJEKT USTAWY PROMUJĄCY 
PROZDROWOTNE WYBORY 
KONSUMENTÓW
Przełom roku 2019 i 2020 to czas, w którym orga-
nizacje branżowe miały okazję przedstawić swoje 
stanowisko w kwestii projektu ustawy w związku 
z promocją prozdrowotnych wyborów konsumen-
tów. Z perspektywy małych sklepów naszą uwagę 
zwróciły dwie kwestie. Pierwsza dotyczy nakładanej 
na właścicieli sklepów opłaty od napojów alkoho-
lowych w opakowaniach o pojemności nieprzekra-
czającej 300 ml. Niezależnie od wątpliwości natury 
legislacyjnej mamy w tym przypadku do czynienia 

Dyrektor Polskiej Izby Handlu

PTASZYŃSKI
Maciej

z kolejnym administracyjnym obciążeniem przed-
siębiorców prowadzących małe sklepy. Dodatkowo 
obarczeni byliby oni ryzykiem błędów w obliczeniu 
i odprowadzaniu opłat, które mogą wynikać z przy-
czyn niezależnych od właściciela sklepu. Tymczasem 
niedopełnienie lub uchybienie obowiązku może 
doprowadzić nawet do cofnięcia lub wygaśnięcia 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W zakresie napo-
jów z dodatkiem substancji słodzących, zostawiając 
na boku obiekcje dotyczące wpływu nowych prze-
pisów na ochronę zdrowia, niepokoi nas ryzyko 
wzrostu cen, co negatywnie może odbić się na 
sprzedaży również w małych sklepach.

ELEKTRONICZNY REJESTR 
SPRAWCÓW KRADZIEŻY
1 listopada 2019 roku weszły w życie przepisy 
zakładające utworzenie elektronicznego rejestru 
sprawców kradzieży. To dobra wiadomość dla 
branży handlu. Polska Izba Handlu zabiegała o to 
wiele lat – już od 2013 roku. Liczymy, że będzie to 
skuteczne narzędzie do walki ze złodziejami, którzy 
notorycznie dopuszczają się kradzieży do kwoty, 
przy której nie jest ona klasyfikowana jako przestęp-
stwo, ale jako wykroczenie. Jest to duży problem, bo 
kradną oni do określonej wartości, w razie złapania 
popełniają tylko wykroczenie i następnego dnia 
mogą przyjść do swojej „pracy” znowu.
Niestety problemem jest próg kwotowy, do 
którego kradzież pozostaje tylko wykroczeniem. 
Przed 2013 rokiem było to 250 zł, później była to 
¼ minimalnego wynagrodzenia, teraz jest to stałe 
500 zł. Takie progi to właściwie ustanawianie zawo-
du złodzieja. Zauważyliśmy, że stali się oni coraz 
bardziej zuchwali. Jest to szczególnie uciążliwe 
dla małych sklepów, których nie stać na wyna-
jęcie profesjonalnej ochrony lub założenie mo-
nitoringu. Nierzadko w placówce jest tylko jedna 
osoba, która nie może jednocześnie sprzedawać 
i pilnować towaru. Takie małe firmy potrzebują 
wsparcia w państwie, niestety dotychczasowe 
przepisy sprzyjały raczej złodziejom. Rejestr spraw-
ców wykroczeń może pomóc jedynie częściowo, 
bo ustalanie takich progów to wciąż zachęta dla 
złodziei. Według branży każda kradzież powinna 
być przestępstwem, bez względu na kwotę.

USTAWA O MARNOWANIU ŻYWNOŚCI
W sierpniu 2019 roku przyjęto ustawę o przeciw-
działaniu marnowaniu żywności. Zakłada ona, 
że sklepy powyżej 250 mkw. mają obowiązek 
zawarcia z organizacją pozarządową umowę do-
tyczącą nieodpłatnego przekazywania żywności, 
która może się zmarnować, na cele społeczne.
Problematyczna jest definicja sklepów w ustawie za-
kładająca, że objęte nią powinny być sklepy powyżej 
250 mkw. Polska Izba Handlu apelowała o podwyż-
szenie tego progu do 500 mkw., aby nie genero-
wać dodatkowych obciążeń dla małych i średnich 
przedsiębiorców. Sejm częściowo przychylił się do 
tego wniosku i wprowadził okres przejściowy 2 lat 

niestosowania tej ustawy dla sklepów do 400 mkw.
Ustawa ta posiada jednak brak konkretnych re-
gulacji w licznych obszarach, co może prowadzić 
do tego, że firmy będą musiały zawierać umowy 
z odbiorcami na niekorzystnych dla siebie wa-
runkach lub, co już pokazuje praktyka, będą mieli 
problemy ze znalezieniem odbiorców. Legislacja 
ta również niejasno definiuje sposób przekazy-
wania żywności organizacjom oraz sposób defi-
niowania żywności nieprzydatnej do spożycia. 

Rejestr 
sprawców 

wykroczeń może 
pomóc jedynie 
częściowo, bo 

ustalanie progów 
to wciąż zachęta 

dla złodziei. 
Według branży 
każda kradzież 

powinna być 
przestępstwem
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TEMPO 2019 ROKU 
OKAZAŁO SIĘ JESZCZE 

BARDZIEJ WYMAGAJĄCE

Na przestrzeni ostatnich kilku lat retailerzy musieli 
bacznie obserwować zmieniające się oczeki-
wania konsumentów i odpowiednio szybko na 
nie reagować. Tylko dzięki temu mogli sprostać 
wyzwaniom związanym z rozwojem sprzedaży 
wielokanałowej czy nowymi technologiami. Nie 
inaczej było w 2019 roku, z tym że tempo okazało 
się jeszcze bardziej wymagające. Wiele z kluczo-
wych dla branży wydarzeń i trendów można było 
przewidzieć i odpowiednio się do nich przygo-
tować, jak np. ograniczenie handlu w niedziele 
czy rozwój omnichannelu. W zmieniającej się 
rzeczywistości zdecydowanie łatwiej było od-
naleźć się firmom, które mają już doświadcze-
nie na rynku, ale równocześnie są otwarte na 
zmiany. W LPP dzięki zachowaniu tej czujności 
i nieustannej analizie oczekiwań klientów mo-
gliśmy w 2019 roku kontynuować już wcześniej 
obrany kierunek rozwoju sprzedaży wieloka-
nałowej i wdrażania innowacji. Równocześnie 
jednak dostrzegliśmy czas na nowe rozdanie 
i zwrot w kierunku, który może zdeterminować 
przyszłość handlu – ekologii. Ogłoszenie strategii 
zrównoważonego rozwoju LPP na lata 2020-
2025 było jednym z kluczowych momentów 
2019 roku. Jest dla nas próbą odnalezienia się 
pomiędzy oczekiwaniami rynku a troską o środo-
wisko. Znalezienie tej równowagi nie jest łatwe, 
ale mamy świadomość, że to są zmiany, przed 
którymi nie ma odwrotu. Dlatego postawiliśmy 

Wiceprezes zarządu LPP

LUTKIEWICZ
Przemysław

na bezkompromisowe, zdecydowane działania, 
które w ciągu najbliższych pięciu lat zmienią nie 
tylko nas, ale też będą przykładem dla innych, 
jak ograniczać wpływ przemysłu odzieżowego 
na środowisko.
Koncentrujemy się na umacnianiu naszej po-
zycji na rynkach o wysokim potencjale sprze-
dażowym i odnosimy coraz większe sukcesy, 
także w zupełnie nowych dla nas lokalizacjach. 
W 2019 roku otworzyliśmy pierwsze salo-
ny w Bośni i Hercegowinie i uruchomiliśmy 
sprzedaż stacjonarną w Finlandii – na obu 
tych rynkach zadebiutowaliśmy z wszystkimi 
pięcioma markami jednocześnie. Równolegle 
zwiększaliśmy zasięg naszej sprzedaży inter-
netowej i uruchomiliśmy sklep internetowy 
dla krajów UE. Dzięki konsekwentnej realizacji 
strategii omnichannelowej na koniec 2019 roku 
oferta naszych marek – online oraz w salonach 
tradycyjnych – była dostępna już na 39 rynkach. 
Od drugiego kwartału 2019 roku po raz pierw-
szy w historii spółki nasze przychody z rynków 
zagranicznych przekroczyły sprzedaż krajową. 
Zakończyliśmy również proces wdrażania tech-
nologii RFID w Reserved w Polsce. Zyskaliśmy 
pełną kontrolę nad przepływem towarów po-
między dostawcami, magazynami a salonami 
i dzięki temu możemy lepiej zorganizować 
procesy w sieci sprzedaży. Biorąc pod uwagę 
zasięg naszej flagowej marki w kraju, możemy 
też powiedzieć, że to najszybsze wdrożenie 
RFID na świecie i jedno z pierwszych w branży 
modowej. W podobnej skali ten proces zajmuje 
zazwyczaj około 2-3 lata.
Najważniejszą determinantą zmian w 2020 roku 
będzie dla nas realizacja strategii zrównoważo-
nego rozwoju. Zobowiązania, które poczyniliśmy 
na najbliższe pięciolecie, wpłyną na ograniczenie 
naszego wpływu na środowisko, zwiększenie 
bezpieczeństwa chemicznego produkcji i wzrost 
standardów ekologicznych budynków. Nie zwal-
niamy również tempa, jeśli chodzi o ekspansję 
zagraniczną. W 2020 roku planujemy zadebiu-
tować w Macedonii Północnej. Równocześnie 
chcemy umacniać naszą pozycję na rynkach, 
gdzie dostrzegamy największy potencjał sprze-
dażowy i tam rozwijać sieć stacjonarną, np. 
w Europie Południowo-Wschodniej. W dalszym 
ciągu chcemy budować też naszą przewagę kon-
kurencyjną w obszarze fashion tech. Od 2020 
roku planujemy wdrożenie kolejnego etapu pro-
jektu RFID w pozostałych brandach. Będziemy 
też na bieżąco analizować korzyści wynikające 
z zastosowania tej technologii w pogłębianiu 
doświadczeń zakupowych naszych klientów. 
Takim potencjalnym rozwiązaniem jest realizacja 
dostaw online bezpośrednio z salonu znajdują-
cego się najbliżej klienta, zamiast z magazynów 
centralnych. Oszczędzi to czas, ograniczy koszty, 
a także zmniejszy emisje związane z transportem 
pojedynczego zamówienia. 

Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu
Grupa PSB Handel S.A.

LUBARSKI
Mirosław

TO BYŁ 
BARDZO DOBRY ROK 

DLA BRANŻY
Miniony rok dla branży dom i ogród w Pol-
sce powiatowej należy uznać za bardzo dobry 
– dynamika popytu na tego typu produkty 
była wyższa niż w roku 2018. Przychody całej 
sieci Mrówek wzrosły o 17 proc. (10 proc. lfl) 
i przekroczyły 2,5 mld zł. Dynamika wzrostu 
cen asortymentu oferowanego przez Mrówki 
nie przekroczyła 2 proc. w skali roku. Zakaz 
handlu w niedziele spowodował adekwatny 
wzrost zakupów w piątki, soboty i nieznacznie 
w poniedziałki.
Naszym głównym celem była rozbudowa sieci 
– w minionym roku przybyły nam 22 Mrówki, 
aktualnie działa 307 marketów. Jesteśmy naj-
liczniejszą siecią tej branży w Polsce. Prowa-
dziliśmy intensywne kampanie marketingowe 
i prospołeczne, te drugie szczególnie ukie-
runkowane na dzieci rozpoczynające naukę 
szkolną. Dzięki nim asystowana znajomość 
marki po raz pierwszy przekroczyła poziom 
70 proc. wśród mieszkańców powyżej 15. 
roku życia.
Zasadniczym planem na 2020 rok jest dalszy 
organiczny rozwój sieci – planujemy otwarcie na 
zasadach franczyzy 25-30 kolejnych marketów 
w miastach powiatowych i miejscowościach 
gminnych. W marcu i kwietniu przybędzie ich 
ponad 10. 
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KLIENCI CHCĄ MIEĆ 
WSZYSTKO W JEDNYM 

MIEJSCU

Miniony rok w branży był okresem dalszego roz-
woju centrów handlowych w kierunku mixed-u-
se. Obecnie klienci chcą mieć wszystko w jednym 
miejscu, wygodnie i szybko zrobić zakupy, zała-
twić wiele codziennych spraw, pójść do klubu 
fitness, do kina, zjeść lunch w gronie parterów 
biznesowych lub obiad z rodziną czy też spędzić 
czas na niecodziennym wydarzeniu. Dlatego 
coraz częściej kryterium wyboru centrum han-
dlowego staje się nie tylko oferta zakupowa, ale 
również usługowa i rekreacyjno-wypoczynkowa. 
Przeobrażenia centrów handlowych w centra 
wielofunkcyjne to pokłosie zmian stylu życia 
Polaków, ale również rozwoju e-handlu, który 
wpłynął na zwyczaje zakupowe oraz postępu-
jącego zakazu handlu w niedziele.
W 2019 roku w Blue City również kontynuowali-
śmy zapoczątkowane w 2018 roku rozszerzanie 
oferty rozrywkowej, gastronomicznej i handlo-
wej. Otworzyliśmy pierwsze kino Helios w War-
szawie, które przyciąga nie tylko repertuarem, ale 
również innowacyjnymi rozwiązaniami w zakre-
sie obrazu i dźwięku oraz komfortowymi salami 
Helios Dream. Pozyskaliśmy nowy na polskim 
rynku koncept rozrywkowy TEPfactor, który ofe-
ruje zabawę dla rodziny, grup znajomych czy 
współpracowników. W minionym roku w Blue 
City przybyło aż 8 nowych restauracji, a oferta 
handlowa powiększyła się o 7 nowych sklepów, 
w tym pierwszy w Warszawie wyróżniający się 
bogatą ofertą supermarket EUROSPAR.
O wprowadzonych zmianach, dzięki którym 
klienci mogą zrobić nie tylko kompleksowe za-
kupy, ale fantastycznie się bawić i wypoczywać, 
informowaliśmy poprzez kampanię „Funtastic 
Blue City”. Zmieniliśmy również język komu-
nikacji na bardziej bezpośredni i akcentujący 
korzyści z odwiedzenia centrum, np. handlowe 
i niehandlowe niedziele zmieniliśmy na Niedziele 
Zakupowe i Rozrywkowe, bo do Blue City zawsze 
warto wpaść.

Dyrektor Marketingu Centrum Handlowego Blue City

SAJNÓG
Krzysztof

W CENTRUM UWAGI 
INWESTORÓW 

I DEWELOPERÓW 
ZNALAZŁY SIĘ PARKI 

HANDLOWE

W 2019 roku wyraźnie zaczął rozwijać się trend 
związany z coraz liczniej powstającymi parkami 
handlowymi. W naszej ocenie nasycenie ryn-
ku centrami handlowymi powoduje, że gracze 
jeszcze intensywniej poszukują innych, nowych 
formatów handlowych – takich, które moż-
na dostosować do mniejszych miejscowości, 
w których oferta handlowa jest nadal ograni-
czona. I to właśnie parki handlowe znalazły się 
w centrum uwagi inwestorów i deweloperów. 
W IMMOFINANZ podążamy w tym kierunku 
już od dłuższego czasu, rozwijając portfel 
parków handlowych pod marką STOP SHOP. 
Dzięki zrealizowanym w 2019 roku przejęciom 
oraz projektom deweloperskim osiągnęliśmy 
już poziom 90. STOP SHOP-ów w 9 krajach. 
Naszym celem jest przekroczenie w tym zakre-
sie magicznej liczby 100, budując i przejmując 
kolejne nieruchomości.
Mijający rok w sektorze handlowym był dla naszej 
firmy okresem dalszej rozbudowy i optymalizacji 
portfela. Kluczowym wydarzeniem dla nas było 
przeprowadzenie procesu integracji największe-
go centrum handlowego IMMOFINANZ w Polsce 
– znanego dotąd pod nazwą Tarasy Zamkowe, 
z marką VIVO!, i tym samym zmiana nazwy obiek-
tu na VIVO! Lublin. Zgodnie z polityką marki VIVO! 
centrum zostało zrepozycjonowane, rozwijając 

Country Manager Operations Poland, IMMOFINANZ

KOWALEWSKA
Magdalena

tym samym swoją ofertę, koncentrującą się na 
doświadczeniach zakupowych dedykowanych 
całej rodzinie. Podobny proces realizowaliśmy 
w naszym centrum w stolicy Słowacji. Od listo-
pada Polus City Center działa pod nazwą VIVO! 
Bratislava. Nie mniej ważnym wydarzeniem był 
zakup parku handlowego w Łowiczu z łącznie 
8.000 mkw. Przed nami rebranding tego obiektu 
na markę STOP SHOP.
W 2020 roku jako IMMOFINANZ zamierzamy 
dalej umacniać naszą pozycję wiodącego euro-
pejskiego operatora właśnie w zakresie parków 
handlowych. W Polsce oprócz istniejących już 

obiektów tego typu i zakupionej nieruchomości 
w Łowiczu budujemy kolejne. Aktualnie finalizu-
jemy budowę parku handlowego STOP SHOP 
w Siedlcach z ponad 14.000 mkw. Zostanie on 
otwarty na wiosnę tego roku. W 2020 roku star-
tujemy także z podobnym projektem w Zielonej 
Górze – o powierzchni 6.600 mkw. Mamy już 
także zabezpieczone inne działki, gdyż naszym 
zamiarem jest wzmocnienie platformy STOP 
SHOP-owej w Polsce, tak by dostarczyć ofertę 
handlową – również od strony jakościowej, do 
wielu mniejszych miast, w których widzimy po-
tencjał osiągnięcia sukcesu. 

Nasze działania nie tylko wzmocniły pozycję 
centrum na warszawskim rynku handlowym 
oraz wpłynęły na wzrost odwiedzin centrum pra-
wie o 10 proc., pomimo większej liczby niedziel 
niehandlowych. Natomiast liczba klientów przy-
chodzących do centrum w niedziele z zakazem 
handlu wzrosła nawet dwukrotnie.
W tym roku również nie zwolnimy tempa i bę-
dziemy kontynuować rozwój, starając się wy-
różniać unikatową ofertą i niespotykaną w żad-
nym innym centrum handlowym w Warszawie 
kompozycją najemców. W planach mamy także 
dalsze powiększenie i modernizację strefy restau-
racyjnej, remonty toalet, nową organizację ruchu 
i odnowienie parkingów. Będziemy rozwijać ofer-
tę wydarzeń, z których słynie Blue City. Wierzymy 
w coraz większą rolę unikalnych miejsc, które 
zdobywają sympatię i lojalność klientów nie tylko 
z okolicy, ale również innych rejonów miasta. 
Takim miejscem jest w tej chwili Blue City. 

„
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NA SILE NABRAŁ 
TREND EKO

Miniony rok był niewątpliwie bardzo ciekawy. 
Wzorem lat poprzednich polski rynek rozwijał się 
w szybkim tempie i sprawnie adaptował nowe 
technologie, wymuszające innowacyjność, co 
powodowało nieustanną rywalizację o klienta.
Dla właścicieli projektów handlowych w Polsce 
największą zmianą rynkową w 2019 roku były 
zwiększona liczba niedziel z ograniczeniem han-
dlu, zamknięte niedziele oraz wzrastające koszty 
mediów i serwisów. Te kwestie będą również 
istotne w 2020 roku. W 2019 roku w dalszym cią-
gu obserwowaliśmy także zmieniające się zwy-
czaje zakupowe Polaków, na co duży wpływ miał 
trwający od kilku lat rozwój rynku e-commerce.
Coraz bardziej zauważalny, nie tylko w branży re-
tail, był również trend eko. Świadome podejście 
do ekologii i przykładanie coraz większej uwagi 
do dbania o środowisko naturalne nabrały na sile 
w 2019 roku. Proekologiczne propozycje związane 
ze zrównoważonym rozwojem na rynku nierucho-
mości handlowych to już nie moda, ale przede 
wszystkim konieczność wobec pojawiających się 
wymagań klientów. NoVa Park doskonale zdaje 
sobie z tego sprawę, dlatego co roku poddajemy się 

RYNEK PRZYCIĄGNĄŁ 
I DALEJ PRZYCIĄGA 

INWESTORÓW 
ZAGRANICZNYCH

Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku 
nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2019 
roku przekroczyła 7 mld euro, co czyni Polskę 
liderem w Europie Środkowo-Wschodniej pod 
względem wartości transakcji i stopy zwrotu. 
Szacuje się, że zrealizowane transakcje w sek-
torze nieruchomości handlowych przyniosły 4 
proc. stopy zwrotu. Rynek przyciągnął i dalej 
przyciąga inwestorów zagranicznych. Niewielka 
część transakcji to polski kapitał.
Petram House (właściciel marki i platformy cro-
wdfundingu nieruchomości Social Estate) konse-
kwentnie realizuje misję otwarcia hermetycznego 
i niedostępnego dotąd rynku nieruchomości ko-
mercyjnych dla inwestorów indywidualnych po-

Starszy Specjalista ds. Marketingu
centrum handlowego NoVa Park

KRAJCZYŃSKA
Anna

Założyciel i CEO platformy social.estate

PABIJANEK
Marcin

certyfikacji BREEAM-In-Use, oceniającej obiekty pod 
względem spełniania standardów ekologicznych.
W 2019 roku zrealizowaliśmy ponad 30 akcji mar-
ketingowych mających na celu uatrakcyjnienie 
wizyty klientów w NoVa Park. Dominowały akcje 
prosprzedażowe, eventy frekwencyjne skierowane 
do dzieci oraz rodzin z dziećmi, a także projekty 
o charakterze CSR. W praktycznie każdą aktywność 
marketingową staraliśmy się włączać naszych na-
jemców, bardzo często z pozytywnym rezultatem. 
W październiku udało nam się pobić rekord WOŚP 
w udzielaniu pierwszej pomocy, a w grudniu zor-
ganizowaliśmy – we współpracy z miastem – je-
dyny w Gorzowie jarmark świąteczny.
W 2019 roku otworzyło się w NoVa Park siedem no-
wych salonów – 5.10.15., Pitbull West Coast, Levi’s/
Mustang/Tom Tailor, Free Style, Madame Elegance, 
centrum rozrywki City Game oraz showroom Volvo. 
Przedłużyliśmy również prawie 20 umów najmu.
Jeśli chodzi o kalendarz marketingowy, w 2020 
roku w dalszym ciągu będziemy kontynuować 
akcję prosprzedażową „Doceniamy, nagradzamy”, 
podczas której będziemy nagradzać klientów upo-
minkami w podziękowaniu za zakupy dokonywane 
w NoVa Park. Nie zabraknie również eventów fre-
kwencyjnych oraz projektów wpisujących się w ideę 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Regularnie 

będziemy poszerzać współpracę z lokalnymi insty-
tucjami oraz organizować konkursy na Facebooku, 
a także realizować – z wykorzystaniem różnych 
kanałów komunikacji – kampanie wizerunkowe 
promujące wyprzedaże czy nowe kolekcje.
W 2020 roku czekają nas nowe otwarcia, dzięki 
którym oferta handlowa NoVa Park będzie jeszcze 
bardziej atrakcyjna. Dążymy również do dalszego 
wzrostu dynamiki odwiedzalności oraz obrotów 
najemców. 

przez uruchomienie pierwszej w Polsce platformy 
do inwestowania w nieruchomości komercyjne 
dla inwestorów social.estate i przeprowadzenie 
pierwszej w Polsce kampanii crowdfundingu 
mieszkań na wynajem w Warszawie online.
W 2019 doprowadziliśmy do kilku transakcji sprze-
daży obiektów handlowych typu retail park, m.in. 
z naszą pomocą sprzedany został Park Handlowy 
Przy Dworcu w Białymstoku, i transakcji forward 
purchase dla obiektu stand alone wynajętego dla 
Jeronimo Martins w Warszawie.
Dalsze umacnianie pozycji Petram House w trans-
akcjach sprzedaży obiektów handlowych w Polsce 
do 5000 GLA i przeprowadzanie oferty crowdfun-
dingu obiektu handlowego na platformie social.
estate skierowanej do indywidualnych inwestorów 
i rozszerzenie usług w zakresie realizacji dedyko-
wanych rozwiązań Prop-Tech poprzez specjali-
styczny real estate software house – Petram New 
Technology to nasze działania, na których chcemy 
się skupić w 2020 roku. 

Proekologiczne propozycje 
związane ze zrównoważonym 

rozwojem na rynku nieruchomości 
handlowych to już nie moda, ale 
przede wszystkim konieczność
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ŚWIADOMOŚĆ 
KLIENTÓW WYRAŹNIE 

UROSŁA

Rok 2019 to w Jet Line kolejny rok pracy, aby 
pomagać w realizacji wyzwań, jakie są stawiane 
naszym klientom przez ich otoczenie biznesowe. 
Na podstawie informacji zwrotnej i ankiet moni-
torujących jakość naszych usług oceniamy ten rok 
bardzo dobrze. Pozyskaliśmy kolejną grupę nowych 
klientów, a procent klientów „wracających” wzrósł 
w znacznym stopniu. Wyraźnie widzimy trend 
wskazujący na chęć korzystania przez marketerów 
z najlepszych na rynku nośników – widocznych, 
wysokiej jakości i co bardzo ważne – legalnych, 
posiadających wszystkie zgody i pozwolenia. Świa-
domość klientów wyraźnie urosła. Coraz więcej firm 
odróżnia nośniki legalne od nielegalnych i ceni 
jakość świadczonych usług. Ważnym trendem jest 
coraz bardziej dynamiczny rozwój sektora digital 
out of home (DOOH), w czym także mamy udział.
To był dla nas bardzo ciekawy rok – 25. rok naszego 
działania na rynku reklamy zewnętrznej. Zrealizo-
waliśmy praktycznie wszystkie założone wskaźniki, 
zrobiliśmy kilka milowych kroków. Blisko 98 proc. 
kontraktów długoterminowych zostało przedłużo-
nych, pozyskaliśmy znaczną liczbę nowych klientów 
– i to pomimo podniesienia cen na nasze produkty. 
I właśnie decyzja o podniesieniu cen, pierwszy raz 
od blisko 5 lat, była naszym największym wyzwa-
niem. Wiedzieliśmy, że to trudna sprawa dla ryn-
ku przyzwyczajonego do rabatów i corocznych 
obniżek. Liczyliśmy się z tym, że część klientów 
może od nas odejść. Tymczasem rynek nadzwy-
czaj dobrze przyjął rzeczowe fakty wpływające na 

Dyrektor Zarządzający w Jet Line

SŁOMKA
Andrzej

ZWIĘKSZENIE 
OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH 

DOTYKA WSZYSTKIE 
GAŁĘZIE GOSPODARKI

Rok 2019 minął dla przedsiębiorców pod zna-
kiem niepewności prawnej i niejasności przepi-
sów. Zwiększenie obciążeń podatkowych w celu 
bilansowania finansów publicznych dotyka oczy-
wiście wszystkie gałęzie gospodarki – w branży 
retail głównymi bolączkami jest kwestia podatku 
od sprzedaży detalicznej, wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia, a także dalsze losy tzw. zakazu 
handlu w niedziele.
W kwestii podatku handlowego doczekaliśmy się 
w 2019 roku wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, który to uznał zapisy wprowadza-
jące podatek, wbrew opinii Komisji Europejskiej, 
za nienaruszające zasady zakazu pomocy publicz-
nej państwa. Zamieszanie związane z wyrokiem, 
rozbieżnością twierdzeń między polskim rządem 
a KE, zawieszenie stosowania podatku, postawiły 
firmy, których podatek potencjalnie dotyczy, przed 
trudnym zadaniem przygotowania się na przyszłe 
obciążenia, i to pomimo braku pełnej informacji 
o tym, jak w praktyce podatek będzie wyglądać.
Ogłoszone przez rząd plany radykalnego podwyż-
szenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w per-
spektywie kilkuletniej wzbudziły ogromny niepokój 
dla zarządzających firmami, w których wynikające 
z przepisów minimalne wynagrodzenie jest szeroko 
stosowane, choćby jako punkt odniesienia dla fak-
tycznej siatki płacowej. O ile już od początku 2020 
roku kwota minimalnego wynagrodzenia wzrosła 
dość znacząco, nadal nie da się jednoznacznie prze-
widzieć, czy deklaracje dalszych, jeszcze wyższych 
wzrostów, zostaną przekute w realne rozwiązania 
czy też były tylko retoryką kampanii wyborczej.
Nie milknie zamieszanie i niepewność związana 
z zakazem handlu w niedziele. Ten jakże istotny 

Radca prawny, Business Centre Club

DUDKIEWICZ
Alan

aspekt działalności branży retail budzi kontrower-
sje, co chwila pojawiają się głosy nawołujące do 
przywrócenia większej swobody przedsiębior-
com, równoważone przez głosy zmierzające do 
wręcz całkowitego wyłączenia handlu. Gracze 
w branży nie pozostają obojętni na obecne re-
gulacje i szukają sposobów na taką organizację 
swojej działalności, która pozwoli na to, aby fir-
ma podlegała poszczególnym wyłączeniom od 
zakazu, przewidzianym w ustawie.
Na styku biznesu i prawa nie ma nic gorszego niż 
nieprzewidywalność i idący za tym brak możliwo-
ści optymalnego planowania przyszłych działań. 
Pozostaje liczyć na to, że rok 2020 przyniesie 
choćby powiew zmiany w tym zakresie. 

zmianę cen i docenił transparentną komunikację. 
Było to dla nas najtrudniejsze wyzwanie w 2019 
roku, a mimo to proces zmiany cen zakończyliśmy 
sukcesem. W ostatnim kwartale roku powiększyli-
śmy również zespół sprzedażowy i to, że dołączają 
do nas doświadczeni specjaliści z różnorodnym 
doświadczeniem, jest ogromnie cenne.
W 2019 roku rozpoczęliśmy budowę nowej sieci 
ekranów digitalowych w Polsce. Na początek za-

instalowaliśmy 100 ekranów w Warszawie, a na-
sze plany na 2020 rok obejmują realizację takiej 
sieci w całej Polsce i zwiększenie liczby ekranów 
w Warszawie do blisko 300. Zatem budowa sieci 
MORE (Miejskie Okna Reklamowe), przedstawienie 
rynkowi ich różnorodnych możliwości, a także 
utrzymanie dotychczasowej wysokiej jakości 
wszystkich usług, również związanych z klasycz-
nym outdoorem, to nasze wyzwania na 2020 rok. 

Na styku biznesu i prawa nie ma 
nic gorszego niż nieprzewidywalność 

i brak możliwości optymalnego 
planowania przyszłych działań
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ROŚNIE ZAINTERESOWANIE 
I ŚWIADOMOŚĆ KLIENTÓW 

DOTYCZĄCA KWESTII 
ŚRODOWISKOWYCH

Z perspektywy agencji, która na co dzień pracuje 
dla 25 obiektów, mogę przekornie powiedzieć, że 
2019 był rokiem „małej stabilizacji”. Po burzliwym 
roku 2018 (ograniczenie handlu, RODO itd.) nastąpił 
czas spokojnej adaptacji do nowych warunków. 
Znalazło to odzwierciedlenie w strategiach dzia-
łań marketingowych – marketerzy ochłonęli i bez 
zbędnej nerwowości zaczęli dostosowywać się 
do aktualnego stanu rzeczy. „Tsunami” mniej lub 
bardziej trafnych zmian legislacyjnych nie zmiotło 
wszystkiego z powierzchni ziemi i jak to bywa po 
każdej burzy – nadszedł czas względnego spokoju. 
Pozwoliło to poświęcić więcej uwagi na dopraco-
wanie planów strategicznych czy egzekucji kre-
atywnych. To również rok, w którym do zbiorowej 
świadomości (nie tylko w retailu) dotarły niepoko-
jące fakty dotyczące niebezpieczeństw, jakie niesie 
ze sobą nieodpowiedzialne traktowanie środowiska 
naturalnego. Co za tym idzie – coraz większą rolę 
w komunikacji i funkcjonowaniu obiektów handlo-
wych zaczynają odgrywać zagadnienia związane 
ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). 
Rośnie zainteresowanie i świadomość klientów do-
tycząca kwestii środowiskowych i myślę, że będzie 
to jeden z kluczowych trendów w 2020 w roku.
Jet Line z radością zalicza ten rok do udanych. 
Każdy nowy klient to cenne doświadczenie, dla-
tego tym bardziej cieszymy się, że do portfolio 
retailowych realizacji możemy dopisać kolejne 
udane projekty. Klienci korzystający z agencyj-

KALENDARZ 
RETAILOWY EWALUUJE 

BARDZO MOCNO

Rok 2019 oceniamy jako stabilny. Niemniej jed-
nak był to rok, w którym obserwowaliśmy zmiany 
zachowań konsumentów. Klient w Polsce staje się 
coraz bardziej dojrzały i wydaje mi się, że coraz 
racjonalniej podchodzi do konsumpcji. Obser-
wujemy, że zmienia się tendencja w okresach 
typowych pików sprzedażowych. To, co parę lat 
temu powtarzało się w miarę regularnie, dzisiaj 
niekoniecznie jest już standardem, a więc kalen-
darz retailowy ewaluuje bardzo mocno.
Młode pokolenie jest natomiast bardzo świa-
dome i wie, czego chce, szczególnie w obliczu 
problemu ekologicznego, przed jakim stajemy. 
Młodzi ludzie coraz bardziej chcą wiedzieć, co 
kupują i jak produkcja wpływa na środowisko.
Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się utrzy-
mać stabilną sprzedaż. Nieustannie inwestujemy 
w rozwój platformy e-commerce, gdyż jest to 
bardzo dynamiczne środowisko, które wymaga 

Szef Działu Strategii i Dyrektor Zarządzający
Agencją Reklamową RedComm

BACIA
Witold

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

JASIKOWSKA
Agnieszka

nieustannych zmian i inwestycji. Z kolei klienci 
oczekują coraz lepszego serwisu, sprawnie dzia-
łających systemów, a te bardzo dynamicznie się 
zmieniają, więc nie pozostało nam nic innego, 
jak stale udoskonalać naszą platformę. Nie rezy-
gnujemy także z dbania o personel w salonach. 
Inwestujemy w liczne szkolenia oraz w możliwość 
rozwoju osobistego naszych pracowników.
W 2019 roku przeprowadziliśmy liczne akcje 
trade marketingowe i widzimy, że klienci coraz 
bardziej oczekują indywidualnego podejścia. 
Mamy wrażenie, że konsumenci zmęczeni są 
masową komunikacją, jaka trafia do nich ze-
wsząd, dlatego spersonalizowana oferta coraz 
bardziej się sprawdza.
Rok 2020 będzie na pewno rokiem wyzwań, 
przed którym stanie wiele firm. Popularny do 
tej pory konsumpcjonizm przestaje być modny. 
Trendy są skupione przede wszystkim na zrów-
noważonym rozwoju, świadomych zakupach, 
filozofii zero waste. Także naszym zadaniem na 
rok 2020 jest dopasowanie się do tych trendów.
Mamy liczne pomysły, które myślę, że w połowie 
2020 roku uda nam się wdrożyć. 

nego wsparcia doceniają jakość naszej pracy – 
przedłużyliśmy wszystkie długofalowe kontrakty 
i zyskaliśmy dwóch nowych branżowych klientów. 
Spoglądając poza retail, z dumą odnotowujemy 
fakt, że kampania zachęcająca do organizacji akcji 
pozyskiwania dawców szpiku, którą zrealizowali-
śmy dla Fundacji DKMS, zaowocowała największą 
w historii fundacji liczbą takich akcji w roku.
Widząc, jak w budowaniu relacji z klientami centrów 
handlowych rośnie na znaczeniu bezpośrednie, 
emocjonalne doświadczenie odbiorców, inten-
sywnie pracujemy nad rozwijaniem nowych, autor-
skich formatów eventowych i dedykowanych akcji 
pro-sprzedażowych (loterie, konkursy, promocje). 
Chociaż trzon naszej oferty stanowią rozwiązania 
dedykowane, to planujemy przygotowanie ka-
talogu różnorodnych propozycji (rozrywkowych 
i sprzedażowych), które można będzie skalować 
w zależności od potrzeb klienta. Poszerzamy rów-
nież kompetencje zespołu, inwestując w team zaj-
mujący się optymalizacją kampanii reklamowych 
w sieciach online (Google, Facebook). Skupiamy 
się na tym, aby w ramach kompleksowej obsługi 
obiektów handlowych dostarczać najbardziej efek-
tywnych rozwiązań na wszystkich płaszczyznach. 

Rośnie zainteresowanie 
i świadomość klientów dotycząca 
kwestii środowiskowych i myślę, 
że będzie to jeden z kluczowych 

trendów w 2020 w roku
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DO POLSKI NA DOBRE 
DOTARŁA JUŻ „FALA 
ZMIAN” Z ZACHODU

Rok 2019 był kolejnym ważnym rokiem dla 
branży retail oraz kolejnym okresem inten-
sywnego rozwoju sieci sklepów VIVE Profit. 
Z pewnością ogromny wpływ na cały rynek miał 
zakaz handlu w niedziele, który wywołał przy 
okazji liczne dyskusje w środowisku. Obecny rok 
przyniesie zapewne jeszcze więcej kontrowersji 
w tym temacie w związku z ograniczeniem 
liczby niedziel handlowych do zaledwie kilku. 
Przedstawi on jednak również cenne wnioski, 
które odpowiedzą na pytanie, w jaki sposób 
wspomniane ograniczenia rzeczywiście wpły-
wają na biznes.
Ostatni rok to ponadto dalszy rozwój świado-
mości społecznej na temat ekologii, w tym eko-
logii w branży retail. Takie trendy jak zero waste 
były jeszcze mocniej podkreślane w komunikacji 
firm, co było odpowiedzią na zainteresowanie 
rynku i klientów. Do Polski na dobre dotarła już 

Zastępca Dyrektora Sprzedaży ds. B2C sieci VIVE Profit

KOWALCZYK
Łukasz

„fala zmian” z Zachodu, choć daleko nam jesz-
cze do rewolucji, którą obserwujemy obecnie 
m.in. w USA (w wielu galeriach handlowych 
jest więcej sklepów typu second hand niż tych 
tradycyjnych, które przeszły na model sprze-
daży online). Wszelkie wydarzenia związane 
z ekologią, na czele z przemówieniem Grety 
Thunberg, jeszcze mocniej wznieciły proces 
zmian, którego efekty widzieliśmy w roku 2019 
oraz których będziemy świadkami w tym roku 
i w kolejnych latach.
Rok 2019 był bardzo udany dla sieci sklepów 
VIVE Profit, dzięki czemu ze spokojem może-
my patrzeć w przyszłość. Osiągnięciem, które 
warto szczególnie wyróżnić, jest zwiększenie 
zasięgu sieci naszych sklepów. W ciągu ostat-
niego roku udało nam się otworzyć trzy wiel-
kopowierzchniowe obiekty (ok. 1000 mkw.) 
w dużych miastach – Wrocławiu, Warszawie 
oraz w Tychach. Co ważne, VIVE Profit bar-
dzo dobrze przyjęło się w tych lokalizacjach, 
zwiększając komfort klientów, którzy do tej 
pory musieli odwiedzać inne miasta, aby zro-
bić u nas zakupy. Zadowolenie klientów dało 
się również zauważyć w wynikach sprzedaży 
nowych sklepów.
Oprócz ekspansji na nowe rynki w Polsce rok 
2019 przyniósł dla VIVE Profit również inne zmia-
ny. Nieustannie usprawnialiśmy jakość obsługi 
naszych klientów oraz dostosowywaliśmy ofer-
tę do ich potrzeb. Nowe lokalizacje pozwoliły 
w świeży sposób spojrzeć na wiele kwestii tech-
niczno-organizacyjnych, dzięki czemu również 
w sklepach otwartych wcześniej został urucho-
miony proces usprawnień.
Obecny rok zapowiada się jako jeszcze bardziej 
dynamiczny i rozwojowy od poprzedniego. 
Planujemy otworzyć minimum 4 nowe skle-
py VIVE Profit. Dwie lokalizacje są już w fazie 
przygotowania do otwarcia w drugim kwartale 
roku. Będą to sklepy znajdujące się w Toma-
szowie Mazowieckim i Żyrardowie, spełnia-
jące standardy sieci (powierzchnia ok. 1000 
mkw.). Powiększanie naszego zasięgu to dla 
nas bardzo ważny aspekt, którego realizacja 
wiąże się przede wszystkim z wychodzeniem 
naprzeciw oczekiwaniom klientów. Trzeba pa-
miętać, jak ważne jest wsłuchanie się w ich 
potrzeby i szybka, odpowiednio zakomuni-
kowana reakcja.
Oprócz nowych lokalizacji sklepów VIVE Profit rok 
2020 przyniesie dla sieci również ważne zmiany, 
które z pewnością pozytywnie zaskoczą klientów 
oraz naszych partnerów biznesowych. Wkrótce 
będę mógł powiedzieć na ten temat znacznie 
więcej. Zachęcam do śledzenia naszych kana-
łów komunikacji, aby być na bieżąco. Z entu-
zjazmem patrzymy na ten rok, który – jesteśmy 
pewni – będzie dla nas i dla klientów VIVE Profit 
wyjątkowy. 

MIXED-USE 
TO ODPOWIEDŹ 

NA ZMIANĘ NAWYKÓW 
KONSUMENCKICH

Ograniczenia handlu w niedziele oraz chęć 
utrzymania wzrostu obrotów względem lat 
poprzednich spowodowało uruchomienie 
mocnych działań promocyjnych, poszukiwa-

Prezes Zarządu Nesperta

GOŁĘBIEWSKI
Tomasz

nia nowych grup klientów i nowych rynków. 
Zmiana nawyków konsumenckich na spędzanie 
wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół 
popchnęła retail w kierunku dostosowania 
oferty pod te potrzeby. Tym samym tworzenie 
mixed-use – większej ilości miejsc usługowych, 
które pozwolą jednocześnie sprzedawać, jest 
odpowiedzią na zwiększanie obrotów i wy-
korzystywanie wolnego czasu na wydawanie 
pieniędzy.
To, co udało nam się osiągnąć w 2019 roku, to 
zapewnienie jednolitości – wizerunku, jakości 
obsługi, pracy nad efektywnością biznesową. 
Uspójnienie wyglądu wyspy, wiedzy produk-
towej, jak i tworzenia grupy rozkochanych 
w marce nie tylko klientek, ale również – do-
radców klienta. Praca nad efektywnością po-
zwoliła na poprawienie korzyści biznesowych 
naszych franczyzobiorców, którzy chcą być 
z marką.
W roku 2020 stawiamy na rozkochanie nowych 
użytkowniczek w naszych produktach – już roz-
poczęliśmy telewizyjną kampanią reklamową 
„W domowym salonie”. Skupiamy się na szeroko 
zasięgowych działaniach 360 spójnych z plat-
formą komunikacji marki. Dodatkowo przez 
wprowadzanie nowych produktów – m.in. 
umocnienie pozycji nowości w naszej ofercie, 
czyli lakierów klasycznych. W 2020 roku nie 
zabraknie również innowacyjnych produktów, 
które poszerzą nasze portfolio. Stawiamy też na 
ciągłe ulepszanie obsługi klienta, doświadczeń 
zakupowych oraz usług – będziemy rozwijać się 
w tych aspektach. 

„

„OPINIE EKSPERTÓW



25

luty 2020magazyngalerie.pl

W 2019 ROKU 
TRWAŁA REDEFINICJA 

MODELU 
FUNKCJONOWANIA 

CENTRÓW HANDLOWYCH

Na sytuację branży w roku 2019 niewątpliwie 
oddziaływało dalsze wprowadzanie regulacji 
ograniczających handel w niedziele. Wzmocni-
ło to występujące na rynku tendencje, takie jak 
np. rozwój segmentu convenience oraz zmianę 
polityki marketingowej i cenowej graczy obec-
nych na rynku. W dalszym ciągu trwała również 
redefinicja modelu funkcjonowania centrów 
handlowych, z uwzględnieniem rosnącego 
znaczenia oferty usługowej, gastronomicznej 
i rozrywkowej – komplementarnej względem 
funkcji handlowej. Obserwowaliśmy testowa-
nie zupełnie nowych, innowacyjnych formatów 
oraz rozwiązań technologicznych, a swój dalszy 
rozkwit przeżywał kanał online. Motorem wpro-
wadzanych zmian była również sytuacja na rynku 
pracy – niedobory kadrowe oraz wąskie gardła 
w formalnym procesie zatrudniania pracowników 
z zagranicy.
Rolą Federacji Przedsiębiorców Polskich jest 
zapewnienie właściwego rozwoju i bezpie-
czeństwa najważniejszym podmiotom obrotu 
gospodarczego i rynku pracy. Realizowaliśmy 
swoje cele, m.in. prezentując w kwietniu ub.r. 
pakiet propozycji legislacyjnych, stanowiących 
odpowiedź na najważniejsze problemy syste-
mu podatkowego i ubezpieczeń społecznych, 
których doświadczają w swojej codziennej 

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

KOWALSKI
Marek

działalności polskie firmy. Nasze propozycje 
pobudziły dyskurs publiczny w tym zakresie 
i znalazły swoje odzwierciedlenie w tworzo-
nych później projektach ustaw. Merytoryczne 
działania i wnoszone konstruktywne propozycje 
pomogły również w znalezieniu lepszych alter-
natyw dla takich fiskalnych rozwiązań, jak np. 
likwidacja limitu 30-krotności składek do ZUS.
Rok 2020 w sektorze retail będzie okresem, 
w którym regulacje dotyczące handlu w nie-
dziele będą obowiązywać w swoim docelowym 
kształcie – co zakończy proces kształtowania pod 
ich wpływem nowego modelu biznesowego 

branży. W grudniowej wersji projektu budżetu na 
2020 rok uwzględniono również dochody z tzw. 
podatku handlowego, który zgodnie z obowią-
zującymi przepisami ma zacząć obowiązywać 
od lipca – co sugerowałoby, że intencją strony 
rządowej nie jest dalsze utrzymywanie go w sta-
nie zawieszenia. Gdyby tak się stało, miałoby to 
istotny wpływ na rynek. Jako Federacja Przedsię-
biorców Polskich będziemy podejmować kolej-
ne inicjatywy, których celem będzie tworzenie 
odpowiednich warunków konkurencyjnych na 
rynku oraz przejrzystych i stabilnych w interpre-
tacji regulacji prawa. 

2019 TO ROK 
WIELU ZMIAN 

I NOWYCH WYZWAŃ

2019 to rok wielu zmian i nowych wyzwań, 
z którymi zarówno galerie handlowe, jak i sieci 
musiały się zmierzyć. Kluczowe znaczenie dla 
branży miało ograniczenie handlu w niedziele, co 
jednocześnie spowodowało wzrosty sprzedaży 
w sklepach online. Co za tym idzie, obserwujemy 
dynamiczny rozwój nowych technologii oraz 
sztucznej inteligencji.
Ubiegły rok to również szereg wyzwań na rynku 
pracy. Koszty pracy w Polsce rosną, a jednocze-
śnie coraz trudniej jest znaleźć nowych pracow-
ników. W 2020 roku planujemy liczne działania 
mające na celu wzmocnienie wizerunku Recman 
jako najbardziej atrakcyjnego pracodawcy wśród 
firm z branży.
Szczególne znaczenie należy przypisać również 
dla trendu eko oraz filozofii zero waste. Po wielu 
latach braku dyskusji zmiany klimatyczne stały się 
jedną z kluczowych kwestii. Nagłaśnianie wielu 
tematów czy problemów wspomagają znacząco 
social media. Rośnie popularność Instagrama, 
a sieci handlowe coraz częściej podejmują współ-
pracę z influencerami.
Końcówka 2019 roku to symboliczny początek 
końca ery prasy drukowanej, czego przykładem 
było wycofanie się z polskiego rynku prasy takich 
tytułów jak Playboy, Esquire czy CKM.
W 2019 roku przeprowadziliśmy w firmie sze-
reg warsztatów wewnętrznych, na podstawie 
których wypracowaliśmy cele i strategię firmy 
do 2024 roku. W kontekście rozwoju sieci war-
to wymienić otwarcie nowego salonu Recman 
w Galerii Młociny (gdzie wprowadziliśmy dedy-
kowaną pracownię krawiecką), lifting wybranych 
lokalizacji oraz relokacje na większe powierzch-
nie, m.in. w CH Magnolia Park.
To również kolejny rok kontynuacji i rozszerzenia 
współpracy z ambasadorem marki – Łukaszem 
Kubotem – oraz z Polskim Związkiem Tenisowym, 
czego efektem była wysoko oceniana sesja zdję-
ciowa z Reprezentacją Polski mężczyzn w tenisie Dyrektor ds. Marketingu i PR, Recman

TULWIN
Wojciech

oraz nawiązująca do tematyki sportowej sesja 
kolekcji Jesień-Zima 2019 w Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Warszawie.
W kontekście działań proekologicznych warto 
podkreślić, że udało nam się znacząco ograniczyć 
liczbę toreb foliowych na rzecz toreb wielokrot-
nego użytku – materiałowych i papierowych.
Jednym z kluczowych wyzwań 2020 roku, biorąc 
pod uwagę wyniki sprzedażowe, będzie ogra-
niczenie handlu w niedziele do 7 dni w ciągu 
całego roku.
W 2020 roku planujemy pracować nad rozwojem 
3 głównych kolekcji, które zostały wypracowane 
w ostatnich latach – głównej kolekcji Recman, 
linii premium Winman oraz sportowej Dressed to 
win. Wiążą się z tym również prace nad segmen-
tacją klientów oraz programem lojalnościowym.
Planujemy kontynuować rozwój sieci poprzez 
otwarcia salonów własnych w najbardziej atrak-
cyjnych lokalizacjach. Całość działań będzie ukie-
runkowana na wzrost rozpoznawalności marki. 

„

„ PODSUMOWANIE ROKU



Sieć od początku była rozwijana przez 
francuską grupę Hachette Distribution 
Services (początek działalności tej dużej 
francuskiej grupy przypada na rok 1852, 

kiedy Ludwik Hachette otworzył małą księgarnię 
na dworcu kolejowym w Paryżu), która w roku 
2015 zmieniła nazwę na Lagardere Travel Reta-
il. Od roku 2014 większościowy pakiet w spół-
ce Inmedio należy do grupy Eurocash, spółka 
Lagardere Travel Retail kontynuuje zarządzanie 
działalnością sieci.
Przez następne lata sieć rozwijała się dynamicz-
nie, stawiając na obecność w otwierających się 
szybko na rynku polskim galeriach handlowych 
i stając się z czasem nieodzownym elementem 
ogólnej oferty większości galerii. W chwili obec-
nej marka Inmedio jest obecna w 93 proc. 
galerii handlowych w Polsce. W ramach In-
medio istnieją ponadto placówki w pasażach 
sklepów dyskontowych, na ulicach (brand Inme-
dio Trendy), w centrach handlowych premium, 
a także w galeriach handlowych w mniejszych 
miejscowościach.
Grupa rozwija również w galeriach handlowych 
sieci: kawiarni So! Coffee – w chwili obecnej jest 
ich 37, a także lodziarni Furore, których liczba 
w 2019 zwiększyła się do 12 lokalizacji.
Oferta handlowa sklepów Inmedio ewoluowała 
wraz z rynkiem. Przy spadającej z roku na rok 
sprzedaży prasy sieć postawiła na wzbogace-
nie oferty o dodatkowe kategorie produktów, 
a także usługi. I tak podstawowa oferta sklepów 
Inmedio, obejmująca książki, artykuły tytonio-

INTENSYWNY ROZWÓJ 
INMEDIO I SO! COFFEE

Pierwszy sklep sieci Inmedio, 
liczącej dzisiaj 450 lokalizacji, 
został otwarty w Centrum 
Handlowym Borek we 
Wrocławiu w listopadzie 
1998 roku

we, słodycze, napoje, Lotto, artykuły serwisowe, 
takie jak baterie, chusteczki czy kosmetyki, roz-
szerzyła się w ostatnich latach o zabawki impul-
sowe i drobiazgi prezentowe eksponowane pod 
brandem #Heheszki, na specjalnie stworzo-
nym, atrakcyjnym module. Oferta zawiera za-
bawki markowe i własne, niedostępne w innych 
sieciach. Koncept jest obecny w chwili obecnej 
w 100 punktach Inmedio. Sieć rozwija także 
usługi, takie jak usługi kurierskie DHL czy usługi 
przekazów pieniężnych Western Union. Mimo 
spadającej kategorii produktów, jaką jest prasa, 
jej sprzedaż w sieci Inmedio jest wciąż wysoka 
i w stosunku do rynku sieć może pochwalić się 
delikatnym wzrostem rok do roku. Zmienia się 
również rodzaj komunikacji do klienta – trady-
cyjne plakaty zostają stopniowo zastępowane 
dużymi ekranami LCD w witrynach, na których 
wyświetlane są oferty promocyjne oraz aktualna 
oferta sklepów.
Lagardere Travel Retail zarządza także 140 wy-
spami IQOS, które pojawiły się w zeszłym roku 
w centrach handlowych.
Ta kompleksowa oferta i sam koncept Inmedio 
zyskały uznanie klientów i sieć została w 2018 
roku nagrodzona wyróżnieniem Gwiazda Jakości 
Obsługi.
Spółka Lagardere Travel Retail, obecna w Polsce 
od ponad 20 lat, zarządza w chwili obecnej sie-
cią ok. 1000 punktów sprzedaży prowadzonych 
w ramach 3 linii biznesowych: Travel Essentials, 
Duty Free & Fashion i Foodservice. Równolegle 
wraz z Eurocash prowadzi koncept Inmediio 

w centrach handlowych. Jako grupa, Lagardere 
Travel Retail generuje rocznie 1,5 mld obrotu.
Prowadząc działalność w różnych lokalizacjach 
(lotniska, dworce, metro, centra handlowe, szpi-
tale, biurowce i lokalizacje uliczne), posiadając 
bogate i zróżnicowane portfolio marek i pro-
duktów oraz wsparcie i możliwość czerpania 
z doświadczeń biznesowych spółek Grupy La-
gardere z całego świata, spółka tworzy rozwią-
zania szyte na miarę w oparciu o oczekiwania 
konkretnych partnerów, specyfikę miejsca oraz 
potrzeby klientów. 

Dariusz Sinkiewicz
Dyrektor Generalny Sieci Detalicznej

Andrzej Michalak
Dyrektor Operacyjny Sieci Detalicznej

Osoba odpowiedzialna
za rozwój SO! COFFEE:

Grzegorz Łyczak
g.lyczak@lagardere-tr.pl

Działu Najmu:
najem@lagardere-tr.pl

Tel. do biura Lagardere Travel Retail
(22) 572 32 00

OSOBY ODPOWIEDZIALNE
ZA ROZWÓJ SIECI INMEDIO:

Fot. Lagardere
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VERONA

We wszystkich Salonach pojawiły się grafiki 
z całorocznej sesji zdjęciowej – pełne 
emocji, przedstawiające rodzinę uchwy-
coną w najważniejszych momentach 

roku. W 2019 roku otworzyliśmy także 7 kolejnych 
Salonów w takich lokalizacjach jak: CH Bemowo 
Warszawa, Tkalnia Pabianice, Galeria Młociny War-
szawa, Manufaktura Łódź, Focus Bydgoszcz, Hosso 
Drawsko Pomorskie oraz Hosso Świebodzin. Co 
więcej, do Salonów partnerskich, oferujących 100 
proc. biżuterii Verona, dołączył kolejny punkt – 
w Kamiennej Górze. W tej chwili jesteśmy obecni 
w 29 miejscach w całej Polsce, natomiast w 2 
lokalizacjach Klienci znajdą Salony partnerskie 
wyłącznie z naszą biżuterią. Cieszy nas również 
poszerzenie grona współpracujących z nami 
niezależnych jubilerów, u których Klient znajdzie 

KONSEKWENTNIE 
BUDUJEMY POZYCJĘ 
MARKI VERONA

2019 rok to czas strategicznego 
rozwoju oraz umacniania pozycji marki 
Verona na rynku jubilerskim. Z końcem 
roku zdecydowaliśmy się na całkowitą 

zmianę konceptu Salonu w Galerii 
Posnania. W listopadzie otworzyliśmy 

tam nowy Salon – w innym lokalu, 
o większej powierzchni, a przede 

wszystkim zmienionym, butikowym 
wnętrzu. Odeszliśmy od wizualizacji 

stricte produktowych na rzecz 
komunikacji wizerunkowej

min. 50 proc. asortymentu Verona. Cenimy sobie 
lojalność, budujemy wieloletnie relacje, dlatego 
rekomendowanym przez nas Salonom zapewnia-
my niezbędne wsparcie, zarówno sprzedażowe, 
produktowe, jak i marketingowe. Podczas ostatniej 
kampanii świątecznej w layoucie reklamy praso-
wej zdecydowaliśmy się umieścić nie tylko listę 
Salonów Verona, w których Klient może znaleźć 
produkty przedstawione na reklamie, ale też wy-
brane Salony rekomendowane. Chcemy pomagać 
lokalnym biznesom, zapewniając im takie wspar-
cie, jak naszym Salonom brandowym. Dla naszych 
Klientów z pewnością najbardziej widoczna była 
zmiana pudełek na biżuterię. Zaprojektowaliśmy 
nową linię opakowań, które wprowadziliśmy do 
Salonów oraz sklepu internetowego we wrześniu. 
W projekcie wykorzystaliśmy elementy systemu 

identyfikacji wizualnej: pudrowy róż, złoty logotyp 
oraz charakterystyczny pattern.
Obok ekspansji i modernizacji Salonów równie istot-
nym celem stał się rozwój sprzedaży internetowej. 
Ponieważ stawiamy na omnichannel, który umożli-
wia Klientowi zamówienie biżuterii poprzez stronę 
verona.pl z dostawą do domu lub odbiorem w wy-
branym przez niego Salonie brandowym, ważne jest 
dla nas spójne wzmacnianie obu kanałów sprzedaży 
detalicznej – online i offline. Gdyby wskazać czas 
przełomowy w kontekście tworzenia wielokanałowej 
komunikacji wizualnej, z pewnością byłby to rok 2018. 
Verona pojawiła się wówczas w wielu tytułach prasy 
kobiecej, a reklamę prasową uzupełniła komunikacja 
na kanałach wybranych influencerek, które w następ-
stwie stały się swego rodzaju ambasadorkami marki. 
Klienci chętnie śledzą nasze propozycje oraz przekaz 
wizualny, o czym świadczą wzrosty obserwatorów 
w przedziałach 50-70 proc. naszych mediów spo-
łecznościowych w stosunku do roku poprzedniego. 
W 2019 uspójniliśmy komunikację, a nawet poszliśmy 
o krok dalej. Cykliczną obecność reklam oraz mate-
riałów PR w popularnej prasie kobiecej uzupełniło 
lokowanie marki w serialu telewizyjnym. Wizeru-
nek i rozpoznawalność marki Verona budowany jest 
głównie poprzez obecność w prasie, mediach online 
oraz social mediach. W porównaniu do roku 2018 
liczba publikacji w prasie wzrosła o 47 proc., liczba 
publikacji na portalach online o 63 proc., natomiast 
obecność marki Verona w social mediach o 44 proc..
2019 to również rok przełomowy w kontekście 
kalendarza Verona, projektowanego od kilku lat. 
W poprzednich latach na jego kartach pojawiały 
się wybrane produkty i bestsellery. W tym roku 
natomiast zdecydowaliśmy się odejść od tego 
formatu na rzecz kalendarza wizerunkowo-pro-
duktowego, będącego kolejnym elementem 
podkreślającym emocjonalny charakter marki. 
W 2019 roku wprowadziliśmy aż 7 nowych kolek-
cji: delikatne, urocze, kobiece modele kolorowej 
kolekcji Lola, urzekającą lekkością złotą Perline, 
rajską i tajemniczą kolekcję Paradiso, zdobioną 
onyksami i koralami Tesoro, mieniącą się barwami 
Lucię, kwiecistą Florę oraz romantyczną Grazię, 
którą pokochali nasi Klienci. 

Joanna Kozłowska
Dyrektor Sprzedaży Marki Verona

Fot. Verona

Fot. Verona
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PODSUMOWANIE
CHANGE LINGERIE 2019

Rok 2019 upłynął pod znakiem 
dynamicznego rozwoju marki 

CHANGE Lingerie w Polsce. Mimo 
zwiększonej liczby niehandlowych 

niedziel, kontynuowaliśmy trend 
wzrostu sprzedaży like-for-like na 

poziomie 20% względem 2018 roku, 
a ponadto wypracowaliśmy ponad 

35% wzrost sprzedaży jako sieć. 
Ten bardzo dobry rezultat udało się 

uzyskać m.in. dzięki konsekwentnemu 
przyrostowi (około 36%) członków 

w naszym programie lojalnościowym 
Club CHANGE

Obecnie około 80% wszystkich trans-
akcji stanowią transakcje naszych 
klubowiczów. To zaufanie klien-
tów obliguje nas do utrzymywa-

nia wysokich standardów obsługi brafitterskiej 
w naszych salonach stacjonarnych, która wraz 
z szeroką rozmiarówką (miski A do M, obwody 
60–100 cm) stanowi filar wyróżników naszej 
marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
Z pewnością najważniejszym wydarzeniem ubie-
głego roku było Fashion Show, które odbyło się 
na początku października w Kopenhadze. Róż-
norodność kobiecych kształtów jest największą 
inspiracją i ambicją dla CHANGE Lingerie, dlatego 
zorganizowaliśmy wyjątkowe wydarzenie, bez pre-
cedensu w branży. Motywem przewodnim eventu 
było idealne dopasowanie dla każdej kobiety, które 

odzwierciedlił wzruszający i spektakularny finał. 
Siedzące wśród publiczności kobiety wstawały 
jedna po drugiej, zdejmowały bluzki i wychodziły 
na wybieg. W sumie 88 kobiet, prezentujących 88 
różnych rozmiarów oraz fasonów biustonoszy 
z asortymentu CHANGE Lingerie. Autentyczne ko-
biety. Prawdziwe wielbicielki i klientki marki. Tego 
dnia modelki i ambasadorki filozofii CHANGE, które 
w rytmie piosenki Arethy Franklin – Respect rado-
śnie tańczyły na scenie. Pokaz obfitował w impo-
nujące występy tancerzy, akrobatów i piosenkarzy 
(Alexander Oscar i Nabiha), dzięki którym stał się 
fuzją teatru i Tygodnia Mody. Zaprezentowaliśmy 
bieliznę i kostiumy kąpielowe z kolekcji jesień/
zima oraz wiosna/lato 2020. Na show przyjechało 
ponad 200 gości z całego świata, którzy byli pod 
ogromnym wrażeniem pokazu.
Systematycznie realizujemy strategię ekspansji 
skandynawskiej marki na rodzimym rynku. W ubie-
głym roku otworzyliśmy kolejne 3 salony CHANGE 
Lingerie w Polsce: 23 maja w Galerii Młociny (piąty 
salon w stolicy), 30 maja w Galerii Łódzkiej (trzeci 
salon w Łodzi) oraz 7 listopada w Designer Outlet 
Sosnowiec (3 salon outletowy w kraju). W 2020 
roku planujemy dalszą rozbudowę sieci o kolej-
ne lokalizacje (około 5 rocznie), w szczególności 
w dużych i średnich miastach, w centach handlo-
wych o ugruntowanej pozycji. W kręgu naszych 
zainteresowań są także najlepsze centra outletowe. 
Obecnie priorytetem na mapie są Trójmiasto, Kra-
ków, Poznań oraz Wrocław. 

Tariq Al-Sakkaf
Członek Zarządu

Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o. 

Fot. Change Lingerie

Fot. Change Lingerie
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W pierwszym roku funkcjonowania 
marki w Polsce zostało otwartych 
12 nowych sklepów, a w 2015 

roku sieć świętowała otwarcie 100. KiK-a. Kolejne 
lata to coraz śmielsze i bardziej ambitne plany 
(ok. 50–60 nowych otwarć), które następnie były 
przekuwane w rzeczywistość. Z końcem 2019 
roku sieć dotarła na półmetek początkowych 
założeń ekspansyjnych w Polsce, które były szaco-
wane na poziomie 650 lokalizacji. KiK osiągnął to 
w pięknym stylu, otwierając (rekordowe w swojej 
polskiej historii) blisko 70 nowych sklepów.
– Przede wszystkim warto zaznaczyć, że początek 
naszej historii w Polsce przypada na nieco inne 
realia branży retail. W ostatnich latach mocno 

K I K  P O D S U M OW U J E  2 0 1 9  R O K  W  P O L S C E

Na początku 2012 roku mało kto znał markę KiK w Polsce, choć koncept 
sklepów, w których (zgodnie z nazwą) „klient jest królem”, pojawił się 

w Niemczech już w 1994 roku. Dziś KiK może się pochwalić liczbą blisko 
330 sklepów w naszym kraju, co oznacza, że sieć osiągnęła półmetek 
planów ekspansyjnych – przynajmniej tych tworzonych na początku. 

Aktualnie KiK nie wyklucza, że w Polsce pojawi się znacznie więcej 
sklepów niż zakładane 650 lokalizacji

zmieniła się rola dyskontów – zarówno z perspek-
tywy samych klientów, jak i zarządców obiektów 
handlowych. W tamtym okresie sklepy te nie były 
punktem obowiązkowym centrów zakupowych, 
podczas gdy dzisiaj jest to wręcz naturalnym zja-
wiskiem. Cieszę się, że mieliśmy w tych działaniach 
swój udział, a właściwie wciąż go mamy. Jesteśmy 
dobrym partnerem w biznesie i miejscem, które 
chętnie odwiedzają klienci, co tylko motywuje 
do dalszych działań – komentuje Mariusz Kulik 
i dodaje – 8 lat temu wielu Polaków nie znało KiK-a. 
W mediach społecznościowych potrafili dopyty-
wać, kim jesteśmy, czym się zajmujemy. Dzisiaj 
wciąż dopytują, ale już nie o opis działalności, tylko 
o to, kiedy otworzymy sklep w ich sąsiedztwie.

REKORDOWY ROK 
ZWIEŃCZENIEM 

PÓŁMETKU

Na przestrzeni 8 lat zmieniło się znacznie więcej 
niż tylko postrzeganie dyskontów. Polski rynek 
pracy, szczególnie w handlu, od pewnego cza-
su jest określany rynkiem pracownika, a nie jak 
dotychczas – rynkiem pracodawcy. Kolejnym wy-
zwaniem jest ograniczenie handlu w niedziele. 
Jak do tych zagadnień podchodzi KiK?
– Oczywiście musimy się na co dzień mierzyć z każ-
dym z wymienionych wyzwań, szczególnie mając 
tak duże tempo rozwoju. Nasz team liczy dzisiaj 
blisko 2.000 osób i jesteśmy dumni, że w czasach 
tak dużej rotacji pracowników większość naszych 
managerów poszczególnych regionów pochodzi 
z rekrutacji wewnętrznych, a w zespole mamy wiele 
osób pracujących w KiK Polska od początku lub 
z ponad 5-letnim stażem – odpowiada dyrektor 
generalny KiK Polska. – Staramy się, żeby zakaz 
handlu nas nie ograniczył. Weryfikujemy to, co jest 
istotne dla naszych klientów i staramy się jeszcze 
lepiej odpowiadać na ich oczekiwania. Konkuren-
cyjne ceny i dobrą jakość mamy wpisane w DNA. 
Chcemy zwiększać pozytywne doświadczenia pły-
nące z zakupów, m.in. dlatego w drugiej połowie 
2019 roku zmieniliśmy sposób aranżacji i ekspozycji 
produktów w nowo otwieranych sklepach – dodaje.
W planach KiK jest utrzymanie ambitnego tempa 
rozwoju, wyrażone zarówno w dalszej ekspansji, 
jak i działaniach CSR, a także umacnianiu wize-
runku brandu w social mediach. W 2020 roku 
na pewno usłyszymy o otwarciu 350. sklepu, 
a biorąc pod uwagę zeszłoroczne ekspansyjne 
niespodzianki KiK, może nawet o osiągnięciu 
liczby 400 sklepów przed końcem roku – czas 
pokaże. Jedno na pewno pozostanie niezmienne 
– dbałość o klienta, który „jest królem”. 

Fot. KiK
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Dekoracje świąteczne 
w galerii są niezwykle 

istotne, ale nie 
najważniejsze

– W szczególnym czasie świąt Galeria Kazimerz 
stara się stworzyć wyjątkową atmosferę. Dekoracje 

świąteczne w galerii są niezwykle istotne, ale nie 
najważniejsze. Z myślą o klientach powstają stoiska 

z ofertą ozdób bożonarodzeniowych, wyjątkowym 
rękodziełem i prezentami, czy punkty, w których 
można pięknie zapakować upominki dla bliskich. 

W tym roku zaskoczyliśmy naszych gości także 
nowymi elementami dekoracji – mówi Beata 

Jankowska, dyrektor Galerii Kazimierz.   

CENTRA HANDLOWE
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

Podsumowanie działań

W związku z niedawnym otwarciem placu zewnętrz-
nego, Galerii Kazimierz zależało na tym, by także 
ta przestrzeń zyskała magiczny klimat. – Pięknie 
ubrane pergole i choinki, bajkowa kareta, bombki 
i spektakularny fotel Mikołaja, to tylko część 

z elementów, które tworzą świąteczny klimat na zewnątrz centrum. 
Wewnątrz natomiast uwagę przyciąga wyjątkowa konstrukcja – mie-
rząca prawie sześć metrów wysokości, ruchoma, iluminowana karuzela 
zaprasza, aby usiąść w wygodnych saniach Mikołaja lub w zaprzęgu 
reniferów. To jednak nie wszystko – z myślą o naszych klientach, or-
ganizujemy wiele wydarzeń umilających czas oczekiwania na święta 
– mówi Beata Jankowska, dyrektor Galerii Kazimierz.

Fot. Galeria Kazimierz
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Ogromnym zainteresowaniem każdego 
roku cieszą się eventy mikołajkowe. Tym razem 
w ramach cyklicznej akcji „Mały Kazimierz” 
dzieci wybrały się w podróż do Laponii, gdzie 
mogły zgłębić wiedzę na temat zwyczajów 
i kultury kraju Świętego Mikołaja. Wspólnie 
także wypiekały i dekorowały pierniki. Kilkaset 
dzieci wzięło też udział w spotkaniu z popu-
larną pisarką książek podróżniczych dla dzieci 
– Nelą Małą Reporterką. 6 grudnia na placu 
zewnętrznym odbyło się oficjalne otwarcie 
lodowiska. Dla amatorów dobrego jedzenia ga-
leria zorganizowała Świąteczny Festival Food 
Trucków. Centrum handlowe jest również 
od trzech lat partnerem strategicznym akcji 

„Wokół Szopki”. – Każde z tych wydarzeń 
przyczyniło się do rekordowej odwiedzalno-
ści Galerii Kazimierz w 2019 roku – dodaje 
dyrektor centrum.

W związku z tym, że wśród nas są też 
osoby, które w wyniku przyczyn losowych 
nie mogą poczuć w pełni atmosfery świąt, 
od wielu lat w grudniu Galeria Kazimierz 
przy współpracy z Teatrem Bagatela reali-
zuje program pod hasłem „Teatr dla Dzieci 
krakowskich szpitali”. Ta szczytna akcja ma 
przede wszystkim wywołać zadowolenie na 
twarzach małych pacjentów i dać możli-
wość obcowania z teatrem na oddziałach 
dziecięcych. Ponadto centrum zachęcało 

Beata Jankowska
Dyrektor Centrum Handlowego

Galeria Kazimierz

do pomocy potrzebującym także Klientów. 
Stworzono stoisko z ręcznie wykonanymi 
prezentami bożonarodzeniowymi. Część 
dochodu z ich sprzedaży zostało przezna-
czone na pomoc charytatywną potrzebują-
cym. W tym roku galeria wspierała jednego 
z pracowników obiektu.

Ubiegły rok był dla Galerii Kazimierz 
wyjątkowy. – Od stycznia 2019 roku nasze 
centrum regularnie notowało rosnący współ-
czynnik footfall, łącznie Galerię Kazimierz 
odwiedziło ponad 550 tys. więcej Klientów 
w porównaniu do roku ubiegłego. W czerwcu 
otwarto nowy plac zewnętrzny przy Galerii, 
który w wakacje stał się centrum kulturalno-
-rozrywkowym Krakowa chętnie odwiedza-
nym nie tylko przez mieszkańców, ale także 
turystów. W otoczeniu zabytkowych budyn-
ków Galerii powstała strefa wypoczynku pełna 
zieleni. W pobliżu nowoczesnej, iluminowanej 
fontanny ustawiono pergole oplecione rośli-
nami z wygodnymi siedziskami. Powstał też 
nowoczesny plac zabaw. Aby w pełni wyko-
rzystać potencjał nowego placu, zorganizo-
waliśmy Kazimierz Summer Festival. Przez 
całe lato nasi goście bawili się przy klubowych 
dźwiękach, podziwiali podniebne akrobacje 
brytyjskiej grupy The Dream Engine, oglądali 
spektakle teatralne pod gołym niebem, mo-
gli skosztować menu z całego świata z food 
trucków, a na koniec bawić się wspólnie na 
koncercie Kamila Bednarka. Modernizacja 
placu i festiwal przyniosły natychmiastowy 
efekt, bowiem w okresie wakacyjnym wzrost 
współczynnika footfall wyniósł aż 12 procent 
w porównaniu do roku poprzedniego. Zmiany 
w Galerii docenili nie tylko klienci, ale także 
najemcy. W ostatnim czasie w Galerii Kazi-
mierz otwarto pierwszy w Polsce salon marki 
Weekday – podsumowuje Beata Jankowska. 

Fot. Galeria Kazimierz

Fot. Galeria Kazimierz
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W SUPERSAMIE DZIAŁO SIĘ!
Budowanie odpowiedniej atmosfery 

w Supersamie rozpoczęliśmy 
pod koniec listopada. Ważnym 

elementem sezonowej dekoracji 
była świąteczna figura przestrzenna 

tuż przed wejściem głównym. 
Supersam mieści się w ścisłym 

centrum Katowic, a tego 
rodzaju instalacje zawsze budzą 

pozytywne skojarzenia, zachęcając 
przechodniów do odwiedzin, 

robienia zdjęć i dzielenia się nimi 
w mediach społecznościowych

Skorzystaliśmy również z aromamarke-
tingu – woń świątecznych pierników 
witała gości od progu Supersamu, 
a efekt potęgowały ogromne pier-
nikowe modele zawieszone na za-

bytkowych dźwigarach. Całość uzupełnił 
atrakcyjny program grudniowych aktyw-
ności marketingowych.

Organizowaliśmy przede wszystkim akcje 
tematycznie związane ze świętami, a jedno-
cześnie budujące pozytywne relacje z oto-
czeniem i naszymi partnerami – na przykład 
Stowarzyszeniem Dom Aniołów Stróżów, 
którego dzieci prowadziły świąteczny kier-
masz i mikołajkowe warsztaty. Pojawiły się 
także zajęcia plastyczne z artystką malarką 

oraz występ lokalnego chóru, który zaśpie-
wał kolędy. Prawdziwym hitem był event 
z udziałem znanego śląskiego kucharza Re-
migiusza Rączki, który serwował gościom 
Supersamu regionalne potrawy.

Wyróżniliśmy się także wystawą Silesia 
On Air – pary młodych fotografów robią-
cych zdjęcia ze śmigłowca. Możliwość za-
kupu ich albumów była dla klientów świetną 
prezentową podpowiedzią.

Dzięki współpracy z siecią Empik mie-
liśmy także okazję gościć u nas Nelę Małą 
Reporterkę, a także popularnego tik-tokera 
Dominika Rupińskiego. Choć ich wizyty nie 
były typowo świąteczne, skutecznie wspiera-
ły grudniową frekwencję w centrum.

Fot. Impatient Studio / Galerie Handlowe
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W sferze komercyjnej kluczowe było po-
zyskanie do grona najemców marki x-kom. 
To bardzo dynamicznie rozwijająca się sieć, 
popularna zwłaszcza wśród młodych ludzi. 
Salon w Supersamie jest jedynym w Katowi-
cach i zaledwie jednym z trzech w regionie.

W zakresie customer experience zmoder-
nizowaliśmy system parkingowy, który nie 
wymaga już pobierania biletów – wjazdy 
i wyjazdy rejestrują automatyczne kamery. 
Dołączyliśmy także do sieci roweru miej-
skiego, uruchamiając własną stację sponsor-
ską. Tym samym udowodniliśmy, że kwestie 

zrównoważonego transportu są dla nas waż-
ne. Zainstalowaliśmy także stację ładowania 
pojazdów elektrycznych.

Jeśli chodzi o marketing i wizerunek obiek-
tu, wydarzeniem roku była dla nas seria wa-
kacyjnych koncertów i seansów kinowych na 
dachu, z którego rozpościera się imponujący 
widok na centrum Katowic. Udało nam się 
wypromować to miejsce spotkań, przyciągnąć 
do niego rzesze gości i stworzyć unikalną 
ofertę wydarzeń, m.in. dzięki współpracy 
z miejską instytucją kultury Katowice Miasto 
Ogrodów. Letni program spotkał się z bardzo 

Remigiusz Cholewicki
Dyrektor

DH SUPERSAM

pozytywną reakcją klientów i zainteresowa-
niem mediów, co bardzo korzystnie wpłynęło 
na wizerunek Supersamu.

Letni cykl był częścią naszej całorocznej 
strategii marketingowej, której założeniem 
było podwojenie liczby wydarzeń. Aby 
o nich skutecznie komunikować, zwięk-
szyliśmy również nakłady na media spo-
łecznościowe, a efektem był około 40 proc. 
przyrost liczby obserwujących na Facebooku. 
Wszystko razem złożyło się na doskonały 
wynik za 2019 rok, który zakończyliśmy 
wzrostami frekwencji i obrotów. 

Fot. Impatient Studio / Galerie Handlowe

Fot. DH SupersamFot. DH Supersam

FREKWENCJA I OBROTY W GÓRĘ!
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W okresie świątecznym nasze dzia-
łania były wielopłaszczyznowe 
i dotykały takich elementów jak 

działania stricte wizerunkowe, skorelowa-
ne z kampanią OOH, dalszym rozwojem 
serwisu konsultacji z zakresu mody i urody 
z naszymi ekspertami, jak i uzupełnieniem 
oferty galerii o asortyment targów pro-
duktów regionalnych, a także o świąteczne 
stoisko pakowania prezentów. Nie sposób 
zapomnieć także o wyjątkowej dekoracji 
świątecznej, która została w tym roku zain-
stalowana w przestrzeni galerii oraz części 
parkingu zewnętrznego.

Ponadto unikatowe KLIF GLAM & FA-
SHION STUDIO niedawno wzbogaciliśmy 
o dodatkową strefę POP UP. W grudniu, jak 
i przez kolejne miesiące, klienci Galerii Klif 
w Warszawie mogli umówić się na spotkanie 
z dedykowanymi stylistami i make up artist. 
Dzięki temu „przy kawie” i w komfortowej 
atmosferze mogli skorzystać z porad w kwe-
stii wizerunku oraz pielęgnacji. W ramach 
spotkania można było także wybrać się na 
wspólne zakupy, podczas których styliści 
chętnie dobierali idealną stylizację nieza-
leżnie od okazji, natomiast nasza make-up 
artist podpowiadała, jaki makijaż pasuje 
do typu cery, który charakteryzuje danego 
uczestnika konsultacji. W czasie świątecz-
nym działania w ramach KLIF GLAM & 
FASHION STUDIO obudowane były 
o komunikację w mediach społecznościo-
wych wraz z dedykowanymi tutorialami, 
będącymi inspiracją dla naszych klientów. 
Dodatkowo od 13 do 23 grudnia na od-
wiedzających czekała wyjątkowa strefa pa-
kowania prezentów, w ramach której każdy 
kupiony na miejscu prezent mógł być szybko 
i bezpłatnie zapakowany przez dedykowany 
zespół. W ferworze świątecznych zakupów 
do dyspozycji wszystkich klientów był wspo-
mniany wcześniej Targ Produktów Regio-
nalnych w wyjątkowej, świątecznej odsłonie. 
Klienci mieli okazję spróbować potraw i roz-
koszować się w smakach Suwalszczyzny, 
Podlasia, wspólnie z nami przygotowując 

Nie tylko w święta, ale przez cały 
rok dbamy o unikatowy customer 
experience i zapewniamy naszym 
klientom niezapomniane 
wrażenia. Cieszymy się, że wspólnie 
z nimi świętowaliśmy 20-lecie 
Galerii Klif w Warszawie i mamy 
nadzieję, że będą nam towarzyszyć 
w kolejnych latach

Dbamy
o unikatowy
Customer 
Experience
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świąteczne dania w duchu tradycji i tego, 
co najlepsze w lokalnej kuchni regionów.

Marka Klif to wyjątkowa przestrzeń, która 
od dwóch dekad zaskakuje wszystkich od-
wiedzających unikalnym połączeniem ma-
rek segmentu semi-premium oraz premium. 
Miniony rok był szczególny ze względu na 
dwa kluczowe aspekty, tj. wprowadzenie no-
wej strategii marketingowej „Klif otwarty 
na…”, dedykowanej młodszemu odbiorcy, 
jak i zaprezentowanie serwisów oraz udo-
godnień dla odwiedzających centrum, któ-
rzy cenią sobie dostępność selektywnych 

produktów oraz wysoką jakość obsługi. 
Klif to także przestrzeń łącząca pokolenia, 
czego świadectwem są zrealizowane w tym 
roku trzy wydarzenia jubileuszowe, oparte 
na elementach artystycznych. To miejsce, 
w którym moda premium jest w zasięgu 
każdego klienta, a idące z nią w parze walory 
podkreśla dedykowany serwis stylistów i wi-
zażysty sprzężony z unikalną obsługą con-
cierge’a. Powyższe działania były kluczowe 
nie tylko ze względu na swój charakter, ale 
i integrację różnych procesów budujących 
pozytywne konotacje z Galerią Klif. 

Sylwia Wiszowata-Łazarz
Associate Director

Poland Asset Services
EMEA Cushman & Wakefield

Fot. Impatient Studio / Galerie Handlowe

Fot. Cushman&Wakefield
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intensywny
czas

To był
Bytomskie Centrum Handlowe Atrium Plejada już 

z końcem listopada jest przygotowane do Świąt 
Bożego Narodzenia. Fasadę obiektu i zewnętrzne 

latarnie są ozdobione tysiącami sznurów migoczących 
świecidełek. Wnętrze galerii jest przystrojone 

ogromnymi, czerwono-złotymi bombkami. Pasaż 
na całej długości udekorowano mieniącymi się 

lampkami, a w najwyższym jego punkcie zawieszono 
gwieździste, świecące niebo. W centrum czuć zapach 

piernika i cynamonu, a świąteczna muzyka umila 
klientom zakupy. Wzrok przyciągają niecodzienne, 

sezonowe aranżacje witryn najemców oraz wyjątkowe 
stoiska z typowo bożonarodzeniowym asortymentem

piękną pamiątką wizyty Mikołaja. Ponadto 
dla naszych milusińskich przygotowaliśmy 
pokazy karmelkowe, warsztaty dekorowa-
nia pierniczków, bombkowe foto-warsztaty, 
a także multimedialny konkurs w skokach 
narciarskich, w którym główną nagrodę sta-
nowiła konsola XBox One.

Z kolei w dniach 12–15 i 19–23 grudnia 
zorganizowaliśmy event pro-sprzedażowy 
„Nastrój się na Święta”. Klienci, którzy doko-
nali zakupów za określoną kwotę, mogli otrzy-
mać bon na odbiór pięknej jodły kaukaskiej. 
Rozdaliśmy aż 450 drzewek! Wydarzeniu to-
warzyszyła akcja pakowania prezentów, a także 
ciekawe warsztaty dla dzieci (ozdabianie po-
szewek na jaśki, dekorowanie bombek oraz 
choinek z filcu). Niespodzianką był koncert 
kwartetu smyczkowego, prezentujący naszym 
klientom świąteczny repertuar muzyczny.

Grudzień w Atrium Plejada to czas 
niepowtarzalnych akcji marketin-
gowych. W dniach 6–7 grudnia 
zapewniliśmy naszym najmłod-

szym klientom możliwość spotkania się ze 
Świętym Mikołajem w bajkowej scenerii. 
Magiczne chwilę uwieczniał na zdjęciach 
fotograf, a zdjęcia wywoływane od ręki, były 

Fot. Impatient Studio / Galerie Handlowe
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Efekty obu akcji marketingowych są 
satysfakcjonujące. Odnotowaliśmy wzrost 
liczby odwiedzających Centrum, a nasi na-
jemcy wzrost obrotów. Kluczem do sukce-
su jest odpowiednie sprofilowanie każdego 
wydarzenia, co jest możliwe dzięki dobrej 
znajomości branży oraz współpracy z roz-
poznawalnymi agencjami eventowymi.

Kończymy rok 2019. To był intensywny 
czas pod kątem aktywności leasingowych. 
Działalność w Atrium Plejada rozpoczął 
Novus Optyk (52,26 mkw.) oraz wielo-
branżowy dyskont Dealz (479,42 mkw.). 
Z kolei salon Diverse został relokowany 
i zwiększył swoją powierzchnię handlową 
o prawie 35%.

Mamy nadzieję, że w roku 2020 nasza 
oferta handlowa, wzbogacona atrakcyjnymi 
wydarzeniami marketingowymi, okaże się 
zadowalająca dla naszych stałych i przy-
szłych klientów. Zapraszamy! 

Dyrektor

Centrum Handlowego

Atrium Plejada

Joanna Plata

AUTORKA

Fot. Impatient Studio / Galerie Handlowe

Fot. Impatient Studio / Galerie Handlowe

Fot. Atrium
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W Placu Unii postawiliśmy 
m.in. na wyjątkową de-
korację. W świątecznym 
okresie zakupowym 
Centrum Handlowe 

rozbłysło ponad 52 tys. punktów świetlnych! 
Ozdoby i lampki pojawiły się zarówno przed, 
jak i wewnątrz budynku. Przed wejściem 
ustawiliśmy 3 duże figury, kształtem przypo-
minające misia, renifera i lisa. Na poziomie -1 
stanęła ogromna, blisko 12-metrowa choinka. 

PROMUJEMY
Zbudowanie odpowiedniej atmosfery 

w okresie Bożego Narodzenia jest 
niezwykle istotne z perspektywy 

handlu, ponieważ wpływa na 
wzmożoną chęć robienia zakupów 
oraz przyczynia się do stworzenia 

silniejszej więzi konsumenta 
z marką. Dlatego zarządcy oraz 

najemcy przygotowują specjalną 
ofertę oraz planują szereg 

dodatkowych atrakcji. Wszystkich 
łączy wspólny cel – osiągnięcie 

najwyższej satysfakcji klienta, która 
przekłada się na odwiedzalność 

obiektów handlowych oraz 
zwiększenie obrotów

w Placu Unii zrobił zakupy za minimum 
300 zł, mógł otrzymać choinkę gratis. 
W celu zachęcenia klientów do odwiedzin 
naszego obiektu przygotowaliśmy także ma-
giczne Mikołajki. W specjalnej Mikołajko-
wej Strefie Zimowej na wszystkich naszych 
klientów czekał święty Mikołaj z workiem 
pełnym prezentów. Ogromną atrakcją była 
także śnieżna kula wypełniona wirującymi 
płatkami śniegu. Kolejną propozycją była 
świąteczna edycja Mokotowskich Spotkań. 
To targi lokalnych marek – doskonałe 

Na korytarzach zawisły również śnieżynki 
w ciepłych, jasnych kolorach. 6 grudnia uru-
chomiliśmy Strefę Świąteczną, a w niej spe-
cjalne stoiska z prezentami, choinkami oraz 
różnymi smakołykami. Odwiedzający Plac 
Unii mogli także bawić się z nami podczas 
magicznych Mikołajek.

Na rogatce przed Centrum Handlowym 
6 grudnia uruchomiliśmy specjalną strefę 
świąteczną. Wszystkie proponowane atrak-
cje wpisywały się w najmodniejszy obecnie 
trend ekologiczny. Dodatkowo każdy, kto 

Fot. Impatient Studio / Galerie Handlowe
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PROMUJEMY

miejsce na zakup niebanalnego prezentu pod 
choinkę. W Placu Unii powstały także nowe, 
świąteczne stoiska pop-up store – unikatowe 
sklepy, które działają tylko przez określony 
czas. W okresie świątecznym można było 
nabyć w nich niepowtarzalne prezenty oraz 
ozdoby świąteczne.

Przez cały rok w Placu Unii staramy się 
promować ważne społecznie wartości, takie 
jak potrzeba ochrony środowiska, dobre na-
wyki żywieniowe czy szacunek do innych kul-
tur. Dlatego podejmując decyzję o organizacji 
wydarzeń na terenie obiektu, zawsze staramy 
się, żeby były spójne z przyjętą przez nas filo-
zofią. W okresie letnim zorganizowaliśmy cykl 
imprez pod hasłem #ZamiastZaMiasto. Te-
matem przewodnim była kultura polskiej wsi. 
Biorący udział w warsztatach mogli zwolnić 
tempo szalonego miejskiego życia i przenieść 

ważne społecznie

się do magicznego świata ziołolecznictwa i rę-
kodzieła. Inną atrakcją, także nawiązującą do 
promocji „dobrych nawyków”, było zorgani-
zowane w październiku spotkanie z Katarzy-
ną Bosacką dotyczące świadomych wyborów 
zakupowych. Naszym klientom zapropono-
waliśmy także udział w Dniach Kultury Mek-
sykańskiej i Indyjskiej. Tego typu wydarzenia 

Unii w interaktywny ekran. Co więcej, nośnik 
posłużył także jako Symulakr. Jest to forma 
rzeźby cyfrowej, którą w czasie rzeczywistym 
tworzą zmieniające się miasto i jego miesz-
kańcy. Każdy, kto znalazł się w pobliżu Placu 
Unii, miał realny wpływ na to, jak wygląda 
fasada Centrum Handlowego. 

WARTOŚCI

Agata Ryś-Zawistowska
Dyrektor kompleksu

Handlowo-Biurowego
Plac Unii

tematyczne z elementami edukacyjnymi nadal 
będziemy realizować w roku 2020.

Istotnym z punktu widzenia wykorzysty-
wania w centrach handlowych nowoczesnych 
technologii było uruchomienie pierwszej 
w Polsce gigantycznej kurtyny LED-owej. 
To najnowsza generacja nośnika reklamo-
wego, która zmieniła szklaną elewację Placu 

Fot. Impatient Studio / Galerie Handlowe Fot. Plac Unii

Fot. Impatient Studio / Galerie Handlowe
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Stawiamy na eventy
Zrealizowane przez nas w okresie 

przedświątecznym działania wpisują 
się w naszą strategię, do której 

kluczem jest hasło „Magnolia Park 
Inspiruje”, a którą realizujemy już 

od ponad roku. Konsekwentnie 
stawiamy na eventy i akcje dla 

całych rodzin, o charakterze zabawy 
i mądrej rozrywki. Dodam, że wiele 
z tych wydarzeń organizujemy jako 

pierwsi i jedyni w Polsce.

i akcje dla 
całych 
rodzin

W grudniu zaproponowali-
śmy wydarzenia dopa-
sowane do atmosfery 
przedświątecznej. Na 
Mikołajki przygotowa-

liśmy m.in. warsztaty czekoladowe: można 
było posmakować ziaren kakaowca, posłuchać 
o historii czekolady, wyprodukować własną 
tabliczkę słodyczy i ozdobić ją wiórkami, 
orzechami czy kolorowymi cukierkami. Nie 
zabrakło oczywiście tradycyjnych spotkań ze 
świętym Mikołajem.

Z kolei przed Bożym Narodzeniem 
zorganizowaliśmy też warsztaty pierniko-
we. Była to atrakcja przede wszystkim dla 

najmłodszych. W ramach wydarzenia mieli 
okazję wysłuchać historii tego wyjątkowego 
wypieku, jak również własnoręcznie ude-
korować pierniki. Po warsztatach wypieki 
można było zabrać do domu lub użyć ich 
do budowy imponującego domu.

W okresie przedświątecznym najmłod-
szych zaprosiliśmy też do zaczarowanego 
lasu – to największy tego typu świąteczny 
plac zabaw dla dzieci z unikatowymi atrak-
cjami, który pełni równocześnie rolę świą-
tecznej dekoracji centrum.

Natomiast dodatkową atrakcją dla do-
rosłych były świąteczne wieńce, wręczane 
klientom w ramach akcji pro-sale, które 

Fot. Impatient Studio / Galerie Handlowe
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również można było zabrać do domu. Warto 
podkreślić, że były to unikatowe dekoracje 
– prawdziwe rzemieślnicze wyroby, przy-
gotowane przez wrocławską manufakturę 
florystyczną.

Podsumowując, w grudniu zaproponowa-
liśmy ciekawy kalendarz wydarzeń z myślą 
o całych rodzinach. Eventy warsztatowe cie-
szyły się ogromną popularnością, ponieważ 
miały duży potencjał angażowania dzieci.

Jeśli chodzi o zmiany istotne dla funkcjo-
nowania centrum handlowego w 2019 roku, 
to na pewno duże znaczenie miało ograni-
czenie handlu w niedziele. Podjęliśmy sze-
reg działań zmierzających do poszerzenia 
catchment area nie tylko poza Wrocław, lecz 
również poza Dolny Śląsk, w szerokim pro-
mieniu sięgającym nawet ok. 100 km, a więc 
docierającym m.in. do mieszkańców Opola, 
Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Leszna. 
Zależy nam na tym, by również klientom 
spoza regionu pokazać, że Magnolia Park to 
bogata i zróżnicowana oferta handlowa oraz 
miejsce, gdzie można ciekawie i aktywnie 
spędzić czas, uczestnicząc w atrakcyjnych 
wydarzeniach.

Dobrze skomponowana oferta eventowa, 
która stała się już naszym znakiem firmo-
wym, odgrywa w tym względzie pierw-
szoplanową rolę. Stale rozwijamy również 
ofertę spędzania wolnego czasu dla rodzin 
z dziećmi. Warto podkreślić, że działamy na 
niezwykle konkurencyjnym i wymagającym 
rynku wrocławskim, co sprawia, że elementy 
oraz działania wyróżniające nas, wzboga-
cające ofertę o usługi dodatkowe, kreujące 
naszą tożsamość i budujące lojalność klien-
tów mają ogromne znaczenie. Doskonale 
sprawdzają się propozycje, takie jak karty 
upominkowe, karty lunchowe, aplikacja go-
odie czy możliwość zakupów ze stylistką. 

W 2019 roku wprowadziliśmy nowość – 
zakupy z dekoratorką wnętrz.

Przyciąganiu klientów spoza Dolnego 
Śląska sprzyja doskonała lokalizacja naszego 
centrum, w tym bliskość obwodnicy śród-
miejskiej oraz autostradowej. Dzięki temu 
dojazd do Magnolia Park jest łatwy dla osób 
przyjeżdżających zarówno z bliższych, jak 
i z dalszych okolic.

W 2020 roku będziemy kontynuowa-
li działania zgodne z naszą strategią 
inspirowania i angażowania klientów 
w różnych obszarach. Nadal będziemy 
też wzbogacać ofertę różnego rodzaju 
usług i możliwości spędzania u nas czasu 
wolnego. Już dzisiaj Magnolia Park sta-
nowi wielofunkcyjne centrum w pełnym 
znaczeniu tego słowa. 

Marta Kocik
Marketing & PR Manager

Magnolia Park

Fot. Impatient Studio / Galerie HandloweFot. Magnolia Park
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ŚWIĄTECZNE DOŚWIADCZENIA 
ZAKUPOWE W EUROPIE 

CENTRALNEJ
Przygotowania do sezonu świątecznego rozpoczęliśmy od 

zaprojektowania nowej dekoracji, która przyozdobiła w listopadzie 
wnętrze centrum. Przy jej wyborze zależało nam przede wszystkim 
na tym, by nie była ona kopią gotowych elementów pojawiających 

się w innych obiektach. Postawiliśmy na motyw przewodni 
w postaci gałęzi ostrokrzewu, które są charakterystyczne dla świąt, 

a zarazem eleganckie i ponadczasowe.

się na leśnym tronie w towarzystwie choinek 
i gigantycznej wiewiórki, a także zrobić zdję-
cie na tle napisanych odręcznie życzeń w du-
żym formacie. Druga rozkochała w sobie 
szczególnie dzieci, bowiem jest to machający 
przednimi łapami, podwieszany renifer.

Oczywiście czas świątecznych zakupów to 
także realizowane przez nas akcje marketin-
gowe, które poza aspektem wizerunkowym 
miały przełożyć się przede wszystkim na 
wzrost sprzedaży i zwiększenie odwiedzal-
ności Europy Centralnej w grudniu. W tym 
roku działaliśmy bardzo intensywnie, po to, 
by zaspokoić potrzeby wszystkich naszych 
klientów.

Pierwszą z akcji był świąteczny pociąg 
Europy Centralnej, który w okresie od 6 

Dominują one w podwieszanych 
dekoracjach pasaży oraz oplata-
ją główną choinkę. Oczywiście, 
chcąc wykorzystać obecne tren-

dy związane z selfie, stworzyliśmy gotowe 
scenerie, stanowiące idealne tło do zdjęć. 
Jedna z nich została zaaranżowana w klima-
cie leśnym, gdzie można wygodnie rozsiąść 

Fot. Europa Centralna
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do 22 grudnia zabierał odwiedzających 
centrum w magiczną podróż. Przejażdż-
ka klimatyczną ciuchcią dowodzoną przez 
świętego Mikołaja i elfy odbywała się na 
terenie naszego parkingu. Ze względu na 
układ architektoniczny Europy Centralnej 
– połączenie parku handlowego i galerii – 
klienci w wygodny sposób mogli migro-
wać pomiędzy najemcami. Zależało nam 
na uzyskaniu efektu sprzężenia zwrotnego 
pomiędzy lokalami wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz galerii i zabieg ten się udał.

Jak co roku, Europę Centralną odwiedził 
także Mikołaj. W tym roku było to jednak 

wyjątkowe spotkanie, bowiem wizycie towa-
rzyszył pierwszy Mikołajkowy Skup Kultury 
– charytatywna akcja współorganizowana 
przez Stowarzyszenie Cała Naprzód. Pod-
czas wydarzenia można było wziąć udział 
w kiermaszu książek, płyt i gier planszowych, 
z którego dochód przeznaczony był w całości 
na wsparcie podopiecznej fundacji, która 
boryka się z ciężką postacią nowotworu.

Mocnym punktem na liście aktywności 
marketingowych była także akcja pro-sprze-
dażowa „Basen Pełen Prezentów”, gdzie za 
każdy zakup na kwotę minimum 150 zł 
można było złowić gwarantowaną nagrodę 
z wielkiego basenu wypełnionego markowy-
mi zabawkami i kartami podarunkowymi na 
zakupy w Europie Centralnej. Akcja cieszyła 
się ogromnym powodzeniem.

Wszystkich klientów, którzy szukali iście 
świątecznych pomysłów na prezent, zaprosi-
liśmy do odwiedzenia bożonarodzeniowego 
jarmarku, który stanął na pasażu centrum. 
Wśród oferowanego asortymentu można 
było znaleźć produkty spożywcze, zabawki, 
designerską odzież i dekoracje wnętrz.

Dzięki posiadaniu wśród najemców 
świetnej atrakcji w postaci Kolejkowa (naj-
większa makieta kolejowa w Polsce oraz 
miniaturowy świat w skali 1:25) mogliśmy 
zaprosić wszystkich do odwiedzenia naj-
większej na świecie makiety kolejowej wy-
konanej z piernika, która mieści się właśnie 
w naszym centrum. Atrakcja ta przyciąga 
nie tylko mieszkańców regionu, ale i są-
siednich państw (Czechy, Słowacja), którzy, 
korzystając z dogodnej lokalizacji Europy 
Centralnej, mogą jednocześnie wpaść na 

Paulina Szymczukiewicz
Marketing Manager

Sierra Balmain

zakupy i skorzystać z naszej rozrywkowej 
oferty – Kolejkowa, parku trampolin House 
of Air oraz wystawy dinozaurów Zatorland.

Dodatkowym wsparciem dla wszystkich 
działań było uruchomienie tymczasowej linii 
autobusowej z sąsiadującego z Gliwicami 
Zabrza. Linia kursowała przez cały grudzień 
i uzupełniła dotychczasową komunikację 
miejską z Europą Centralną. 

Fot. Europa Centralna

Fot. Europa Centralna
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Dążymy
do utrzymania wysokiej pozycji 
na rynku centrów handlowych

Czas przedświąteczny to jeden 
z najbardziej aktywnych sezonów 
dla centrów handlowych. Sprzyja 

on pozyskiwaniu nowych klientów 
oraz zwiększaniu zaufania wśród 

stałych odbiorców. Dlatego też 
bardzo ważne jest przygotowanie 

obiektu do funkcjonowania 
w okresie świątecznym. W Toruń 

Plaza chcieliśmy, by świąteczne 
dekoracje stworzyły atmosferę, która 

pozwoliłaby przenieść się myślami 
do ciepłych, rodzinnych chwil

Na Placu Orzechowym pojawiła się 
„Choinka do nieba” wraz z wiel-
kim złoto-czerwonym tronem 
Mikołaja, który był dostępny dla 

każdego odwiedzającego. Bez względu na 
wiek wszyscy mogli na chwilę usiąść w wy-
godnym tronie i zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie. Dodatkowo fasada budynku posiada 
całorocznie działającą iluminację świetlną, 
która na okres świąt została specjalnie za-
programowana, aby mieniła się różnymi ko-
lorami, które przyciągały wzrok okolicznych 
spacerowiczów. Wchodząc zaś do środka 
Centrum Handlowego, można było poczuć 
unoszący się przyjemny świąteczny aromat.

W związku z tym, iż święta Bożego Na-
rodzenia kojarzone są głównie z rodzinnym, 

domowym ciepłem, duża część eventów była 
skierowana do najmłodszych i ich rodziców. 
Już na początku grudnia dzieci tradycyjnie 
mogły spotkać się z Mikołajem i jego po-
mocnikami – elfami, by zrobić sobie z nimi 
zdjęcie. Przygotowaliśmy również, cieszą-
cą się dużym zainteresowaniem w latach 
poprzednich, kolejną edycję Wspólnego 
Kolędowania, podczas której gwiazdą wie-
czoru był zespół Feel. Nasi klienci w trakcie 
robienia zakupów mogli także skorzystać ze 
stoiska pakowania prezentów oraz ze stoiska 
z choinkami bożonarodzeniowymi.

W tym roku postanowiliśmy przez nasze 
działania wesprzeć potrzebujące naszej po-
mocy zwierzaki ze schroniska, dla których 
okres zimy nie jest łatwy. Zorganizowaliśmy 

Fot. Impatient Studio / Galerie Handlowe
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charytatywny event „Karma wraca”, który 
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 
W czasie akcji nasi klienci przynosili ze 
sobą karmy dla zwierzaków, koce, podkła-
dy i wiele innych rzeczy przydatnych dla 
zwierząt. W zamian za to każdy z uczestni-
ków akcji otrzymał specjalnie ufundowaną 
przez nas choinkę świąteczną. Dążymy do 
utrzymania wysokiej pozycji na rynku cen-
trów handlowych, dlatego też z roku na rok 

wprowadzamy wiele zmian i udogodnień 
z myślą o klientach. Staramy się wzmacniać 
relacje z nimi oraz nawiązywać nowe, czego 
efektem był wzrost footfall’u w 2019 roku 
o ponad 10 proc. w stosunku do roku ubiegłe-
go. Dodatkowo wprowadziliśmy nowe usługi, 
takie jak: rower miejski, stacja naprawcza 
czy karta podarunkowa online. Staramy się 
również wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów poprzez stałe wzbogacenia 
oferty najemców. W 2019 roku mieliśmy 5 
nowych otwarć na łącznej powierzchni naj-
mu ponad 2500 mkw.: nowe sklepy marek 
Pepco, x-kom, 5-10-15 i FEMESTAGE 
Eva Minge, jak również relokowany i po-
większony salon CCC, wykończony według 
najnowszego konceptu sieci. 

Monika Alicka
Dyrektor ds. Najmu i Marketingu

ST Plaza Management

Fot. Toruń Plaza
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ADVERTORIAL

Zaspokoić potrzeby klienta i sprawić, by 
wrócił ponownie. To wyzwanie, które od 
zawsze stoi przed sieciami handlowymi. By 
mu sprostać, Kaufland stawia na najwyż-
szą jakość usług, odpowiednią ekspozycję 

oraz estetykę wynajmowanych powierzchni. Sieć 
wdraża przy tym rozwiązania odpowiadające ak-
tualnym trendom, których oczekują tak najemcy, 
jak i ich klienci – od optymalnego zaplanowania 
przestrzeni po zastosowanie proekologicznych 
technologii i działania z zakresu CSR. Ten ogół 
aktywności daleko wykraczających poza samą 
sprzedaż, pozwala poszerzać grono stałych klien-
tów, a to najlepsza droga do rozwoju sieci i jej 
zaufanych partnerów.

Atrakcyjne lokalizacje, stały rozwój 
sieci, zastosowanie nowoczesnych 

i przyjaznych środowisku rozwiązań 
technologicznych czy możliwość 

dopasowania powierzchni do 
potrzeb biznesu najemców 
i oczekiwań ich odbiorców. 

Sieć Kaufland udowadnia, że 
jakościowymi rozwiązaniami 

przyciąga zarówno partnerów 
biznesowych, jak i klientów

SPROSTAĆ OCZEKIWANIOM 
Na user expercience, czyli pozytywne doświadcze-
nia zakupowe klienta, składa się wiele czynników. 
Sklepy Kaufland oferują swoim partnerom oraz 
ich interesantom m.in. rozwiązania ułatwiające 
poruszanie się po markecie, czy poprawiające ich 
wizualny odbiór, jak choćby zastosowanie jedno-
litych kasetonów na wszystkich obiektach pasażu 
handlowego. Partnerzy biznesowi sytuowani są 
w pasażach w postaci stref gastronomicznych 
oraz stref kawiarnianych czy bistro, w wybra-
nych lokalizacjach udostępniona jest im również 
możliwość prowadzenia usług pocztowych (DHL 
Parcel, paczkomaty InPost). Wszystko to sprawia, 

KAUFLAND STAWIA 
NA NOWOCZESNOŚĆ 
I EKOLOGIĘ że doświadczenie odbiorcy marketu wychodzi 

daleko poza sferę zakupów. Odpowiedni do-
bór najemców sprawia, że na terenie obiektu 
można się także posilić, umówić na spotkanie, 
a nawet nadać lub odebrać przesyłkę. Tego typu 
rozwiązania stanowią odpowiedź na oczekiwa-
nia klientów, którzy mając coraz mniej czasu, 
oczekują coraz większej multifunkcjonalności 
obiektu. Poprzez szereg usług, które mogą być 
świadczone przez kontrahentów, klienci mogą 
w jednym miejscu zrobić zakupy, skorzystać 
z pralni, fryzjera, czy apteki. Pasaż tworzy więc 
jedną spójną całość z ofertą hali sprzedaży. 

ZRÓŻNICOWANA OFERTA 
KONTRAHENTÓW
Najemcy przestrzeni w marketach sieci Kau-
fland otrzymują możliwość wyboru powierzch-

Fot. Kaufland
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KAUFLAND

ni idealnie odpowiadającej profilowi ich dzia-
łalności, których łączna wielkość osiąga prawie 
100 000 mkw. Swoje usługi mogą świadczyć na 
wyspach oraz w powierzchniach zewnętrznych 
przynależnych do marketu. Te ostatnie mogą 
być dostępne dla nich całodobowo, również 
w niedziele i święta. Partnerzy biznesowi otrzy-
mują możliwość realizowania najrozmaitszych 
projektów, od nowoczesnych myjni bezdo-
tykowych, stacji ładowania samochodów 
elektrycznych, stacji paliw, aptek, po usługi  
gastronomiczne, sprzedaż wycieczek czy ba-
dania wzroku. A to tylko niektóre z licznych 
wariantów, które mogą zaoferować klientom 
odwiedzającym zarówno ich placówkę, jak 
i market każdego dnia. Dodatkowo, w celu 
odpowiedniego dopasowania do sezonowych 
trendów, koncepty lokowane w sieci Kaufland 
mogą być dostosowane do pory roku oraz 
lokalizacji. Przykład takich rozwiązań stanowią 
m.in. budki z lodami, goframi, czy ozdobami 
świątecznymi oraz akcje promocyjne. Do roz-
wiązań sezonowych beneficjenci mogą zasto-
sować infrastrukturę o stałej zabudowie, jak 
również obiekty mobilne, reprezentowane np. 
przez food trucki. Takie rozwiązania pozwalają 
na szybkie usytuowanie obiektów zarówno na 
stałe, jak i na okres tymczasowy.

Z MYŚLĄ O NAJEMCY
Kaufland zapewnia różnorodność form współ-
pracy dzięki zdywersyfikowanej ofercie po-
wierzchni, z których mogą skorzystać partne-
rzy. Pasaż handlowy składa się z lokali i wysp 
o wielkości od kilku metrów po małe i średniej 
wielkości lokale (20-100 mkw.), a nawet duże 
powierzchnie, często z wydzielonym odrębnym 
wejściem z zewnątrz (>250 mkw.). Podobnie na 
terenie zewnętrznym, gdzie istnieje możliwość 
elastycznego dostosowania infrastruktury do 
planowanej inwestycji. Potencjalni najemcy 
otrzymują szeroką gamę alternatyw m.in. w po-
staci udostępnianych im terenów przeznaczo-
nych pod usługi oraz możliwość usytuowania 
zróżnicowanych pawilonów, co pozwala im na 
stworzenie kompleksowej oferty dla każdego 
odbiorcy.

ENERGETYCZNIE ODPOWIEDZIALNI
Sieć Kaufland, posiadająca w Polsce 213 mar-
ketów, już w najbliższym czasie wzbogaci się 
o kolejne placówki, zlokalizowane m.in. w War-
szawie, Gdańsku czy Krakowie. W realizowanych 
obiektach najemcom zostanie zaoferowana 
nowoczesna i powstała z zastosowaniem pro-
ekologicznych rozwiązań przestrzeń. Jednym 
z przyjaznych środowisku kierunków działania 
obranych przez sieć było skuteczne wdro-
żenie normy ISO 50001 w 2019 roku. Dzięki 
temu znacząco zredukowano koszty zużycia 
energii oraz doprowadzono do zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych, co pomaga uzy-
skać lepszą efektywność energetyczną, przy 
jednoczesnym ograniczeniu obciążenia dla 
środowiska. W obiektach wykorzystywane są 
m.in. oświetlenie LED, a ponad 50 marketów 
wykorzystuje nowoczesną technologię odzysku 
ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych. 
W nowo otwieranych lokalizacjach zastoso-

wanie szklanej fasady, która z jednej strony 
uatrakcyjnia powierzchnię najmu, a z drugiej 
strony pozwala na doświetlenie przestrzeni 
naturalnym światłem dziennym. Pozwoliło to 
na dodatkową redukcję zużycia energii na po-
ziomie 3500-5000 kWh miesięcznie w każdym 
obiekcie, co jest istotnym wkładem w prowa-
dzoną politykę odpowiedzialnego biznesu. 

Fot. Kaufland
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Otwarcia i przejęcia kolejnych obiektów 
handlowych, zwiększona aktywność ekologiczna 
firm oraz mające coraz częściej miejsce 
przebudowy i modernizacje polskich centrów 
handlowych i sklepów detalicznych. 
To tylko nieliczne aktywności, które mogliśmy 
zaobserwować w 2019 roku w branży RETAIL. 
Na łamach naszych mediów w 2019 roku 
zamieściliśmy łącznie ponad 7200 publikacji, 
artykułów i opinii eksperckich związanych 
z działalnością rozwojową i marketingową galerii 
handlowych oraz sieci sklepów detalicznych.  
Obecne zestawienie to zbiór najciekawszych 
zdaniem redakcji aktywności, doskonale 
podsumowujących zmiany zachodzące w polskim 
sektorze handlu i nieruchomości handlowych. 
Zapraszamy do lektury.
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DECATHLON PREZENTUJE 
NOWY FORMAT SKLEPU

Interaktywne, cyfrowe nośniki prezentujące aktu-
alną ofertę, treści informacyjne, a także umożliwia-
jące natychmiastowe przejście do szerszej oferty 
on-line – to niektóre z nowoczesnych rozwią-
zań, z których korzystać mogą klienci otwartego 
w styczniu 2019 roku sklepu Decathlon w Vis a Vis 
Wilanów Street Mall.

NEINVER OBEJMUJE 
W ZARZĄDZANIE SILESIA 

OUTLET W GLIWICACH
Silesia Outlet to centrum wyprzedażowe w Polsce 
z atrakcyjną ofertą ponad 100 marek lokalnych 
i międzynarodowych, w stale obniżonych cenach 
od 30% do 70%. Obiekt o powierzchni 12 tys. 
mkw. został otwarty 27 marca 2019 roku, a pierw-
szego dnia działalności ściągnął na zakupy tłumy 
klientów – do centrum przyjechało wówczas 15 
800 osób.

MCDONALD’S TESTUJE 
PAPIEROWE SŁOMKI

Zgodnie ze strategią Scale for Good do roku 2025 
wszystkie odpady opakowaniowe z sal jadalnych 
będą trafiać do recyklingu, a materiał, z którego 
te opakowania są wykonane, będzie pochodził 
ze źródeł odnawialnych, certyfikowanych bądź 
z odzysku. Prowadzone testy pozwolą znaleźć 
najlepsze rozwiązanie do zastosowania w skali 
globalnej.

Koszt zakupu części przejmowanych podmiotów 
wyniósł odpowiednio, 1,35 mln USD i 6 mln zł. Tym 
samym Grupa zostanie zasilona o odzież i akceso-
ria pod m.in. markami Lemon Explore, Petit Bijou 
oraz sale zabaw dla dzieci Fikołki.

KARUZELA HOLDING 
I MITISKA REIM ŁĄCZĄ SIŁY 
DLA NOWYCH PROJEKTÓW

Karuzela Holding podpisała umowę partnerstwa 
z belgijską firmą Mitiska REIM zarządzająca fundu-
szami FRI1 i FRI2 inwestującymi w centra handlo-
we w całej Europie.  Fundusze stały się tym samym 
właścicielami połowy udziałów w czterech istnie-
jących centrach handlowych Karuzeli a ponadto 
spółki będą realizowały wspólnie kolejne projekty.

SIERRA BALMAIN, NOWA 
SPÓŁKA JOINT VENTURE 

NA RYNKU POLSKIM  
I EUROPY ŚRODKOWO-

WSCHODNIEJ

Sonae Sierra, spółka zajmująca się developmen-
tem i świadczeniem usług dla nieruchomości, któ-
rej celem jest wychodzenie naprzeciw potrzebom 
inwestorów obiektów komercyjnych, nabyła 50% 
udziałów w części platformy Grupy Balmain Asset 
Management, dedykowanej Europie Środkowej. Ta 
transakcja umożliwiła Sonae Sierra wejście na pol-
ski rynek i stworzyła perspektywy dalszej ekspansji 
dla nowej spółki joint venture - Sierra Balmain na 
inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej. 

EUROPA CENTRALNA 
Z NOWOCZESNĄ STREFĄ 

DLA DZIECI

Blisko 150 mkw. nowoczesnej przestrzeni z atrak-
cjami dla najmłodszych, miejscem relaksu czy no-
woczesnym pokojem rodzica to nowa bezpłatna 
sala zabaw dla dzieci w Europie Centralnej. Nowa 
sala zabaw to odpowiedź na oczekiwania klientów. 
Ponadto nazwa „Figle Migle” została wybrana przez 
klientów Europy Centralnej podczas konkursu zor-
ganizowanego na profilu Facebook.

MARC O’POLO DENIM 
OTWORZY SKLEP 

W ELEKTROWNI POWIŚLE

Swój pierwszy stacjonarny sklep w Polsce otwo-
rzy marka Marc O'Polo Denim, która oferuje li-
nie casualowej odzieży dla kobiet i mężczyzn, 
wyróżniające się ponadczasowym designem 
i świetną jakością. Ich ujmująca prostota i sto-
nowana kolorystyka sprawiają, że w ubraniach 
Marc O’Polo Denim każdy czuje się komfortowo. 
Dotychczas, produkty Marc O’Polo Denim były 
dostępne w Polsce jedynie w sprzedaży online.

PARK HANDLOWY W ŁOMŻY 
ZMIENIA WŁAŚCICIELA

Grupa Saller poszerza portfolio o PH w Łomży 
o powierzchni użytkowej 11,5 tys. mkw. Obiekt 
będący kompleksem 4. budynków położony jest 
przy zbiegu Alei Piłsudskiego i Alei Legionów.

PRÓCHNIK WYKLUCZONY 
Z OBROTU GIEŁDOWEGO 

NA RYNKU GŁÓWNYM GPW

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warsza-
wie w dniu 8 stycznia podjął uchwałę ws. wyklu-
czenia z obrotu na głównym rynku akcji upadłej 
spółki Próchnik. Jak wyjaśniła GPW, decyzja została 
podjęta w związku z upływem sześciu miesięcy 
od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości Próchnika.

GRUPA CDRL OBJĘŁA 
UDZIAŁY W SPÓŁKACH 

SALE ZABAW FIKOŁKI 
I LEMON FASHION

Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo i sieci 
Buslik na Białorusi, objął pakiet większościowy 
spółki odzieżowej Lemon Fashion w wysokości 69 
proc. i 30 proc. udziałów spółki Sale Zabaw Fikołki. 

LICZBA KAWIARNI 
STARBUCKS W POLSCE 

PRZEKROCZYŁA 70
Kawiarnia Starbucks w Krakowie mieści się na 
parterze zabytkowego Pałacu Wołodkiewiczów 
przy ulicy Lubicz 4, w atrakcyjnej lokalizacji, 
w której Starbucks spodziewa się częstych 
wizyt swoich fanów. Kawiarnia o powierzchni 
240,45 m.kw. to łącznie 54 miejsca siedzące dla 
gości, w tym 28 miejsc dostępnych na patio. 
Nowoczesne wnętrze podzielono na strefy do 
spotkań biznesowych, pracy i nauki. Wystrój 
lokalu stanowi połączenie charakterystycznych 
dla marki kolorów, elementów wykończenia 
i grafik, nawiązujących do procesu powstawania 
ziaren kawy.

GRUPA ATRIUM NOWYM 
ZARZĄDCĄ GALERII 

DOMINIKAŃSKIEJ

Grupa Atrium, właściciel Galerii Dominikańskiej, 
jednego z wiodących centrów handlowych we 
Wrocławiu, od 1 stycznia 2019 roku jest również 
zarządcą obiektu. Przejęcie funkcji zarządczych 
ułatwi firmie planowanie dalszego udoskolana-
nia tego miejsca oraz sprawne wprowadzanie 
zmian. Atrium stawia sobie za cel, aby flagowe 
centra były dla klientów tzw. trzecim miejscem, 
po domu i pracy, w którym mogą aktywnie 
spędzić swój czas, spotkać się z przyjaciółmi, 
smacznie zjeść i przy okazji zrobić zakupy.

SIEĆ CENTRÓW 
HANDLOWYCH M1 

Z CERTYFIKATAMI BREEAM 
IN-USE

Wszystkie Centra Handlowe M1 zarządzane przez 
METRO PROPERTIES sp. z o.o., uzyskały ocenę out-
standing w kategorii Building Management dla 
obiektów retail „in-use”. Obiekty M1 są jedynymi 
w Polsce o tak wysokiej ocenie. W światowym ran-
kingu znalazły się w wąskim gronie 32 obiektów, 
które uzyskały ocenę „Outstanding” w certyfikacji 
Breeam In- Use dla obiektów „retail”, a prestiżowe 
drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Cen-
trum Handlowe M1 w Bytomiu.

MULTI OBEJMUJE 
ZARZĄDCĄ CH 3 STAWY

Multi Poland, należąca do Grupy Multi Corpora-
tion, jednego z wiodących zarządców, właścicieli 
i deweloperów centrów handlowych w Europie 

i Turcji, objęło zarządzanie centrum handlowym 
3 Stawy w Katowicach, od 1 lutego 2019. Multi 
odpowiada za wszystkie obszary funkcjonujące-
go centrum: asset management, facility manage-
ment, najem i marketing. Firma działa w imieniu 
Union Investment, właściciela obiektu.

AVISON YOUNG WCHODZI 
NA POLSKI RYNEK

Avison Young to najszybciej rozwijająca się fir-
ma partnerska i przez partnerów zarządzana, 
świadcząca globalne usługi doradcze na rynku 
nieruchomości komercyjnych. Jej główna sie-
dziba znajduje się w Toronto w Kanadzie. Firma 
wchodzi na rynek polski poprzez przejęcie wywo-
dzącej się z Wielkiej Brytanii firmy doradczej GVA.

RUSZA BUDOWA GALERII  
HANDLOWEJ W CHEŁMIE

W połowie lutego 2019 r. rozpoczęły się prace 
budowlane przy realizacji wspólnego projektu 
Acteeum Group i Equilis Polska – Galerii Chełm. 
Ta pierwsza w Chełmie galeria handlowa o ca-
łościowej powierzchni GLA 17,5 tys. mkw. jest 
jednocześnie pierwszym wspólnym przedsię-
wzięciem obu inwestorów, które opiewać będzie 
na całościową kwotę ok. 30 mln. EUR i zostanie 
otwarta w  2020 r.

CARREFOUR I GOOGLE 
PODEJMUJĄ WSPÓŁPRACĘ 

Najważniejsze strategiczne cele współpracy po-

między Carrefour i Google na polskim rynku to 
wdrożenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań 
omnikanałowych, zwiększenie sprzedaży i oddzia-
ływania marki w Internecie oraz rozwój technologii 
mobilnych.

NEW LOOK ZAMYKA 
SKLEPY W POLSCE

Brytyjski New Look wycofuje się z polskiego rynku. 
Po zamknięciu sklepów w Chinach, ogłoszeniu 
upadłości marki w Belgii teraz będzie zamykać 
sklepy w Polsce. Wyniki handlowe nie pozwoliły 
na osiągnięcie rentowności pozwalającej na kon-
tynuowanie bieżącej działalności Spółki w sposób 
samodzielny. Po dokonaniu przeglądu sytuacji 
finansowej i handlowej, członkowie Zarządu Spółki 
doszli do wniosku, że Spółka nie jest dłużej w sta-
nie kontynuować swojej działalności. W dniu 18 
marca 2019 r. spółka New Look Poland Sp. z o.o. 
złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

MYSHOES OTWIERA 
W POLSCE PIERWSZE 

SKLEPY

21 marca 2019 polska spółka córka firmy MyS-
hoes SE otworzy swoje trzy pierwsze sklepy 
w miastach:  Warszawie, Katowicach i Kielcach. 
Sklepy MyShoes mają w ofercie markowe obu-
wie damskie i męskie oraz torebki damskie. 
Asortyment obejmuje szerokie spektrum bu-
tów markowych oraz obuwie marek własnych 
w korzystnych cenach. Firma MyShoes należy 
do Grupy Deichmann.

Fot. Neinver

Fot. Impatient Studio
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DECATHLON PREZENTUJE 
NOWY FORMAT SKLEPU

Interaktywne, cyfrowe nośniki prezentujące aktu-
alną ofertę, treści informacyjne, a także umożliwia-
jące natychmiastowe przejście do szerszej oferty 
on-line – to niektóre z nowoczesnych rozwią-
zań, z których korzystać mogą klienci otwartego 
w styczniu 2019 roku sklepu Decathlon w Vis a Vis 
Wilanów Street Mall.

NEINVER OBEJMUJE 
W ZARZĄDZANIE SILESIA 

OUTLET W GLIWICACH
Silesia Outlet to centrum wyprzedażowe w Polsce 
z atrakcyjną ofertą ponad 100 marek lokalnych 
i międzynarodowych, w stale obniżonych cenach 
od 30% do 70%. Obiekt o powierzchni 12 tys. 
mkw. został otwarty 27 marca 2019 roku, a pierw-
szego dnia działalności ściągnął na zakupy tłumy 
klientów – do centrum przyjechało wówczas 15 
800 osób.

MCDONALD’S TESTUJE 
PAPIEROWE SŁOMKI

Zgodnie ze strategią Scale for Good do roku 2025 
wszystkie odpady opakowaniowe z sal jadalnych 
będą trafiać do recyklingu, a materiał, z którego 
te opakowania są wykonane, będzie pochodził 
ze źródeł odnawialnych, certyfikowanych bądź 
z odzysku. Prowadzone testy pozwolą znaleźć 
najlepsze rozwiązanie do zastosowania w skali 
globalnej.

Koszt zakupu części przejmowanych podmiotów 
wyniósł odpowiednio, 1,35 mln USD i 6 mln zł. Tym 
samym Grupa zostanie zasilona o odzież i akceso-
ria pod m.in. markami Lemon Explore, Petit Bijou 
oraz sale zabaw dla dzieci Fikołki.

KARUZELA HOLDING 
I MITISKA REIM ŁĄCZĄ SIŁY 
DLA NOWYCH PROJEKTÓW

Karuzela Holding podpisała umowę partnerstwa 
z belgijską firmą Mitiska REIM zarządzająca fundu-
szami FRI1 i FRI2 inwestującymi w centra handlo-
we w całej Europie.  Fundusze stały się tym samym 
właścicielami połowy udziałów w czterech istnie-
jących centrach handlowych Karuzeli a ponadto 
spółki będą realizowały wspólnie kolejne projekty.

SIERRA BALMAIN, NOWA 
SPÓŁKA JOINT VENTURE 

NA RYNKU POLSKIM  
I EUROPY ŚRODKOWO-

WSCHODNIEJ

Sonae Sierra, spółka zajmująca się developmen-
tem i świadczeniem usług dla nieruchomości, któ-
rej celem jest wychodzenie naprzeciw potrzebom 
inwestorów obiektów komercyjnych, nabyła 50% 
udziałów w części platformy Grupy Balmain Asset 
Management, dedykowanej Europie Środkowej. Ta 
transakcja umożliwiła Sonae Sierra wejście na pol-
ski rynek i stworzyła perspektywy dalszej ekspansji 
dla nowej spółki joint venture - Sierra Balmain na 
inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej. 

EUROPA CENTRALNA 
Z NOWOCZESNĄ STREFĄ 

DLA DZIECI

Blisko 150 mkw. nowoczesnej przestrzeni z atrak-
cjami dla najmłodszych, miejscem relaksu czy no-
woczesnym pokojem rodzica to nowa bezpłatna 
sala zabaw dla dzieci w Europie Centralnej. Nowa 
sala zabaw to odpowiedź na oczekiwania klientów. 
Ponadto nazwa „Figle Migle” została wybrana przez 
klientów Europy Centralnej podczas konkursu zor-
ganizowanego na profilu Facebook.

MARC O’POLO DENIM 
OTWORZY SKLEP 

W ELEKTROWNI POWIŚLE

Swój pierwszy stacjonarny sklep w Polsce otwo-
rzy marka Marc O'Polo Denim, która oferuje li-
nie casualowej odzieży dla kobiet i mężczyzn, 
wyróżniające się ponadczasowym designem 
i świetną jakością. Ich ujmująca prostota i sto-
nowana kolorystyka sprawiają, że w ubraniach 
Marc O’Polo Denim każdy czuje się komfortowo. 
Dotychczas, produkty Marc O’Polo Denim były 
dostępne w Polsce jedynie w sprzedaży online.

PARK HANDLOWY W ŁOMŻY 
ZMIENIA WŁAŚCICIELA

Grupa Saller poszerza portfolio o PH w Łomży 
o powierzchni użytkowej 11,5 tys. mkw. Obiekt 
będący kompleksem 4. budynków położony jest 
przy zbiegu Alei Piłsudskiego i Alei Legionów.

PRÓCHNIK WYKLUCZONY 
Z OBROTU GIEŁDOWEGO 

NA RYNKU GŁÓWNYM GPW

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warsza-
wie w dniu 8 stycznia podjął uchwałę ws. wyklu-
czenia z obrotu na głównym rynku akcji upadłej 
spółki Próchnik. Jak wyjaśniła GPW, decyzja została 
podjęta w związku z upływem sześciu miesięcy 
od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości Próchnika.

GRUPA CDRL OBJĘŁA 
UDZIAŁY W SPÓŁKACH 

SALE ZABAW FIKOŁKI 
I LEMON FASHION

Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo i sieci 
Buslik na Białorusi, objął pakiet większościowy 
spółki odzieżowej Lemon Fashion w wysokości 69 
proc. i 30 proc. udziałów spółki Sale Zabaw Fikołki. 

LICZBA KAWIARNI 
STARBUCKS W POLSCE 

PRZEKROCZYŁA 70
Kawiarnia Starbucks w Krakowie mieści się na 
parterze zabytkowego Pałacu Wołodkiewiczów 
przy ulicy Lubicz 4, w atrakcyjnej lokalizacji, 
w której Starbucks spodziewa się częstych 
wizyt swoich fanów. Kawiarnia o powierzchni 
240,45 m.kw. to łącznie 54 miejsca siedzące dla 
gości, w tym 28 miejsc dostępnych na patio. 
Nowoczesne wnętrze podzielono na strefy do 
spotkań biznesowych, pracy i nauki. Wystrój 
lokalu stanowi połączenie charakterystycznych 
dla marki kolorów, elementów wykończenia 
i grafik, nawiązujących do procesu powstawania 
ziaren kawy.

GRUPA ATRIUM NOWYM 
ZARZĄDCĄ GALERII 

DOMINIKAŃSKIEJ

Grupa Atrium, właściciel Galerii Dominikańskiej, 
jednego z wiodących centrów handlowych we 
Wrocławiu, od 1 stycznia 2019 roku jest również 
zarządcą obiektu. Przejęcie funkcji zarządczych 
ułatwi firmie planowanie dalszego udoskolana-
nia tego miejsca oraz sprawne wprowadzanie 
zmian. Atrium stawia sobie za cel, aby flagowe 
centra były dla klientów tzw. trzecim miejscem, 
po domu i pracy, w którym mogą aktywnie 
spędzić swój czas, spotkać się z przyjaciółmi, 
smacznie zjeść i przy okazji zrobić zakupy.

SIEĆ CENTRÓW 
HANDLOWYCH M1 

Z CERTYFIKATAMI BREEAM 
IN-USE

Wszystkie Centra Handlowe M1 zarządzane przez 
METRO PROPERTIES sp. z o.o., uzyskały ocenę out-
standing w kategorii Building Management dla 
obiektów retail „in-use”. Obiekty M1 są jedynymi 
w Polsce o tak wysokiej ocenie. W światowym ran-
kingu znalazły się w wąskim gronie 32 obiektów, 
które uzyskały ocenę „Outstanding” w certyfikacji 
Breeam In- Use dla obiektów „retail”, a prestiżowe 
drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Cen-
trum Handlowe M1 w Bytomiu.

MULTI OBEJMUJE 
ZARZĄDCĄ CH 3 STAWY

Multi Poland, należąca do Grupy Multi Corpora-
tion, jednego z wiodących zarządców, właścicieli 
i deweloperów centrów handlowych w Europie 

i Turcji, objęło zarządzanie centrum handlowym 
3 Stawy w Katowicach, od 1 lutego 2019. Multi 
odpowiada za wszystkie obszary funkcjonujące-
go centrum: asset management, facility manage-
ment, najem i marketing. Firma działa w imieniu 
Union Investment, właściciela obiektu.

AVISON YOUNG WCHODZI 
NA POLSKI RYNEK

Avison Young to najszybciej rozwijająca się fir-
ma partnerska i przez partnerów zarządzana, 
świadcząca globalne usługi doradcze na rynku 
nieruchomości komercyjnych. Jej główna sie-
dziba znajduje się w Toronto w Kanadzie. Firma 
wchodzi na rynek polski poprzez przejęcie wywo-
dzącej się z Wielkiej Brytanii firmy doradczej GVA.

RUSZA BUDOWA GALERII  
HANDLOWEJ W CHEŁMIE

W połowie lutego 2019 r. rozpoczęły się prace 
budowlane przy realizacji wspólnego projektu 
Acteeum Group i Equilis Polska – Galerii Chełm. 
Ta pierwsza w Chełmie galeria handlowa o ca-
łościowej powierzchni GLA 17,5 tys. mkw. jest 
jednocześnie pierwszym wspólnym przedsię-
wzięciem obu inwestorów, które opiewać będzie 
na całościową kwotę ok. 30 mln. EUR i zostanie 
otwarta w  2020 r.

CARREFOUR I GOOGLE 
PODEJMUJĄ WSPÓŁPRACĘ 

Najważniejsze strategiczne cele współpracy po-

między Carrefour i Google na polskim rynku to 
wdrożenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań 
omnikanałowych, zwiększenie sprzedaży i oddzia-
ływania marki w Internecie oraz rozwój technologii 
mobilnych.

NEW LOOK ZAMYKA 
SKLEPY W POLSCE

Brytyjski New Look wycofuje się z polskiego rynku. 
Po zamknięciu sklepów w Chinach, ogłoszeniu 
upadłości marki w Belgii teraz będzie zamykać 
sklepy w Polsce. Wyniki handlowe nie pozwoliły 
na osiągnięcie rentowności pozwalającej na kon-
tynuowanie bieżącej działalności Spółki w sposób 
samodzielny. Po dokonaniu przeglądu sytuacji 
finansowej i handlowej, członkowie Zarządu Spółki 
doszli do wniosku, że Spółka nie jest dłużej w sta-
nie kontynuować swojej działalności. W dniu 18 
marca 2019 r. spółka New Look Poland Sp. z o.o. 
złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

MYSHOES OTWIERA 
W POLSCE PIERWSZE 

SKLEPY

21 marca 2019 polska spółka córka firmy MyS-
hoes SE otworzy swoje trzy pierwsze sklepy 
w miastach:  Warszawie, Katowicach i Kielcach. 
Sklepy MyShoes mają w ofercie markowe obu-
wie damskie i męskie oraz torebki damskie. 
Asortyment obejmuje szerokie spektrum bu-
tów markowych oraz obuwie marek własnych 
w korzystnych cenach. Firma MyShoes należy 
do Grupy Deichmann.

Fot. Neinver

Fot. Impatient Studio
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DECATHLON PREZENTUJE 
NOWY FORMAT SKLEPU

Interaktywne, cyfrowe nośniki prezentujące aktu-
alną ofertę, treści informacyjne, a także umożliwia-
jące natychmiastowe przejście do szerszej oferty 
on-line – to niektóre z nowoczesnych rozwią-
zań, z których korzystać mogą klienci otwartego 
w styczniu 2019 roku sklepu Decathlon w Vis a Vis 
Wilanów Street Mall.

NEINVER OBEJMUJE 
W ZARZĄDZANIE SILESIA 

OUTLET W GLIWICACH
Silesia Outlet to centrum wyprzedażowe w Polsce 
z atrakcyjną ofertą ponad 100 marek lokalnych 
i międzynarodowych, w stale obniżonych cenach 
od 30% do 70%. Obiekt o powierzchni 12 tys. 
mkw. został otwarty 27 marca 2019 roku, a pierw-
szego dnia działalności ściągnął na zakupy tłumy 
klientów – do centrum przyjechało wówczas 15 
800 osób.

MCDONALD’S TESTUJE 
PAPIEROWE SŁOMKI

Zgodnie ze strategią Scale for Good do roku 2025 
wszystkie odpady opakowaniowe z sal jadalnych 
będą trafiać do recyklingu, a materiał, z którego 
te opakowania są wykonane, będzie pochodził 
ze źródeł odnawialnych, certyfikowanych bądź 
z odzysku. Prowadzone testy pozwolą znaleźć 
najlepsze rozwiązanie do zastosowania w skali 
globalnej.

Koszt zakupu części przejmowanych podmiotów 
wyniósł odpowiednio, 1,35 mln USD i 6 mln zł. Tym 
samym Grupa zostanie zasilona o odzież i akceso-
ria pod m.in. markami Lemon Explore, Petit Bijou 
oraz sale zabaw dla dzieci Fikołki.

KARUZELA HOLDING 
I MITISKA REIM ŁĄCZĄ SIŁY 
DLA NOWYCH PROJEKTÓW

Karuzela Holding podpisała umowę partnerstwa 
z belgijską firmą Mitiska REIM zarządzająca fundu-
szami FRI1 i FRI2 inwestującymi w centra handlo-
we w całej Europie.  Fundusze stały się tym samym 
właścicielami połowy udziałów w czterech istnie-
jących centrach handlowych Karuzeli a ponadto 
spółki będą realizowały wspólnie kolejne projekty.

SIERRA BALMAIN, NOWA 
SPÓŁKA JOINT VENTURE 

NA RYNKU POLSKIM  
I EUROPY ŚRODKOWO-

WSCHODNIEJ

Sonae Sierra, spółka zajmująca się developmen-
tem i świadczeniem usług dla nieruchomości, któ-
rej celem jest wychodzenie naprzeciw potrzebom 
inwestorów obiektów komercyjnych, nabyła 50% 
udziałów w części platformy Grupy Balmain Asset 
Management, dedykowanej Europie Środkowej. Ta 
transakcja umożliwiła Sonae Sierra wejście na pol-
ski rynek i stworzyła perspektywy dalszej ekspansji 
dla nowej spółki joint venture - Sierra Balmain na 
inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej. 

EUROPA CENTRALNA 
Z NOWOCZESNĄ STREFĄ 

DLA DZIECI

Blisko 150 mkw. nowoczesnej przestrzeni z atrak-
cjami dla najmłodszych, miejscem relaksu czy no-
woczesnym pokojem rodzica to nowa bezpłatna 
sala zabaw dla dzieci w Europie Centralnej. Nowa 
sala zabaw to odpowiedź na oczekiwania klientów. 
Ponadto nazwa „Figle Migle” została wybrana przez 
klientów Europy Centralnej podczas konkursu zor-
ganizowanego na profilu Facebook.

MARC O’POLO DENIM 
OTWORZY SKLEP 

W ELEKTROWNI POWIŚLE

Swój pierwszy stacjonarny sklep w Polsce otwo-
rzy marka Marc O'Polo Denim, która oferuje li-
nie casualowej odzieży dla kobiet i mężczyzn, 
wyróżniające się ponadczasowym designem 
i świetną jakością. Ich ujmująca prostota i sto-
nowana kolorystyka sprawiają, że w ubraniach 
Marc O’Polo Denim każdy czuje się komfortowo. 
Dotychczas, produkty Marc O’Polo Denim były 
dostępne w Polsce jedynie w sprzedaży online.

PARK HANDLOWY W ŁOMŻY 
ZMIENIA WŁAŚCICIELA

Grupa Saller poszerza portfolio o PH w Łomży 
o powierzchni użytkowej 11,5 tys. mkw. Obiekt 
będący kompleksem 4. budynków położony jest 
przy zbiegu Alei Piłsudskiego i Alei Legionów.

PRÓCHNIK WYKLUCZONY 
Z OBROTU GIEŁDOWEGO 

NA RYNKU GŁÓWNYM GPW

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warsza-
wie w dniu 8 stycznia podjął uchwałę ws. wyklu-
czenia z obrotu na głównym rynku akcji upadłej 
spółki Próchnik. Jak wyjaśniła GPW, decyzja została 
podjęta w związku z upływem sześciu miesięcy 
od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości Próchnika.

GRUPA CDRL OBJĘŁA 
UDZIAŁY W SPÓŁKACH 

SALE ZABAW FIKOŁKI 
I LEMON FASHION

Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo i sieci 
Buslik na Białorusi, objął pakiet większościowy 
spółki odzieżowej Lemon Fashion w wysokości 69 
proc. i 30 proc. udziałów spółki Sale Zabaw Fikołki. 

LICZBA KAWIARNI 
STARBUCKS W POLSCE 

PRZEKROCZYŁA 70
Kawiarnia Starbucks w Krakowie mieści się na 
parterze zabytkowego Pałacu Wołodkiewiczów 
przy ulicy Lubicz 4, w atrakcyjnej lokalizacji, 
w której Starbucks spodziewa się częstych 
wizyt swoich fanów. Kawiarnia o powierzchni 
240,45 m.kw. to łącznie 54 miejsca siedzące dla 
gości, w tym 28 miejsc dostępnych na patio. 
Nowoczesne wnętrze podzielono na strefy do 
spotkań biznesowych, pracy i nauki. Wystrój 
lokalu stanowi połączenie charakterystycznych 
dla marki kolorów, elementów wykończenia 
i grafik, nawiązujących do procesu powstawania 
ziaren kawy.

GRUPA ATRIUM NOWYM 
ZARZĄDCĄ GALERII 

DOMINIKAŃSKIEJ

Grupa Atrium, właściciel Galerii Dominikańskiej, 
jednego z wiodących centrów handlowych we 
Wrocławiu, od 1 stycznia 2019 roku jest również 
zarządcą obiektu. Przejęcie funkcji zarządczych 
ułatwi firmie planowanie dalszego udoskolana-
nia tego miejsca oraz sprawne wprowadzanie 
zmian. Atrium stawia sobie za cel, aby flagowe 
centra były dla klientów tzw. trzecim miejscem, 
po domu i pracy, w którym mogą aktywnie 
spędzić swój czas, spotkać się z przyjaciółmi, 
smacznie zjeść i przy okazji zrobić zakupy.

SIEĆ CENTRÓW 
HANDLOWYCH M1 

Z CERTYFIKATAMI BREEAM 
IN-USE

Wszystkie Centra Handlowe M1 zarządzane przez 
METRO PROPERTIES sp. z o.o., uzyskały ocenę out-
standing w kategorii Building Management dla 
obiektów retail „in-use”. Obiekty M1 są jedynymi 
w Polsce o tak wysokiej ocenie. W światowym ran-
kingu znalazły się w wąskim gronie 32 obiektów, 
które uzyskały ocenę „Outstanding” w certyfikacji 
Breeam In- Use dla obiektów „retail”, a prestiżowe 
drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Cen-
trum Handlowe M1 w Bytomiu.

MULTI OBEJMUJE 
ZARZĄDCĄ CH 3 STAWY

Multi Poland, należąca do Grupy Multi Corpora-
tion, jednego z wiodących zarządców, właścicieli 
i deweloperów centrów handlowych w Europie 

i Turcji, objęło zarządzanie centrum handlowym 
3 Stawy w Katowicach, od 1 lutego 2019. Multi 
odpowiada za wszystkie obszary funkcjonujące-
go centrum: asset management, facility manage-
ment, najem i marketing. Firma działa w imieniu 
Union Investment, właściciela obiektu.

AVISON YOUNG WCHODZI 
NA POLSKI RYNEK

Avison Young to najszybciej rozwijająca się fir-
ma partnerska i przez partnerów zarządzana, 
świadcząca globalne usługi doradcze na rynku 
nieruchomości komercyjnych. Jej główna sie-
dziba znajduje się w Toronto w Kanadzie. Firma 
wchodzi na rynek polski poprzez przejęcie wywo-
dzącej się z Wielkiej Brytanii firmy doradczej GVA.

RUSZA BUDOWA GALERII  
HANDLOWEJ W CHEŁMIE

W połowie lutego 2019 r. rozpoczęły się prace 
budowlane przy realizacji wspólnego projektu 
Acteeum Group i Equilis Polska – Galerii Chełm. 
Ta pierwsza w Chełmie galeria handlowa o ca-
łościowej powierzchni GLA 17,5 tys. mkw. jest 
jednocześnie pierwszym wspólnym przedsię-
wzięciem obu inwestorów, które opiewać będzie 
na całościową kwotę ok. 30 mln. EUR i zostanie 
otwarta w  2020 r.

CARREFOUR I GOOGLE 
PODEJMUJĄ WSPÓŁPRACĘ 

Najważniejsze strategiczne cele współpracy po-

między Carrefour i Google na polskim rynku to 
wdrożenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań 
omnikanałowych, zwiększenie sprzedaży i oddzia-
ływania marki w Internecie oraz rozwój technologii 
mobilnych.

NEW LOOK ZAMYKA 
SKLEPY W POLSCE

Brytyjski New Look wycofuje się z polskiego rynku. 
Po zamknięciu sklepów w Chinach, ogłoszeniu 
upadłości marki w Belgii teraz będzie zamykać 
sklepy w Polsce. Wyniki handlowe nie pozwoliły 
na osiągnięcie rentowności pozwalającej na kon-
tynuowanie bieżącej działalności Spółki w sposób 
samodzielny. Po dokonaniu przeglądu sytuacji 
finansowej i handlowej, członkowie Zarządu Spółki 
doszli do wniosku, że Spółka nie jest dłużej w sta-
nie kontynuować swojej działalności. W dniu 18 
marca 2019 r. spółka New Look Poland Sp. z o.o. 
złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

MYSHOES OTWIERA 
W POLSCE PIERWSZE 

SKLEPY

21 marca 2019 polska spółka córka firmy MyS-
hoes SE otworzy swoje trzy pierwsze sklepy 
w miastach:  Warszawie, Katowicach i Kielcach. 
Sklepy MyShoes mają w ofercie markowe obu-
wie damskie i męskie oraz torebki damskie. 
Asortyment obejmuje szerokie spektrum bu-
tów markowych oraz obuwie marek własnych 
w korzystnych cenach. Firma MyShoes należy 
do Grupy Deichmann.

Fot. Neinver

Fot. Impatient Studio
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POSNANIA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Posnania jest jednym z najbardziej dostoso-
wanych centrów handlowych pod względem 
udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. 
Posiada bogatą ofertę usług dodatkowych, które 
ułatwiają i umilają pobyt w obiekcie. Asystent 
osoby niepełnosprawnej to usługa mająca na 
celu pomoc w przemieszczaniu się po Posna-
nii, znalezieniu wskazanych rzeczy, noszeniu 
zakupów oraz innych czynnościach, mających 
ułatwić zakupy i pobyt. Do dyspozycji osób 
z niepełnosprawnością są również wózki inwa-
lidzkie. Wszystkie alejki zostały zaprojektowane 
tak, aby osoby poruszające się na wózkach mo-
gły swobodnie przemieszczać się po Posnanii. 
Oprócz tego Posnania, jako pierwsze centrum 
handlowe w regionie, we współpracy z Fundacją 
Wózkowicze prowadzi cykliczne szkolenia dla 
pracowników ochrony, punktów informacji i ser-
wisu sprzątającego z zakresu obsługi klientów 
z niepełnosprawnościami.

NOWA INWESTYCJA 
PANOVA W ZIELONEJ 

GÓRZE

W Zielonej Górze pomiędzy ulicami: Wrocławska 
– Lwowska – Piaskowa – Ceglana rozpoczęły 

się prace związane z realizacją inwestycji firmy 
P.A. NOVA SA. Na terenie inwestycji powstanie 
kompleks handlowy składający się z 3 budynków. 
Jeden z nich zajmie operator spożywczy, a dwa 
pozostałe należeć będą do parku handlowego. 
Powierzchnia parku handlowego wynosi prawie 
3000 mkw.

WYSTARTOWAŁA NOWA, 
INSPIRUJĄCA PLATFORMA 

MARKI INTERMARCHÉ

„Świeżo, tanio, z optymizmem” to hasło za-
prezentowanej na początku marca kampanii 
reklamowej sieci Intermarché. Zapowiada ona 
całkowicie nową platformę tej marki w Polsce. 
Całość skupia się wokół haseł: świeżość, bliskość, 
inspiracja i optymizm. Dzięki tym założeniom 
sklepy sieci staną się jeszcze bardziej przyjazne 
i bliskie klientowi. 

MEAT & FIT ZMIENIA SIĘ 
W MEET & FIT 

Marka przeszła proces rebrandingu lokali, a także 
zmiany nazwy i logotypu we wszystkich kanałach 
elektronicznych. Jak przyznaje Łukasz B. Błaże-
jewski – Dyrektor Generalny Meet & Fit, zmiana 
podyktowana była większym niż spodziewany 

zainteresowaniem ofertą wegańską, która została 
wprowadzona na przełomie 2017/18 roku. Ten 
subtelny, ale istotny rebranding miał na celu 
zmianę odbioru dotychczasowej nazwy jedno-
znacznie w wskazującej na „mięsny” charakter 
lokali.

OTWARCIE SILESIA OUTLET 
W GLIWICACH 

27 marca 2019 roku otwarto drugie na Śląsku 
centrum wyprzedażowe - Silesia Outlet (faza I), 
zlokalizowane w sąsiedztwie centrum handlo-
wego Auchan Gliwice i sklepu z art. budowla-
nymi Leroy Merlin. Obiekt o powierzchni 12 tys. 
mkw. GLA oferuje 60 salonów wyprzedażowych 
znanych polskich i międzynarodowych marek. 
W centrum swoje miejsce znalazły sklepy z modą, 
jeans, obuwnicze, sportowe a także z wyposa-
żeniem wnętrz i akcesoriami. Za zarządzanie 
obiektem odpowiada firma Neinver.

NIEWINNI CZARODZIEJE 2.0
Z połączenia niezwykłego smaku, pasji do muzyki 
i niebanalnej rozrywki powstało miejsce, jakiego 
na mapie Warszawy jeszcze nie było - restauracja 
Niewinni Czarodzieje 2.0. Jest to pierwszy wspól-
ny projekt gastronomiczny Kuby Wojewódzkiego 
i Józefa Krawczyka. Lokal inspirowany filmem 

Andrzeja Wajdy „Niewinni Czarodzieje” to miejsce 
nieoczywiste, będące połączeniem znakomitej 
restauracji serwującej autorską kuchnię z klubem, 
w którym na gości czekają koncerty, stand-upy 
i wydarzenia kulturalne na najwyższym poziomie.

POCZTA POLSKA BUDUJE 
SIEĆ AUTOMATÓW DO 

ODBIORU PACZEK

Nowe automaty Poczty Polskiej do odbioru 
przesyłek z zakupami onlin staną w placów-
kach pocztowych i sklepach Biedronka i zostaną 
dostarczone przez spółkę SwipBox. Do ponad 
11 500 punktów dołączy w pierwszym etapie 
200 automatów pocztowych. Samoobsługowe 
automaty to znana już Polakom forma odbioru 
przesyłek.

ALEJA BIELANY 
WPROWADZA USŁUGĘ 

TŁUMACZA JĘZYKA 
MIGOWEGO

Dążąc do redukowania barier komunikacyjnych 
i angażując się w inicjatywy zmierzające do ni-
welowania wykluczeń społecznych, Centrum 
Handlowe Aleja Bielany, jako pierwsze na Dolnym 
Śląsku, wprowadziło usługę tłumacza migowego 
MIGAM. Dzięki niej osoby głuche i słabosłyszące 
będą mogły w prosty i komfortowy sposób poro-
zumieć się ze sprzedawcą lub obsługą centrum. 
Z usługi klienci będą mogli skorzystać zarówno 
podczas zakupów przy użyciu aplikacji na telefon; 

w Punkcie Informacyjnym, gdzie do ich dyspo-
zycji oddany będzie wyposażony w program 
MIGAM tablet, jak również za pośrednictwem 
strony internetowej obiektu.

NOWY FORMAT SKLEPÓW 
INTERSPORT 2.0

14 marca 2019 r. sieć Intersport Polska urucho-
miła nową odsłonę sklepu w Krakowie i zaprosiła 
klientów do nowego świata Intersport 2.0. To 
pierwszy w Polsce salon zbudowany w oparciu 
o technologię przyszłości według nowej koncep-
cji Grupy zawierającej takie elementy jak sperso-
nalizowane oferty i produkty, futurystyczne stacje 
testowe, interaktywne wyświetlacze dotykowe 
i omnichannel marketing.

PASAŻ TESCO OBCHODZI 
20-LECIE OBECNOŚCI NA 

POLSKIM RYNKU

W 1999 roku w Częstochowie powstał pierwszy 
w Polsce Pasaż Tesco. Dziś sieć liczy 129 punktów. 
Z okazji 20.urodzin w wybranych lokalizacjach 
zorganizowano urodzinowe eventy, na klientów 
czekają otwarcia nowych marek dotychczas nie-
obecnych w Pasażach Tesco, a także specjalne 
oferty i promocje. 20-leciu Pasaży Tesco będzie 
towarzyszyła również urodzinowa kampania 
wizerunkowa, której celem jest promocja jubi-
leuszu, ale również upgrade wizerunku centrów 
handlowych.

GALERIA ECHO 
Z CERTYFIKATEM 

MIEJSCA PRZYJAZNEGO 
ROWERZYSTOM

Galeria Echo w Kielcach, należąca do EPP, jako 
pierwsza galeria handlowa w Polsce została 
wyróżniona certyfikatem Miejsca Przyjaznego 
Rowerzystom. Jeden z największych handlowych 
obiektów w kraju od dawna stawia na aktywności 
skierowane do miłośników dwóch kołek, a sama 
ceremonia przyznania wyróżnienia odbyła się 
podczas imprezy rozpoczęcia sezonu rowerowe-
go, zorganizowanej przez Galerię Echo, fundację 
Wielka Radość na Małych Kółkach, Green Velo 
i Kielecką Masę Krytyczną.

BOBBY BURGER TWORZY 
GRUPĘ KAPITAŁOWĄ 

Z WEGEGURU

Od ciężarówki z jedzeniem na wynos, do sieci 
lokali, która zrewolucjonizowała polską gastro-
nomię; twórcy marki Bobby Burger – Bogumił 
Jankiewicz i Krzysztof Kołaszewski – pokazali, 
że wiedzą, jak skalować biznes gastronomiczny. 
Teraz chcą pójść o krok dalej. Tak powstała grupa 
kapitałowa Real Food SA. Założyciele sieci Bobby 
Burger do współpracy zaprosili Michała Kiciń-
skiego, współzałożyciela CD Projekt – polskiej 
firmy z branży gier wideo, która stoi za między-
narodowym sukcesem gry „Wiedźmin”. Do nowo 
powstałej spółki inwestor wniósł kapitał, ale też 
swoją restaurację Wegeguru, działającą w War-

Fo
t. 

Po
sn

an
ia

Fot. Aleja Bielany

...
...

...
...

..



luty 2020magazyngalerie.pl

.....

100 NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEŃ 2019 ROKU ARTYKUŁ52 53

luty 2020 luty 2020magazyngalerie.pl magazyngalerie.pl

POSNANIA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Posnania jest jednym z najbardziej dostoso-
wanych centrów handlowych pod względem 
udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. 
Posiada bogatą ofertę usług dodatkowych, które 
ułatwiają i umilają pobyt w obiekcie. Asystent 
osoby niepełnosprawnej to usługa mająca na 
celu pomoc w przemieszczaniu się po Posna-
nii, znalezieniu wskazanych rzeczy, noszeniu 
zakupów oraz innych czynnościach, mających 
ułatwić zakupy i pobyt. Do dyspozycji osób 
z niepełnosprawnością są również wózki inwa-
lidzkie. Wszystkie alejki zostały zaprojektowane 
tak, aby osoby poruszające się na wózkach mo-
gły swobodnie przemieszczać się po Posnanii. 
Oprócz tego Posnania, jako pierwsze centrum 
handlowe w regionie, we współpracy z Fundacją 
Wózkowicze prowadzi cykliczne szkolenia dla 
pracowników ochrony, punktów informacji i ser-
wisu sprzątającego z zakresu obsługi klientów 
z niepełnosprawnościami.

NOWA INWESTYCJA 
PANOVA W ZIELONEJ 

GÓRZE

W Zielonej Górze pomiędzy ulicami: Wrocławska 
– Lwowska – Piaskowa – Ceglana rozpoczęły 

się prace związane z realizacją inwestycji firmy 
P.A. NOVA SA. Na terenie inwestycji powstanie 
kompleks handlowy składający się z 3 budynków. 
Jeden z nich zajmie operator spożywczy, a dwa 
pozostałe należeć będą do parku handlowego. 
Powierzchnia parku handlowego wynosi prawie 
3000 mkw.

WYSTARTOWAŁA NOWA, 
INSPIRUJĄCA PLATFORMA 

MARKI INTERMARCHÉ

„Świeżo, tanio, z optymizmem” to hasło za-
prezentowanej na początku marca kampanii 
reklamowej sieci Intermarché. Zapowiada ona 
całkowicie nową platformę tej marki w Polsce. 
Całość skupia się wokół haseł: świeżość, bliskość, 
inspiracja i optymizm. Dzięki tym założeniom 
sklepy sieci staną się jeszcze bardziej przyjazne 
i bliskie klientowi. 

MEAT & FIT ZMIENIA SIĘ 
W MEET & FIT 

Marka przeszła proces rebrandingu lokali, a także 
zmiany nazwy i logotypu we wszystkich kanałach 
elektronicznych. Jak przyznaje Łukasz B. Błaże-
jewski – Dyrektor Generalny Meet & Fit, zmiana 
podyktowana była większym niż spodziewany 

zainteresowaniem ofertą wegańską, która została 
wprowadzona na przełomie 2017/18 roku. Ten 
subtelny, ale istotny rebranding miał na celu 
zmianę odbioru dotychczasowej nazwy jedno-
znacznie w wskazującej na „mięsny” charakter 
lokali.

OTWARCIE SILESIA OUTLET 
W GLIWICACH 

27 marca 2019 roku otwarto drugie na Śląsku 
centrum wyprzedażowe - Silesia Outlet (faza I), 
zlokalizowane w sąsiedztwie centrum handlo-
wego Auchan Gliwice i sklepu z art. budowla-
nymi Leroy Merlin. Obiekt o powierzchni 12 tys. 
mkw. GLA oferuje 60 salonów wyprzedażowych 
znanych polskich i międzynarodowych marek. 
W centrum swoje miejsce znalazły sklepy z modą, 
jeans, obuwnicze, sportowe a także z wyposa-
żeniem wnętrz i akcesoriami. Za zarządzanie 
obiektem odpowiada firma Neinver.

NIEWINNI CZARODZIEJE 2.0
Z połączenia niezwykłego smaku, pasji do muzyki 
i niebanalnej rozrywki powstało miejsce, jakiego 
na mapie Warszawy jeszcze nie było - restauracja 
Niewinni Czarodzieje 2.0. Jest to pierwszy wspól-
ny projekt gastronomiczny Kuby Wojewódzkiego 
i Józefa Krawczyka. Lokal inspirowany filmem 

Andrzeja Wajdy „Niewinni Czarodzieje” to miejsce 
nieoczywiste, będące połączeniem znakomitej 
restauracji serwującej autorską kuchnię z klubem, 
w którym na gości czekają koncerty, stand-upy 
i wydarzenia kulturalne na najwyższym poziomie.

POCZTA POLSKA BUDUJE 
SIEĆ AUTOMATÓW DO 

ODBIORU PACZEK

Nowe automaty Poczty Polskiej do odbioru 
przesyłek z zakupami onlin staną w placów-
kach pocztowych i sklepach Biedronka i zostaną 
dostarczone przez spółkę SwipBox. Do ponad 
11 500 punktów dołączy w pierwszym etapie 
200 automatów pocztowych. Samoobsługowe 
automaty to znana już Polakom forma odbioru 
przesyłek.

ALEJA BIELANY 
WPROWADZA USŁUGĘ 

TŁUMACZA JĘZYKA 
MIGOWEGO

Dążąc do redukowania barier komunikacyjnych 
i angażując się w inicjatywy zmierzające do ni-
welowania wykluczeń społecznych, Centrum 
Handlowe Aleja Bielany, jako pierwsze na Dolnym 
Śląsku, wprowadziło usługę tłumacza migowego 
MIGAM. Dzięki niej osoby głuche i słabosłyszące 
będą mogły w prosty i komfortowy sposób poro-
zumieć się ze sprzedawcą lub obsługą centrum. 
Z usługi klienci będą mogli skorzystać zarówno 
podczas zakupów przy użyciu aplikacji na telefon; 

w Punkcie Informacyjnym, gdzie do ich dyspo-
zycji oddany będzie wyposażony w program 
MIGAM tablet, jak również za pośrednictwem 
strony internetowej obiektu.

NOWY FORMAT SKLEPÓW 
INTERSPORT 2.0

14 marca 2019 r. sieć Intersport Polska urucho-
miła nową odsłonę sklepu w Krakowie i zaprosiła 
klientów do nowego świata Intersport 2.0. To 
pierwszy w Polsce salon zbudowany w oparciu 
o technologię przyszłości według nowej koncep-
cji Grupy zawierającej takie elementy jak sperso-
nalizowane oferty i produkty, futurystyczne stacje 
testowe, interaktywne wyświetlacze dotykowe 
i omnichannel marketing.

PASAŻ TESCO OBCHODZI 
20-LECIE OBECNOŚCI NA 

POLSKIM RYNKU

W 1999 roku w Częstochowie powstał pierwszy 
w Polsce Pasaż Tesco. Dziś sieć liczy 129 punktów. 
Z okazji 20.urodzin w wybranych lokalizacjach 
zorganizowano urodzinowe eventy, na klientów 
czekają otwarcia nowych marek dotychczas nie-
obecnych w Pasażach Tesco, a także specjalne 
oferty i promocje. 20-leciu Pasaży Tesco będzie 
towarzyszyła również urodzinowa kampania 
wizerunkowa, której celem jest promocja jubi-
leuszu, ale również upgrade wizerunku centrów 
handlowych.

GALERIA ECHO 
Z CERTYFIKATEM 

MIEJSCA PRZYJAZNEGO 
ROWERZYSTOM

Galeria Echo w Kielcach, należąca do EPP, jako 
pierwsza galeria handlowa w Polsce została 
wyróżniona certyfikatem Miejsca Przyjaznego 
Rowerzystom. Jeden z największych handlowych 
obiektów w kraju od dawna stawia na aktywności 
skierowane do miłośników dwóch kołek, a sama 
ceremonia przyznania wyróżnienia odbyła się 
podczas imprezy rozpoczęcia sezonu rowerowe-
go, zorganizowanej przez Galerię Echo, fundację 
Wielka Radość na Małych Kółkach, Green Velo 
i Kielecką Masę Krytyczną.

BOBBY BURGER TWORZY 
GRUPĘ KAPITAŁOWĄ 

Z WEGEGURU

Od ciężarówki z jedzeniem na wynos, do sieci 
lokali, która zrewolucjonizowała polską gastro-
nomię; twórcy marki Bobby Burger – Bogumił 
Jankiewicz i Krzysztof Kołaszewski – pokazali, 
że wiedzą, jak skalować biznes gastronomiczny. 
Teraz chcą pójść o krok dalej. Tak powstała grupa 
kapitałowa Real Food SA. Założyciele sieci Bobby 
Burger do współpracy zaprosili Michała Kiciń-
skiego, współzałożyciela CD Projekt – polskiej 
firmy z branży gier wideo, która stoi za między-
narodowym sukcesem gry „Wiedźmin”. Do nowo 
powstałej spółki inwestor wniósł kapitał, ale też 
swoją restaurację Wegeguru, działającą w War-
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POSNANIA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Posnania jest jednym z najbardziej dostoso-
wanych centrów handlowych pod względem 
udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. 
Posiada bogatą ofertę usług dodatkowych, które 
ułatwiają i umilają pobyt w obiekcie. Asystent 
osoby niepełnosprawnej to usługa mająca na 
celu pomoc w przemieszczaniu się po Posna-
nii, znalezieniu wskazanych rzeczy, noszeniu 
zakupów oraz innych czynnościach, mających 
ułatwić zakupy i pobyt. Do dyspozycji osób 
z niepełnosprawnością są również wózki inwa-
lidzkie. Wszystkie alejki zostały zaprojektowane 
tak, aby osoby poruszające się na wózkach mo-
gły swobodnie przemieszczać się po Posnanii. 
Oprócz tego Posnania, jako pierwsze centrum 
handlowe w regionie, we współpracy z Fundacją 
Wózkowicze prowadzi cykliczne szkolenia dla 
pracowników ochrony, punktów informacji i ser-
wisu sprzątającego z zakresu obsługi klientów 
z niepełnosprawnościami.

NOWA INWESTYCJA 
PANOVA W ZIELONEJ 

GÓRZE

W Zielonej Górze pomiędzy ulicami: Wrocławska 
– Lwowska – Piaskowa – Ceglana rozpoczęły 

się prace związane z realizacją inwestycji firmy 
P.A. NOVA SA. Na terenie inwestycji powstanie 
kompleks handlowy składający się z 3 budynków. 
Jeden z nich zajmie operator spożywczy, a dwa 
pozostałe należeć będą do parku handlowego. 
Powierzchnia parku handlowego wynosi prawie 
3000 mkw.

WYSTARTOWAŁA NOWA, 
INSPIRUJĄCA PLATFORMA 

MARKI INTERMARCHÉ

„Świeżo, tanio, z optymizmem” to hasło za-
prezentowanej na początku marca kampanii 
reklamowej sieci Intermarché. Zapowiada ona 
całkowicie nową platformę tej marki w Polsce. 
Całość skupia się wokół haseł: świeżość, bliskość, 
inspiracja i optymizm. Dzięki tym założeniom 
sklepy sieci staną się jeszcze bardziej przyjazne 
i bliskie klientowi. 

MEAT & FIT ZMIENIA SIĘ 
W MEET & FIT 

Marka przeszła proces rebrandingu lokali, a także 
zmiany nazwy i logotypu we wszystkich kanałach 
elektronicznych. Jak przyznaje Łukasz B. Błaże-
jewski – Dyrektor Generalny Meet & Fit, zmiana 
podyktowana była większym niż spodziewany 

zainteresowaniem ofertą wegańską, która została 
wprowadzona na przełomie 2017/18 roku. Ten 
subtelny, ale istotny rebranding miał na celu 
zmianę odbioru dotychczasowej nazwy jedno-
znacznie w wskazującej na „mięsny” charakter 
lokali.

OTWARCIE SILESIA OUTLET 
W GLIWICACH 

27 marca 2019 roku otwarto drugie na Śląsku 
centrum wyprzedażowe - Silesia Outlet (faza I), 
zlokalizowane w sąsiedztwie centrum handlo-
wego Auchan Gliwice i sklepu z art. budowla-
nymi Leroy Merlin. Obiekt o powierzchni 12 tys. 
mkw. GLA oferuje 60 salonów wyprzedażowych 
znanych polskich i międzynarodowych marek. 
W centrum swoje miejsce znalazły sklepy z modą, 
jeans, obuwnicze, sportowe a także z wyposa-
żeniem wnętrz i akcesoriami. Za zarządzanie 
obiektem odpowiada firma Neinver.

NIEWINNI CZARODZIEJE 2.0
Z połączenia niezwykłego smaku, pasji do muzyki 
i niebanalnej rozrywki powstało miejsce, jakiego 
na mapie Warszawy jeszcze nie było - restauracja 
Niewinni Czarodzieje 2.0. Jest to pierwszy wspól-
ny projekt gastronomiczny Kuby Wojewódzkiego 
i Józefa Krawczyka. Lokal inspirowany filmem 

Andrzeja Wajdy „Niewinni Czarodzieje” to miejsce 
nieoczywiste, będące połączeniem znakomitej 
restauracji serwującej autorską kuchnię z klubem, 
w którym na gości czekają koncerty, stand-upy 
i wydarzenia kulturalne na najwyższym poziomie.

POCZTA POLSKA BUDUJE 
SIEĆ AUTOMATÓW DO 

ODBIORU PACZEK

Nowe automaty Poczty Polskiej do odbioru 
przesyłek z zakupami onlin staną w placów-
kach pocztowych i sklepach Biedronka i zostaną 
dostarczone przez spółkę SwipBox. Do ponad 
11 500 punktów dołączy w pierwszym etapie 
200 automatów pocztowych. Samoobsługowe 
automaty to znana już Polakom forma odbioru 
przesyłek.

ALEJA BIELANY 
WPROWADZA USŁUGĘ 

TŁUMACZA JĘZYKA 
MIGOWEGO

Dążąc do redukowania barier komunikacyjnych 
i angażując się w inicjatywy zmierzające do ni-
welowania wykluczeń społecznych, Centrum 
Handlowe Aleja Bielany, jako pierwsze na Dolnym 
Śląsku, wprowadziło usługę tłumacza migowego 
MIGAM. Dzięki niej osoby głuche i słabosłyszące 
będą mogły w prosty i komfortowy sposób poro-
zumieć się ze sprzedawcą lub obsługą centrum. 
Z usługi klienci będą mogli skorzystać zarówno 
podczas zakupów przy użyciu aplikacji na telefon; 

w Punkcie Informacyjnym, gdzie do ich dyspo-
zycji oddany będzie wyposażony w program 
MIGAM tablet, jak również za pośrednictwem 
strony internetowej obiektu.

NOWY FORMAT SKLEPÓW 
INTERSPORT 2.0

14 marca 2019 r. sieć Intersport Polska urucho-
miła nową odsłonę sklepu w Krakowie i zaprosiła 
klientów do nowego świata Intersport 2.0. To 
pierwszy w Polsce salon zbudowany w oparciu 
o technologię przyszłości według nowej koncep-
cji Grupy zawierającej takie elementy jak sperso-
nalizowane oferty i produkty, futurystyczne stacje 
testowe, interaktywne wyświetlacze dotykowe 
i omnichannel marketing.

PASAŻ TESCO OBCHODZI 
20-LECIE OBECNOŚCI NA 

POLSKIM RYNKU

W 1999 roku w Częstochowie powstał pierwszy 
w Polsce Pasaż Tesco. Dziś sieć liczy 129 punktów. 
Z okazji 20.urodzin w wybranych lokalizacjach 
zorganizowano urodzinowe eventy, na klientów 
czekają otwarcia nowych marek dotychczas nie-
obecnych w Pasażach Tesco, a także specjalne 
oferty i promocje. 20-leciu Pasaży Tesco będzie 
towarzyszyła również urodzinowa kampania 
wizerunkowa, której celem jest promocja jubi-
leuszu, ale również upgrade wizerunku centrów 
handlowych.

GALERIA ECHO 
Z CERTYFIKATEM 

MIEJSCA PRZYJAZNEGO 
ROWERZYSTOM

Galeria Echo w Kielcach, należąca do EPP, jako 
pierwsza galeria handlowa w Polsce została 
wyróżniona certyfikatem Miejsca Przyjaznego 
Rowerzystom. Jeden z największych handlowych 
obiektów w kraju od dawna stawia na aktywności 
skierowane do miłośników dwóch kołek, a sama 
ceremonia przyznania wyróżnienia odbyła się 
podczas imprezy rozpoczęcia sezonu rowerowe-
go, zorganizowanej przez Galerię Echo, fundację 
Wielka Radość na Małych Kółkach, Green Velo 
i Kielecką Masę Krytyczną.

BOBBY BURGER TWORZY 
GRUPĘ KAPITAŁOWĄ 

Z WEGEGURU

Od ciężarówki z jedzeniem na wynos, do sieci 
lokali, która zrewolucjonizowała polską gastro-
nomię; twórcy marki Bobby Burger – Bogumił 
Jankiewicz i Krzysztof Kołaszewski – pokazali, 
że wiedzą, jak skalować biznes gastronomiczny. 
Teraz chcą pójść o krok dalej. Tak powstała grupa 
kapitałowa Real Food SA. Założyciele sieci Bobby 
Burger do współpracy zaprosili Michała Kiciń-
skiego, współzałożyciela CD Projekt – polskiej 
firmy z branży gier wideo, która stoi za między-
narodowym sukcesem gry „Wiedźmin”. Do nowo 
powstałej spółki inwestor wniósł kapitał, ale też 
swoją restaurację Wegeguru, działającą w War-
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szawie od 2017 r., społeczność zgromadzoną 
wokół marki, a także grono inwestorów kapita-
łowych, Grupa chce zaprosić do współtworzenia 
dwóch obiecujących konceptów gastronomicz-
nych. W ramach finansowania społecznościowe-
go (crowdinvestingu) Real Food chce pozyskać 4 
mln zł. Jej cel to otwarcie kolejnych lokali Bobby 
Burger i Wegeguru.

PIONIERSKA INWESTYCJA 
GALERII PÓŁNOCNEJ – NA 

DACHU POWSTAJE TĘŻNIA 
SOLANKOWA

Drewniana konstrukcja o wysokości 10 m i sze-
rokości 4,5 m stanie na dachu Galerii Północnej, 
w ogrodzie mierzącym 5000 mkw. Tężnia zosta-
nie wykonana według tradycyjnej technologii 
z użyciem drewna i tarniny. Spływająca z gałęzi 
solanka dostarczana będzie z uzdrowiskowej 
miejscowości Zabłocie, z ujęcia „Korona”. Cha-
rakteryzuje je największa na świecie zawartość 
jodu, dochodząca nawet do 140 mg/litr. Takim 
rozwiązaniem nie może poszczycić się żadna 
galeria handlowa w Polsce.

CENTRUM HANDLOWE 
PLAZA RZESZÓW SZYKUJE 

NOWĄ ODSŁONĘ

Rzeszowska Plaza w 2017 roku przeszła grun-
towną przebudowę i modernizację przestrzeni 
handlowo-usługowej. Teraz jedno z najstarszych 
centrów handlowych w Rzeszowie zapowiada 
znacznie lepsze połączenie z sąsiadującym hi-
permarketem E. Leclerc w postaci wybudowania 
korytarza i otwarcia nowych sklepów - CCC, hebe 
i MaxiZoo. Przebudowa zakończy się jesienią.

EOBUWIE.PL OTWIERA 
SWÓJ FLAGOWY SALON

Nowy salon eobuwie.pl w Galerii Młociny to naj-
większy i najnowocześniejszy sklepem marki 
w Polsce. Najbardziej innowacyjna obuwnicza 
sieć handlowa w kraju wynajęła blisko 2,3 tys. 
mkw. Wszystko po to, aby stworzyć pierwszy 
dwupoziomowy sklep, w którym będzie można 
znaleźć prawie 200 tysięcy par butów – tyle co 
w 70 tradycyjnych sklepach – a także zaoferować 
usługę dostaw zamówień online jeszcze tego 
samego dnia.

NEINVER I FACTORY 
ZDOBYŁY STATUETKI 
SUPERBRANDS 2019

FACTORY, jedna z najlepiej rozpoznawalnych 
marek outletowych w kraju, odwiedzanych każ-
dego roku przez kilkanaście milionów klientów, 
zdobyło statuetkę Superbrands po raz trzeci. 
Z kolei NEINVER, który w Polsce stworzył rynek 
profesjonalnych centrów outlet, korzystając 
z najlepszych doświadczeń obecności na wielu 
rynkach europejskich, został laureatem „Marke-

tingowego Oskara” po raz pierwszy.

SAMSUNG POLSKA 
WPROWADZA CELLOMAT

W poznańskim Samsung Service Plaza firma 
wprowadziła Cellomat, czyli urządzenie przy-
pominające z zewnątrz bankomat, za pośred-
nictwem którego można oddać zepsuty telefon 
do naprawy w dowolnym momencie. To duże 
ułatwienie dla klientów, którzy nie mogą skorzy-
stać z serwisu w godzinach jego pracy.

KURTYNA LEDOWA PO RAZ 
PIERWSZY W POLSCE

Pierwsza w Polsce, spektakularna kurtyna ledowa 
Super Screen została uruchomiona w Placu Unii. 
To najnowsza generacja nośnika reklamowego, 
która zmieniła szklaną elewację Placu Unii w inte-
raktywny ekran. Monitor ma 165 m2 powierzchni 
i bardzo wysoką rozdzielczość (Pixel 10). Kurtyną 
można zarządzać on-line, dzięki czemu reklamy 
na ekranie mogą zmieniać się w czasie rzeczy-
wistym w oparciu o dowolne dane. Klient ma 
pełną dowolność w doborze multimedialnych 
treści, które aktualizowane są natychmiastowo.

SKANDYNAWSKA MARKA 
ODZIEŻOWA MONKI 

WCHODZI DO POLSKI

W 2019 roku szwedzka marka odzieżowa Monki 
zadebiutowała w Polsce, otwierając nie jeden, 
ale aż dwa nowe sklepy. Pierwszy z nich o po-
wierzchni 295 m2 powstał w Katowicach w Ga-
lerii Katowickiej, a drugi o powierzchni 300 m2 
– w krakowskiej Bonarce. Głównym celem jaki 
stawia sobie szwedzka marka jest umożliwienie 
młodym kobietom wyrażania siebie oraz czucie 
się dobrze we własnym ciele. To, co wyróżnia 
Monki to inspirowanie się rzeszą kreatywnych 
fanek brandu, które swoim wyjątkowym sty-
lem dzielą się ze światem za pomocą hashtaga 
#monkistyle.

ICE DREAM – NOWY 
KONCEPT LODZIARNI 

W WARSZAWIE

W kwietniu 2019 roku w centrum handlowym 
Westfield Arkadia rozpoczęła działalność pierw-
sza  self service gelateria – Ice Dream. To miejsce, 
w którym każdy może samodzielnie skompo-
nować swój ulubiony deser, łącząc różne smaki 
włoskich lodów z kolorowymi dodatkami. Każdy 
nakłada sobie lody sam i decyduje o tym, jak 
duża ma być porcja i jakie smaki chce zobaczyć 
w rożku lub kubeczku. Płaci się w zależności od 
tego, ile waży ostateczna porcja.

PIERWSZY PUNKT 
SPRZEDAŻY GLO W POLSCE

Firma glo to globalna marka produktów będą-
cych alternatywą dla tradycyjnych wyrobów tyto-
niowych, należąca do British American Tobacco. 
Pierwszy w Polsce punkt sprzedaży glo, oferującej 
zaawansowaną technologię podgrzewania tyto-
niu, został otwarty w maju 2019 roku w centrum 
handlowym Arkadia w Warszawie.

ATRIUM SPRZEDAJE 
CENTRUM HANDLOWE 

W LUBLINIE I KOSZALINIE

W ramach dalszego repozycjonowania portfolio 
Atrium zatwierdza zbycie obiektów handlowych 
w Polsce, o wartości 298 mln EUR. Sprzedane zo-
stało centrum Forum Koszalin oraz Atrium Felicity 
w Lublinie. Transakcja ta wpisuje się w bieżącą 
strategię Spółki obejmującą repozycjonowa-
nie portfolio w kierunku dużych, prestiżowych 
centrów handlowych o dominującej pozycji, 
w najlepszych wielkomiejskich lokalizacjach 
oraz w stolicy.

MULTIKINO NABYWA SIEĆ 
KIN CINEMA 3D  

24 maja 2019 roku została ogłoszona decyzja 
o nabyciu przez Multikino S.A., spółkę należącą 
do Grupy Vue International, sieci kin Cinema 3D. 
Multikino to lider w branży kinowej w Polsce. 
Wraz z przejęciem sieci Cinema 3D i poszerze-
niem swojego portfolio o kolejne 13 obiektów 
oraz 65 ekranów kontynuuje strategię dynamicz-
nego rozwoju.

EPP I ECHO INVESTMENT 
OTWORZYŁY GALERIĘ 

MŁOCINY

23 maja 2019 roku w Warszawie zostało otwarte 
nowe centrum handlowe – Galeria Młociny. Jest 
to dotychczas największa inwestycja, jaką zbudo-
wało Echo Investment. Galeria Młociny to blisko 
85 tys. mkw. nowoczesnej, świetnie zaprojekto-
wanej powierzchni z której ponad 6 tys. mkw. 
przeznaczonych jest na przestrzeń restauracyjną 
i rozrywkową. Jej kluczowy element – unikalna 
strefa gastronomiczna – została podzielona na 
klimatyczne strefy funkcjonalne, przystosowane 
do różnych gustów.

URBAN OUTFITTERS 
WCHODZI NA RYNEK 

EUROPY ŚRODKOWEJ I DO 
POLSKI

Urban Outfitters to marka, która działa na ryn-
ku już prawie 50 lat. To unikatowy amerykański 
koncept multibrandowy, który słynie nie tylko 
z oryginalnych kolekcji ubrań, akcesoriów czy ko-
smetyków, ale także z wyjątkowej aranżacji każ-
dego ze sklepów i atmosfery, jaka w nich panuje. 
Ta jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek 
modowych na świecie otworzy swój pierwszy 
sklep w Polsce. Na swój debiut Urban Outfitters 
wybrało Europę Centralną w Warszawie.

OTWARCIE SETNEGO 
SKLEPU SZWEDZKIEJ SIECI 

HANDLOWEJ JULA

9 maja 2019 roku sieć szwedzkich multimarketów 
Jula otworzyła pierwszy sklep w Bydgoszczy 
i jednocześnie 13. w Polsce. Jest to również 100 
multimarket marki Jula, która poza rynkiem pol-
skim działa także w Szwecji, skąd się wywodzi, 
oraz w Norwegii.

AUCHAN RETAIL POLSKA 
OTWIERA MOŻLIWOŚĆ 

WSPÓŁPRACY W RAMACH 
FRANCZYZY

Auchan Retail Polska chce stać się punktem 
odniesienia we franczyzie. Opierając się na eks-
pertyzie z innych krajów Auchan, w których ten 
model rozwoju funkcjonuje od ponad 30 lat, 
Auchan Retail proponuje atrakcyjne i skuteczne 
modele handlowe: sklepy osiedlowe Moje Au-
chan, supermarkety pod szyldem Auchan Su-
permarkety i hipermarkety Auchan. W związku 
z tym 7 czerwca 2019 roku Auchan otworzył swój 
pierwszy sklep osiedlowy w ramach franczyzy 
w Wilanowie

CH CZYŻYNY PRZECHODZI 
DUŻE ZMIANY

Kiedy w 2002 roku otwierano Centrum Handlowe 
Czyżyny był to największy i najnowocześniejszy 
obiekt tego typu w tej części Krakowa. Dziś, po 
17 latach na rynku, jedno z pierwszych krakow-
skich centrów przechodzi zmiany. Metamorfozie 
podlegają pasaże handlowe, otoczenie centrum 
handlowego, a także oferta. 
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szawie od 2017 r., społeczność zgromadzoną 
wokół marki, a także grono inwestorów kapita-
łowych, Grupa chce zaprosić do współtworzenia 
dwóch obiecujących konceptów gastronomicz-
nych. W ramach finansowania społecznościowe-
go (crowdinvestingu) Real Food chce pozyskać 4 
mln zł. Jej cel to otwarcie kolejnych lokali Bobby 
Burger i Wegeguru.

PIONIERSKA INWESTYCJA 
GALERII PÓŁNOCNEJ – NA 

DACHU POWSTAJE TĘŻNIA 
SOLANKOWA

Drewniana konstrukcja o wysokości 10 m i sze-
rokości 4,5 m stanie na dachu Galerii Północnej, 
w ogrodzie mierzącym 5000 mkw. Tężnia zosta-
nie wykonana według tradycyjnej technologii 
z użyciem drewna i tarniny. Spływająca z gałęzi 
solanka dostarczana będzie z uzdrowiskowej 
miejscowości Zabłocie, z ujęcia „Korona”. Cha-
rakteryzuje je największa na świecie zawartość 
jodu, dochodząca nawet do 140 mg/litr. Takim 
rozwiązaniem nie może poszczycić się żadna 
galeria handlowa w Polsce.

CENTRUM HANDLOWE 
PLAZA RZESZÓW SZYKUJE 

NOWĄ ODSŁONĘ

Rzeszowska Plaza w 2017 roku przeszła grun-
towną przebudowę i modernizację przestrzeni 
handlowo-usługowej. Teraz jedno z najstarszych 
centrów handlowych w Rzeszowie zapowiada 
znacznie lepsze połączenie z sąsiadującym hi-
permarketem E. Leclerc w postaci wybudowania 
korytarza i otwarcia nowych sklepów - CCC, hebe 
i MaxiZoo. Przebudowa zakończy się jesienią.

EOBUWIE.PL OTWIERA 
SWÓJ FLAGOWY SALON

Nowy salon eobuwie.pl w Galerii Młociny to naj-
większy i najnowocześniejszy sklepem marki 
w Polsce. Najbardziej innowacyjna obuwnicza 
sieć handlowa w kraju wynajęła blisko 2,3 tys. 
mkw. Wszystko po to, aby stworzyć pierwszy 
dwupoziomowy sklep, w którym będzie można 
znaleźć prawie 200 tysięcy par butów – tyle co 
w 70 tradycyjnych sklepach – a także zaoferować 
usługę dostaw zamówień online jeszcze tego 
samego dnia.

NEINVER I FACTORY 
ZDOBYŁY STATUETKI 
SUPERBRANDS 2019

FACTORY, jedna z najlepiej rozpoznawalnych 
marek outletowych w kraju, odwiedzanych każ-
dego roku przez kilkanaście milionów klientów, 
zdobyło statuetkę Superbrands po raz trzeci. 
Z kolei NEINVER, który w Polsce stworzył rynek 
profesjonalnych centrów outlet, korzystając 
z najlepszych doświadczeń obecności na wielu 
rynkach europejskich, został laureatem „Marke-

tingowego Oskara” po raz pierwszy.

SAMSUNG POLSKA 
WPROWADZA CELLOMAT

W poznańskim Samsung Service Plaza firma 
wprowadziła Cellomat, czyli urządzenie przy-
pominające z zewnątrz bankomat, za pośred-
nictwem którego można oddać zepsuty telefon 
do naprawy w dowolnym momencie. To duże 
ułatwienie dla klientów, którzy nie mogą skorzy-
stać z serwisu w godzinach jego pracy.

KURTYNA LEDOWA PO RAZ 
PIERWSZY W POLSCE

Pierwsza w Polsce, spektakularna kurtyna ledowa 
Super Screen została uruchomiona w Placu Unii. 
To najnowsza generacja nośnika reklamowego, 
która zmieniła szklaną elewację Placu Unii w inte-
raktywny ekran. Monitor ma 165 m2 powierzchni 
i bardzo wysoką rozdzielczość (Pixel 10). Kurtyną 
można zarządzać on-line, dzięki czemu reklamy 
na ekranie mogą zmieniać się w czasie rzeczy-
wistym w oparciu o dowolne dane. Klient ma 
pełną dowolność w doborze multimedialnych 
treści, które aktualizowane są natychmiastowo.

SKANDYNAWSKA MARKA 
ODZIEŻOWA MONKI 

WCHODZI DO POLSKI

W 2019 roku szwedzka marka odzieżowa Monki 
zadebiutowała w Polsce, otwierając nie jeden, 
ale aż dwa nowe sklepy. Pierwszy z nich o po-
wierzchni 295 m2 powstał w Katowicach w Ga-
lerii Katowickiej, a drugi o powierzchni 300 m2 
– w krakowskiej Bonarce. Głównym celem jaki 
stawia sobie szwedzka marka jest umożliwienie 
młodym kobietom wyrażania siebie oraz czucie 
się dobrze we własnym ciele. To, co wyróżnia 
Monki to inspirowanie się rzeszą kreatywnych 
fanek brandu, które swoim wyjątkowym sty-
lem dzielą się ze światem za pomocą hashtaga 
#monkistyle.

ICE DREAM – NOWY 
KONCEPT LODZIARNI 

W WARSZAWIE

W kwietniu 2019 roku w centrum handlowym 
Westfield Arkadia rozpoczęła działalność pierw-
sza  self service gelateria – Ice Dream. To miejsce, 
w którym każdy może samodzielnie skompo-
nować swój ulubiony deser, łącząc różne smaki 
włoskich lodów z kolorowymi dodatkami. Każdy 
nakłada sobie lody sam i decyduje o tym, jak 
duża ma być porcja i jakie smaki chce zobaczyć 
w rożku lub kubeczku. Płaci się w zależności od 
tego, ile waży ostateczna porcja.

PIERWSZY PUNKT 
SPRZEDAŻY GLO W POLSCE

Firma glo to globalna marka produktów będą-
cych alternatywą dla tradycyjnych wyrobów tyto-
niowych, należąca do British American Tobacco. 
Pierwszy w Polsce punkt sprzedaży glo, oferującej 
zaawansowaną technologię podgrzewania tyto-
niu, został otwarty w maju 2019 roku w centrum 
handlowym Arkadia w Warszawie.

ATRIUM SPRZEDAJE 
CENTRUM HANDLOWE 

W LUBLINIE I KOSZALINIE

W ramach dalszego repozycjonowania portfolio 
Atrium zatwierdza zbycie obiektów handlowych 
w Polsce, o wartości 298 mln EUR. Sprzedane zo-
stało centrum Forum Koszalin oraz Atrium Felicity 
w Lublinie. Transakcja ta wpisuje się w bieżącą 
strategię Spółki obejmującą repozycjonowa-
nie portfolio w kierunku dużych, prestiżowych 
centrów handlowych o dominującej pozycji, 
w najlepszych wielkomiejskich lokalizacjach 
oraz w stolicy.

MULTIKINO NABYWA SIEĆ 
KIN CINEMA 3D  

24 maja 2019 roku została ogłoszona decyzja 
o nabyciu przez Multikino S.A., spółkę należącą 
do Grupy Vue International, sieci kin Cinema 3D. 
Multikino to lider w branży kinowej w Polsce. 
Wraz z przejęciem sieci Cinema 3D i poszerze-
niem swojego portfolio o kolejne 13 obiektów 
oraz 65 ekranów kontynuuje strategię dynamicz-
nego rozwoju.

EPP I ECHO INVESTMENT 
OTWORZYŁY GALERIĘ 

MŁOCINY

23 maja 2019 roku w Warszawie zostało otwarte 
nowe centrum handlowe – Galeria Młociny. Jest 
to dotychczas największa inwestycja, jaką zbudo-
wało Echo Investment. Galeria Młociny to blisko 
85 tys. mkw. nowoczesnej, świetnie zaprojekto-
wanej powierzchni z której ponad 6 tys. mkw. 
przeznaczonych jest na przestrzeń restauracyjną 
i rozrywkową. Jej kluczowy element – unikalna 
strefa gastronomiczna – została podzielona na 
klimatyczne strefy funkcjonalne, przystosowane 
do różnych gustów.

URBAN OUTFITTERS 
WCHODZI NA RYNEK 

EUROPY ŚRODKOWEJ I DO 
POLSKI

Urban Outfitters to marka, która działa na ryn-
ku już prawie 50 lat. To unikatowy amerykański 
koncept multibrandowy, który słynie nie tylko 
z oryginalnych kolekcji ubrań, akcesoriów czy ko-
smetyków, ale także z wyjątkowej aranżacji każ-
dego ze sklepów i atmosfery, jaka w nich panuje. 
Ta jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek 
modowych na świecie otworzy swój pierwszy 
sklep w Polsce. Na swój debiut Urban Outfitters 
wybrało Europę Centralną w Warszawie.

OTWARCIE SETNEGO 
SKLEPU SZWEDZKIEJ SIECI 

HANDLOWEJ JULA

9 maja 2019 roku sieć szwedzkich multimarketów 
Jula otworzyła pierwszy sklep w Bydgoszczy 
i jednocześnie 13. w Polsce. Jest to również 100 
multimarket marki Jula, która poza rynkiem pol-
skim działa także w Szwecji, skąd się wywodzi, 
oraz w Norwegii.

AUCHAN RETAIL POLSKA 
OTWIERA MOŻLIWOŚĆ 

WSPÓŁPRACY W RAMACH 
FRANCZYZY

Auchan Retail Polska chce stać się punktem 
odniesienia we franczyzie. Opierając się na eks-
pertyzie z innych krajów Auchan, w których ten 
model rozwoju funkcjonuje od ponad 30 lat, 
Auchan Retail proponuje atrakcyjne i skuteczne 
modele handlowe: sklepy osiedlowe Moje Au-
chan, supermarkety pod szyldem Auchan Su-
permarkety i hipermarkety Auchan. W związku 
z tym 7 czerwca 2019 roku Auchan otworzył swój 
pierwszy sklep osiedlowy w ramach franczyzy 
w Wilanowie

CH CZYŻYNY PRZECHODZI 
DUŻE ZMIANY

Kiedy w 2002 roku otwierano Centrum Handlowe 
Czyżyny był to największy i najnowocześniejszy 
obiekt tego typu w tej części Krakowa. Dziś, po 
17 latach na rynku, jedno z pierwszych krakow-
skich centrów przechodzi zmiany. Metamorfozie 
podlegają pasaże handlowe, otoczenie centrum 
handlowego, a także oferta. 
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szawie od 2017 r., społeczność zgromadzoną 
wokół marki, a także grono inwestorów kapita-
łowych, Grupa chce zaprosić do współtworzenia 
dwóch obiecujących konceptów gastronomicz-
nych. W ramach finansowania społecznościowe-
go (crowdinvestingu) Real Food chce pozyskać 4 
mln zł. Jej cel to otwarcie kolejnych lokali Bobby 
Burger i Wegeguru.

PIONIERSKA INWESTYCJA 
GALERII PÓŁNOCNEJ – NA 
DACHU POWSTAJE TĘŻNIA 

SOLANKOWA

Drewniana konstrukcja o wysokości 10 m i sze-
rokości 4,5 m stanie na dachu Galerii Północnej, 
w ogrodzie mierzącym 5000 mkw. Tężnia zosta-
nie wykonana według tradycyjnej technologii 
z użyciem drewna i tarniny. Spływająca z gałęzi 
solanka dostarczana będzie z uzdrowiskowej 
miejscowości Zabłocie, z ujęcia „Korona”. Cha-
rakteryzuje je największa na świecie zawartość 
jodu, dochodząca nawet do 140 mg/litr. Takim 
rozwiązaniem nie może poszczycić się żadna 
galeria handlowa w Polsce.

CENTRUM HANDLOWE 
PLAZA RZESZÓW SZYKUJE 

NOWĄ ODSŁONĘ

Rzeszowska Plaza w 2017 roku przeszła grun-
towną przebudowę i modernizację przestrzeni 
handlowo-usługowej. Teraz jedno z najstarszych 
centrów handlowych w Rzeszowie zapowiada 
znacznie lepsze połączenie z sąsiadującym hi-
permarketem E. Leclerc w postaci wybudowania 
korytarza i otwarcia nowych sklepów - CCC, hebe 
i MaxiZoo. Przebudowa zakończy się jesienią.

EOBUWIE.PL OTWIERA 
SWÓJ FLAGOWY SALON

Nowy salon eobuwie.pl w Galerii Młociny to naj-
większy i najnowocześniejszy sklepem marki 
w Polsce. Najbardziej innowacyjna obuwnicza 
sieć handlowa w kraju wynajęła blisko 2,3 tys. 
mkw. Wszystko po to, aby stworzyć pierwszy 
dwupoziomowy sklep, w którym będzie można 
znaleźć prawie 200 tysięcy par butów – tyle co 
w 70 tradycyjnych sklepach – a także zaoferować 
usługę dostaw zamówień online jeszcze tego 
samego dnia.

NEINVER I FACTORY 
ZDOBYŁY STATUETKI 
SUPERBRANDS 2019

FACTORY, jedna z najlepiej rozpoznawalnych 
marek outletowych w kraju, odwiedzanych każ-
dego roku przez kilkanaście milionów klientów, 
zdobyło statuetkę Superbrands po raz trzeci. 
Z kolei NEINVER, który w Polsce stworzył rynek 
profesjonalnych centrów outlet, korzystając 
z najlepszych doświadczeń obecności na wielu 
rynkach europejskich, został laureatem „Marke-

tingowego Oskara” po raz pierwszy.

SAMSUNG POLSKA 
WPROWADZA CELLOMAT

W poznańskim Samsung Service Plaza firma 
wprowadziła Cellomat, czyli urządzenie przy-
pominające z zewnątrz bankomat, za pośred-
nictwem którego można oddać zepsuty telefon 
do naprawy w dowolnym momencie. To duże 
ułatwienie dla klientów, którzy nie mogą skorzy-
stać z serwisu w godzinach jego pracy.

KURTYNA LEDOWA PO RAZ 
PIERWSZY W POLSCE

Pierwsza w Polsce, spektakularna kurtyna ledowa 
Super Screen została uruchomiona w Placu Unii. 
To najnowsza generacja nośnika reklamowego, 
która zmieniła szklaną elewację Placu Unii w inte-
raktywny ekran. Monitor ma 165 m2 powierzchni 
i bardzo wysoką rozdzielczość (Pixel 10). Kurtyną 
można zarządzać on-line, dzięki czemu reklamy 
na ekranie mogą zmieniać się w czasie rzeczy-
wistym w oparciu o dowolne dane. Klient ma 
pełną dowolność w doborze multimedialnych 
treści, które aktualizowane są natychmiastowo.

SKANDYNAWSKA MARKA 
ODZIEŻOWA MONKI 

WCHODZI DO POLSKI

W 2019 roku szwedzka marka odzieżowa Monki 
zadebiutowała w Polsce, otwierając nie jeden, 
ale aż dwa nowe sklepy. Pierwszy z nich o po-
wierzchni 295 m2 powstał w Katowicach w Ga-
lerii Katowickiej, a drugi o powierzchni 300 m2 
– w krakowskiej Bonarce. Głównym celem jaki 
stawia sobie szwedzka marka jest umożliwienie 
młodym kobietom wyrażania siebie oraz czucie 
się dobrze we własnym ciele. To, co wyróżnia 
Monki to inspirowanie się rzeszą kreatywnych 
fanek brandu, które swoim wyjątkowym sty-
lem dzielą się ze światem za pomocą hashtaga 
#monkistyle.

ICE DREAM – NOWY 
KONCEPT LODZIARNI 

W WARSZAWIE

W kwietniu 2019 roku w centrum handlowym 
Westfield Arkadia rozpoczęła działalność pierw-
sza  self service gelateria – Ice Dream. To miejsce, 
w którym każdy może samodzielnie skompo-
nować swój ulubiony deser, łącząc różne smaki 
włoskich lodów z kolorowymi dodatkami. Każdy 
nakłada sobie lody sam i decyduje o tym, jak 
duża ma być porcja i jakie smaki chce zobaczyć 
w rożku lub kubeczku. Płaci się w zależności od 
tego, ile waży ostateczna porcja.

PIERWSZY PUNKT 
SPRZEDAŻY GLO W POLSCE

Firma glo to globalna marka produktów będą-
cych alternatywą dla tradycyjnych wyrobów tyto-
niowych, należąca do British American Tobacco. 
Pierwszy w Polsce punkt sprzedaży glo, oferującej 
zaawansowaną technologię podgrzewania tyto-
niu, został otwarty w maju 2019 roku w centrum 
handlowym Arkadia w Warszawie.

ATRIUM SPRZEDAJE 
CENTRUM HANDLOWE 

W LUBLINIE I KOSZALINIE

W ramach dalszego repozycjonowania portfolio 
Atrium zatwierdza zbycie obiektów handlowych 
w Polsce, o wartości 298 mln EUR. Sprzedane zo-
stało centrum Forum Koszalin oraz Atrium Felicity 
w Lublinie. Transakcja ta wpisuje się w bieżącą 
strategię Spółki obejmującą repozycjonowa-
nie portfolio w kierunku dużych, prestiżowych 
centrów handlowych o dominującej pozycji, 
w najlepszych wielkomiejskich lokalizacjach 
oraz w stolicy.

MULTIKINO NABYWA SIEĆ 
KIN CINEMA 3D  

24 maja 2019 roku została ogłoszona decyzja 
o nabyciu przez Multikino S.A., spółkę należącą 
do Grupy Vue International, sieci kin Cinema 3D. 
Multikino to lider w branży kinowej w Polsce. 
Wraz z przejęciem sieci Cinema 3D i poszerze-
niem swojego portfolio o kolejne 13 obiektów 
oraz 65 ekranów kontynuuje strategię dynamicz-
nego rozwoju.

EPP I ECHO INVESTMENT 
OTWORZYŁY GALERIĘ 

MŁOCINY

23 maja 2019 roku w Warszawie zostało otwarte 
nowe centrum handlowe – Galeria Młociny. Jest 
to dotychczas największa inwestycja, jaką zbudo-
wało Echo Investment. Galeria Młociny to blisko 
85 tys. mkw. nowoczesnej, świetnie zaprojekto-
wanej powierzchni z której ponad 6 tys. mkw. 
przeznaczonych jest na przestrzeń restauracyjną 
i rozrywkową. Jej kluczowy element – unikalna 
strefa gastronomiczna – została podzielona na 
klimatyczne strefy funkcjonalne, przystosowane 
do różnych gustów.

URBAN OUTFITTERS 
WCHODZI NA RYNEK 

EUROPY ŚRODKOWEJ I DO 
POLSKI

Urban Outfitters to marka, która działa na ryn-
ku już prawie 50 lat. To unikatowy amerykański 
koncept multibrandowy, który słynie nie tylko 
z oryginalnych kolekcji ubrań, akcesoriów czy ko-
smetyków, ale także z wyjątkowej aranżacji każ-
dego ze sklepów i atmosfery, jaka w nich panuje. 
Ta jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek 
modowych na świecie otworzy swój pierwszy 
sklep w Polsce. Na swój debiut Urban Outfitters 
wybrało Europę Centralną w Warszawie.

OTWARCIE SETNEGO 
SKLEPU SZWEDZKIEJ SIECI 

HANDLOWEJ JULA

9 maja 2019 roku sieć szwedzkich multimarketów 
Jula otworzyła pierwszy sklep w Bydgoszczy 
i jednocześnie 13. w Polsce. Jest to również 100 
multimarket marki Jula, która poza rynkiem pol-
skim działa także w Szwecji, skąd się wywodzi, 
oraz w Norwegii.

AUCHAN RETAIL POLSKA 
OTWIERA MOŻLIWOŚĆ 

WSPÓŁPRACY W RAMACH 
FRANCZYZY

Auchan Retail Polska chce stać się punktem 
odniesienia we franczyzie. Opierając się na eks-
pertyzie z innych krajów Auchan, w których ten 
model rozwoju funkcjonuje od ponad 30 lat, 
Auchan Retail proponuje atrakcyjne i skuteczne 
modele handlowe: sklepy osiedlowe Moje Au-
chan, supermarkety pod szyldem Auchan Su-
permarkety i hipermarkety Auchan. W związku 
z tym 7 czerwca 2019 roku Auchan otworzył swój 
pierwszy sklep osiedlowy w ramach franczyzy 
w Wilanowie

CH CZYŻYNY PRZECHODZI 
DUŻE ZMIANY

Kiedy w 2002 roku otwierano Centrum Handlowe 
Czyżyny był to największy i najnowocześniejszy 
obiekt tego typu w tej części Krakowa. Dziś, po 
17 latach na rynku, jedno z pierwszych krakow-
skich centrów przechodzi zmiany. Metamorfozie 
podlegają pasaże handlowe, otoczenie centrum 
handlowego, a także oferta. 

Fot. Galeria Północna
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SILESIA OUTLET ZMIENIA 
WŁAŚCICIELA

Neptune, spółka joint venture NEINVER i Nuveen 
Real Estate, w czerwcu 2019 roku nabyła Silesia 
Outlet w Gliwicach, od spółki 6B47 Real Estate 
Investors za 31,5 mln EUR. Silesia Outlet został 
otwarty 27 marca tego roku. Na 12 000 m kw. 
gromadzi 60 sklepów znanych lokalnych i mię-
dzynarodowych marek. NEINVER odpowiada 
za zarządzanie centrum outlet od momentu 
otwarcia. W drugiej fazie projektu, planowane jest 
rozszerzenie oferty do 20 000 m.kw. powierzchni 
handlowej i 120 sklepów.

REAL FOOD Z MARKAMI 
BOBBY BURGER 

I WEGEGURU - W 2021 R. 
GIEŁDA

Burgerownie Bobby Burger odwiedza ponad 
milion klientów rocznie. W 2018 r. w sumie przy-
chody z lokali własnych i franczyzowych sieci 
przekroczyły 33,6 mln zł netto (37 mln zł brutto). 
To o 22 proc. więcej w porównaniu z 2017 rokiem. 
Od stycznia 2019 r. Bobby Burger i Wegeguru 
należą do jednej grupy kapitałowej Real Food. 
Spółka zapowiada wzrost obrotów o około 15 
proc. rocznie. Ponato Zarząd spółki deklaruje 
wprowadzenie papierów do obrotu na giełdzie 
do końca 2021 roku. - Prawdopodobnie będzie to 
NewConnect lub podobny rynek, umożliwiający 
obrót papierami młodych spółek, którego stwo-
rzenie jest planowane według deklaracji GPW. 
Wraz z planowanym wprowadzeniem akcji do 
obrotu Real Food SA zamierza przeprowadzić 
nową emisję akcji.

ECE POLSKA ROZPOCZYNA 
ZARZĄDZANIE KOLEJNYMI 
GALERIAMI HANDLOWYMI 

W POLSCE
Fundusz inwestycyjny ECE European Prime 
Shopping Centre Fund II, lider na rynku nieru-
chomości komercyjnych, nabył 9 lipca 2019 roku 
dwie kolejne galerie handlowe w Polsce, Atrium 
w Koszalinie i Felicity w Lublinie. Od 10 lipca ECE 
Projektmanagement Polska sp. z o.o. rozpoczyna 
zarządzanie tymi obiektami, rozbudowując tym 
samym swój portfel do dziesięciu śródmiejskich 
centrów handlowych.

SIZEER STAWIA NA SALONY 
W MODELU FLAGSHIP

Salony Sizeer w Posnanii, Atrium Koszalin, gdyń-
skiej Rivierze, a także w warszawskiej Galerii Mło-

ciny – to pierwsze miejsca na mapie handlowej 
sieci w nowym modelu Flagship. Koncept opiera 
się m.in. na rozbudowanej ofercie odzieży i ak-
cesoriów z segmentu sport-lifestyle. Ponadto 
sklepy mają zapewnić możliwość bardziej kom-
pleksowych zakupów oraz silną integrację omni-
channelową z platformą zakupową e-sizeer.com

PIOTR I PAWEŁ POD 
SZYLDEM SPAR

SPAR GROUP – wyłączny operator licencji SPAR na 
terenie Polski – sfinalizował umowę przeniesienia 
własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. 
z o.o. Tym samym zrealizowane zostały założe-
nia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję 
UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr 
i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na 
SPAR i dołączą do międzynarodowego holdingu 
z wieloletnim doświadczeniem w sektorze deta-
licznym na świecie i w Europie.

CCC URUCHAMIA DLA 
KLIENTÓW USŁUGĘ 

ASYSTENT GŁOSOWY CCC 
W GOOGLE

Aby uruchomić rozmowę z asystentem CCC wy-
starczy w aplikacji Google Asystent powiedzieć 
komendę: „Porozmawiaj z CCC”. Wirtualny do-
radca pomoże Klientom m.in. w przeszukiwaniu 
produktów na podstawie licznych filtrów takich 
jak kategoria, marka, kolor, cena czy szczególne 
atrybuty (np. „szpilki z cekinami”), wyszukaniu 
najbliższego sklepu CCC czy informacji o aktu-
alnych promocjach w Klubie CCC. Na bieżąco 

będą też dodawane nowe funkcjonalności, a cała 
usługa systematycznie rozwijana, także o pełną 
obsługę procesu zakupowego online i spraw-
dzanie dostępności produktów w wybranym 
sklepie stacjonarnym..

PRIMARK OTWORZY 
PIERWSZY SKLEP W POLSCE

Primark, międzynarodowa marka odzieżowa, 
która oferuje „niesamowitą modę w niesamo-
witych cenach” (‘Amazing Fashion at Amazing 
Prices’), otworzy swój pierwszy sklep w Polsce. 
Primark wybrał na swój debiut stolicę i zajmie 
3 660 mkw. powierzchni handlowej na dwóch 
piętrach.centrum handlowego.

PIOTR I PAWEŁ POD 
SZYLDEM SPAR

SPAR GROUP – wyłączny operator licencji SPAR na 
terenie Polski – sfinalizował umowę przeniesienia 
własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. 
z o.o. Tym samym zrealizowane zostały założe-
nia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję 
UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr 
i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na 
SPAR i dołączą do międzynarodowego holdingu 
z wieloletnim doświadczeniem w sektorze deta-
licznym na świecie i w Europie.

GALERIA JURAJSKA 
Z CERTYFIKATEM BREEAM 

NA POZIOMIE „EXCELLENT”

Należąca do GTC Galeria Jurajska otrzymała cer-
tyfikat BREEAM na poziomie „Excellent” w kate-
goriach „Asset Performance” i „Building Manage-
ment”. Oznacza to, że obiekt jest w znakomitej 
formie jeśli chodzi o kwestie środowiskowe. 
Przyczyniły się do tego inwestycje ekomoder-
nizacyjne. Eksperci dokonujący oceny docenili 
m.in. zmniejszone zużycie energii osiągnięte 
dzięki instalacji energooszczędnego oświetlenia 
i wydajnych systemów wentylacyjnych.

EWOLUCJA MALTY – 
W DUCHU ZMIENIAJĄCEGO 

SIĘ ŚWIATA

Galeria Malta przechodzi ważną przemianę, do 
której dojrzała po dziesięcioletniej obecności 
w Poznaniu. Z przeprowadzonych bowiem ba-
dań wynika, że mieszkańcy Poznania – przy-
jeżdżający na Maltę – nie potrzebują kolejnej, 
typowej galerii handlowej. Obiekt ulegnie zatem 
niespotykanej transformacji. Odmieniona oferta 
i dobór najemców centrum harmonijnie dopeł-
nią wachlarz atrakcji skupionych wokół Jeziora 
Maltańskiego. Przyszłość Galerii Malta opiera się 
na jej roli społecznej.

ZMIANY W CENTRUM 
HANDLOWYM M1 POZNAŃ

Rok 2019 to czas pełen zmian w ofercie cen-
trum handlowego M1 Poznań. Nowi najemcy 
z nieobecnych dotąd branż zajęli powierzchnię 
przekraczającą 9000 m.kw. Wśród nowych skle-
pów pojawił się m.in. Komfort otwierając sklep 
w nowym koncepcie, sieć klubów fitness Just 
GYM oraz salon marki TEDi.

DEBIUTU LPP W FINLANDII

Polski producent odzieży w październiku 2019 
roku zadebiutował w Finlandii. To 25 kraj na ma-
pie gdańskiej spółki. Obecność wszystkich pięciu 
marek LPP w Mall of Tripla – jednym z najważ-
niejszych centrum handlowych Helsinek, ma 
strategiczne znaczenie dla budowania rozpo-
znawalności LPP w nowym regionie. W ostatnich 
miesiącach polski producent uruchomił także 
sprzedaż internetową na Ukrainie, która jest dla 
firmy 13. rynkiem e-commerce. W 2020 roku 
spółka planuje otwarcie pierwszych salonów 
stacjonarnych w Macedonii Północnej.

ODMIENIONY LOGOTYP 
I NOWY MONOGRAM 

KOLEKCJI KAZAR

Po niemal trzydziestu latach, marka Kazar po-
stanowiła ożywić swój wizerunek, prezentując 

odświeżony logotyp, który stanowi odnowioną 
wersję dotychczasowego, a także nowy mono-
gram. Stanowi on połączenie dwóch, splecionych 
ze sobą liter K, przez co zyskuje na znaczeniu 
i symbolice. Uosabia bliskość i przywiązanie, 
jest pełen pasji i namiętności. W aspekcie czy-
sto estetycznym, przedstawia formę niezwykle 
elegancką i wyrafinowaną, a zarazem subtelną 
i czytelną.

MULTI WYGRYWA 
NOWE KONTRAKTY NA 

ZARZĄDZANIE 

Multi Poland, spółka Multi Corporation, wygrała 
kontrakt Union Investment na zarządzanie nie-
ruchomościami dwóch centrów handlowych 
w Polsce: Ferio Konin w Koninie oraz Sarni Stok 
w Bielsku-Białej - począwszy od 1 październi-
ka 2019r. Umowy obejmują pełne zarządzanie 
centrami z leasingiem i marketingiem włącznie.
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SILESIA OUTLET ZMIENIA 
WŁAŚCICIELA

Neptune, spółka joint venture NEINVER i Nuveen 
Real Estate, w czerwcu 2019 roku nabyła Silesia 
Outlet w Gliwicach, od spółki 6B47 Real Estate 
Investors za 31,5 mln EUR. Silesia Outlet został 
otwarty 27 marca tego roku. Na 12 000 m kw. 
gromadzi 60 sklepów znanych lokalnych i mię-
dzynarodowych marek. NEINVER odpowiada 
za zarządzanie centrum outlet od momentu 
otwarcia. W drugiej fazie projektu, planowane jest 
rozszerzenie oferty do 20 000 m.kw. powierzchni 
handlowej i 120 sklepów.

REAL FOOD Z MARKAMI 
BOBBY BURGER 

I WEGEGURU - W 2021 R. 
GIEŁDA

Burgerownie Bobby Burger odwiedza ponad 
milion klientów rocznie. W 2018 r. w sumie przy-
chody z lokali własnych i franczyzowych sieci 
przekroczyły 33,6 mln zł netto (37 mln zł brutto). 
To o 22 proc. więcej w porównaniu z 2017 rokiem. 
Od stycznia 2019 r. Bobby Burger i Wegeguru 
należą do jednej grupy kapitałowej Real Food. 
Spółka zapowiada wzrost obrotów o około 15 
proc. rocznie. Ponato Zarząd spółki deklaruje 
wprowadzenie papierów do obrotu na giełdzie 
do końca 2021 roku. - Prawdopodobnie będzie to 
NewConnect lub podobny rynek, umożliwiający 
obrót papierami młodych spółek, którego stwo-
rzenie jest planowane według deklaracji GPW. 
Wraz z planowanym wprowadzeniem akcji do 
obrotu Real Food SA zamierza przeprowadzić 
nową emisję akcji.

ECE POLSKA ROZPOCZYNA 
ZARZĄDZANIE KOLEJNYMI 
GALERIAMI HANDLOWYMI 

W POLSCE
Fundusz inwestycyjny ECE European Prime 
Shopping Centre Fund II, lider na rynku nieru-
chomości komercyjnych, nabył 9 lipca 2019 roku 
dwie kolejne galerie handlowe w Polsce, Atrium 
w Koszalinie i Felicity w Lublinie. Od 10 lipca ECE 
Projektmanagement Polska sp. z o.o. rozpoczyna 
zarządzanie tymi obiektami, rozbudowując tym 
samym swój portfel do dziesięciu śródmiejskich 
centrów handlowych.

SIZEER STAWIA NA SALONY 
W MODELU FLAGSHIP

Salony Sizeer w Posnanii, Atrium Koszalin, gdyń-
skiej Rivierze, a także w warszawskiej Galerii Mło-

ciny – to pierwsze miejsca na mapie handlowej 
sieci w nowym modelu Flagship. Koncept opiera 
się m.in. na rozbudowanej ofercie odzieży i ak-
cesoriów z segmentu sport-lifestyle. Ponadto 
sklepy mają zapewnić możliwość bardziej kom-
pleksowych zakupów oraz silną integrację omni-
channelową z platformą zakupową e-sizeer.com

PIOTR I PAWEŁ POD 
SZYLDEM SPAR

SPAR GROUP – wyłączny operator licencji SPAR na 
terenie Polski – sfinalizował umowę przeniesienia 
własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. 
z o.o. Tym samym zrealizowane zostały założe-
nia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję 
UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr 
i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na 
SPAR i dołączą do międzynarodowego holdingu 
z wieloletnim doświadczeniem w sektorze deta-
licznym na świecie i w Europie.

CCC URUCHAMIA DLA 
KLIENTÓW USŁUGĘ 

ASYSTENT GŁOSOWY CCC 
W GOOGLE

Aby uruchomić rozmowę z asystentem CCC wy-
starczy w aplikacji Google Asystent powiedzieć 
komendę: „Porozmawiaj z CCC”. Wirtualny do-
radca pomoże Klientom m.in. w przeszukiwaniu 
produktów na podstawie licznych filtrów takich 
jak kategoria, marka, kolor, cena czy szczególne 
atrybuty (np. „szpilki z cekinami”), wyszukaniu 
najbliższego sklepu CCC czy informacji o aktu-
alnych promocjach w Klubie CCC. Na bieżąco 

będą też dodawane nowe funkcjonalności, a cała 
usługa systematycznie rozwijana, także o pełną 
obsługę procesu zakupowego online i spraw-
dzanie dostępności produktów w wybranym 
sklepie stacjonarnym..

PRIMARK OTWORZY 
PIERWSZY SKLEP W POLSCE

Primark, międzynarodowa marka odzieżowa, 
która oferuje „niesamowitą modę w niesamo-
witych cenach” (‘Amazing Fashion at Amazing 
Prices’), otworzy swój pierwszy sklep w Polsce. 
Primark wybrał na swój debiut stolicę i zajmie 
3 660 mkw. powierzchni handlowej na dwóch 
piętrach.centrum handlowego.

PIOTR I PAWEŁ POD 
SZYLDEM SPAR

SPAR GROUP – wyłączny operator licencji SPAR na 
terenie Polski – sfinalizował umowę przeniesienia 
własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. 
z o.o. Tym samym zrealizowane zostały założe-
nia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję 
UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr 
i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na 
SPAR i dołączą do międzynarodowego holdingu 
z wieloletnim doświadczeniem w sektorze deta-
licznym na świecie i w Europie.

GALERIA JURAJSKA 
Z CERTYFIKATEM BREEAM 

NA POZIOMIE „EXCELLENT”

Należąca do GTC Galeria Jurajska otrzymała cer-
tyfikat BREEAM na poziomie „Excellent” w kate-
goriach „Asset Performance” i „Building Manage-
ment”. Oznacza to, że obiekt jest w znakomitej 
formie jeśli chodzi o kwestie środowiskowe. 
Przyczyniły się do tego inwestycje ekomoder-
nizacyjne. Eksperci dokonujący oceny docenili 
m.in. zmniejszone zużycie energii osiągnięte 
dzięki instalacji energooszczędnego oświetlenia 
i wydajnych systemów wentylacyjnych.

EWOLUCJA MALTY – 
W DUCHU ZMIENIAJĄCEGO 

SIĘ ŚWIATA

Galeria Malta przechodzi ważną przemianę, do 
której dojrzała po dziesięcioletniej obecności 
w Poznaniu. Z przeprowadzonych bowiem ba-
dań wynika, że mieszkańcy Poznania – przy-
jeżdżający na Maltę – nie potrzebują kolejnej, 
typowej galerii handlowej. Obiekt ulegnie zatem 
niespotykanej transformacji. Odmieniona oferta 
i dobór najemców centrum harmonijnie dopeł-
nią wachlarz atrakcji skupionych wokół Jeziora 
Maltańskiego. Przyszłość Galerii Malta opiera się 
na jej roli społecznej.

ZMIANY W CENTRUM 
HANDLOWYM M1 POZNAŃ

Rok 2019 to czas pełen zmian w ofercie cen-
trum handlowego M1 Poznań. Nowi najemcy 
z nieobecnych dotąd branż zajęli powierzchnię 
przekraczającą 9000 m.kw. Wśród nowych skle-
pów pojawił się m.in. Komfort otwierając sklep 
w nowym koncepcie, sieć klubów fitness Just 
GYM oraz salon marki TEDi.

DEBIUTU LPP W FINLANDII

Polski producent odzieży w październiku 2019 
roku zadebiutował w Finlandii. To 25 kraj na ma-
pie gdańskiej spółki. Obecność wszystkich pięciu 
marek LPP w Mall of Tripla – jednym z najważ-
niejszych centrum handlowych Helsinek, ma 
strategiczne znaczenie dla budowania rozpo-
znawalności LPP w nowym regionie. W ostatnich 
miesiącach polski producent uruchomił także 
sprzedaż internetową na Ukrainie, która jest dla 
firmy 13. rynkiem e-commerce. W 2020 roku 
spółka planuje otwarcie pierwszych salonów 
stacjonarnych w Macedonii Północnej.

ODMIENIONY LOGOTYP 
I NOWY MONOGRAM 

KOLEKCJI KAZAR

Po niemal trzydziestu latach, marka Kazar po-
stanowiła ożywić swój wizerunek, prezentując 

odświeżony logotyp, który stanowi odnowioną 
wersję dotychczasowego, a także nowy mono-
gram. Stanowi on połączenie dwóch, splecionych 
ze sobą liter K, przez co zyskuje na znaczeniu 
i symbolice. Uosabia bliskość i przywiązanie, 
jest pełen pasji i namiętności. W aspekcie czy-
sto estetycznym, przedstawia formę niezwykle 
elegancką i wyrafinowaną, a zarazem subtelną 
i czytelną.

MULTI WYGRYWA 
NOWE KONTRAKTY NA 

ZARZĄDZANIE 

Multi Poland, spółka Multi Corporation, wygrała 
kontrakt Union Investment na zarządzanie nie-
ruchomościami dwóch centrów handlowych 
w Polsce: Ferio Konin w Koninie oraz Sarni Stok 
w Bielsku-Białej - począwszy od 1 październi-
ka 2019r. Umowy obejmują pełne zarządzanie 
centrami z leasingiem i marketingiem włącznie.
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SILESIA OUTLET ZMIENIA 
WŁAŚCICIELA

Neptune, spółka joint venture NEINVER i Nuveen 
Real Estate, w czerwcu 2019 roku nabyła Silesia 
Outlet w Gliwicach, od spółki 6B47 Real Estate 
Investors za 31,5 mln EUR. Silesia Outlet został 
otwarty 27 marca tego roku. Na 12 000 m kw. 
gromadzi 60 sklepów znanych lokalnych i mię-
dzynarodowych marek. NEINVER odpowiada 
za zarządzanie centrum outlet od momentu 
otwarcia. W drugiej fazie projektu, planowane jest 
rozszerzenie oferty do 20 000 m.kw. powierzchni 
handlowej i 120 sklepów.

REAL FOOD Z MARKAMI 
BOBBY BURGER 

I WEGEGURU - W 2021 R. 
GIEŁDA

Burgerownie Bobby Burger odwiedza ponad 
milion klientów rocznie. W 2018 r. w sumie przy-
chody z lokali własnych i franczyzowych sieci 
przekroczyły 33,6 mln zł netto (37 mln zł brutto). 
To o 22 proc. więcej w porównaniu z 2017 rokiem. 
Od stycznia 2019 r. Bobby Burger i Wegeguru 
należą do jednej grupy kapitałowej Real Food. 
Spółka zapowiada wzrost obrotów o około 15 
proc. rocznie. Ponato Zarząd spółki deklaruje 
wprowadzenie papierów do obrotu na giełdzie 
do końca 2021 roku. - Prawdopodobnie będzie to 
NewConnect lub podobny rynek, umożliwiający 
obrót papierami młodych spółek, którego stwo-
rzenie jest planowane według deklaracji GPW. 
Wraz z planowanym wprowadzeniem akcji do 
obrotu Real Food SA zamierza przeprowadzić 
nową emisję akcji.

ECE POLSKA ROZPOCZYNA 
ZARZĄDZANIE KOLEJNYMI 
GALERIAMI HANDLOWYMI 

W POLSCE
Fundusz inwestycyjny ECE European Prime 
Shopping Centre Fund II, lider na rynku nieru-
chomości komercyjnych, nabył 9 lipca 2019 roku 
dwie kolejne galerie handlowe w Polsce, Atrium 
w Koszalinie i Felicity w Lublinie. Od 10 lipca ECE 
Projektmanagement Polska sp. z o.o. rozpoczyna 
zarządzanie tymi obiektami, rozbudowując tym 
samym swój portfel do dziesięciu śródmiejskich 
centrów handlowych.

SIZEER STAWIA NA SALONY 
W MODELU FLAGSHIP

Salony Sizeer w Posnanii, Atrium Koszalin, gdyń-
skiej Rivierze, a także w warszawskiej Galerii Mło-

ciny – to pierwsze miejsca na mapie handlowej 
sieci w nowym modelu Flagship. Koncept opiera 
się m.in. na rozbudowanej ofercie odzieży i ak-
cesoriów z segmentu sport-lifestyle. Ponadto 
sklepy mają zapewnić możliwość bardziej kom-
pleksowych zakupów oraz silną integrację omni-
channelową z platformą zakupową e-sizeer.com

PIOTR I PAWEŁ POD 
SZYLDEM SPAR

SPAR GROUP – wyłączny operator licencji SPAR na 
terenie Polski – sfinalizował umowę przeniesienia 
własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. 
z o.o. Tym samym zrealizowane zostały założe-
nia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję 
UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr 
i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na 
SPAR i dołączą do międzynarodowego holdingu 
z wieloletnim doświadczeniem w sektorze deta-
licznym na świecie i w Europie.

CCC URUCHAMIA DLA 
KLIENTÓW USŁUGĘ 

ASYSTENT GŁOSOWY CCC 
W GOOGLE

Aby uruchomić rozmowę z asystentem CCC wy-
starczy w aplikacji Google Asystent powiedzieć 
komendę: „Porozmawiaj z CCC”. Wirtualny do-
radca pomoże Klientom m.in. w przeszukiwaniu 
produktów na podstawie licznych filtrów takich 
jak kategoria, marka, kolor, cena czy szczególne 
atrybuty (np. „szpilki z cekinami”), wyszukaniu 
najbliższego sklepu CCC czy informacji o aktu-
alnych promocjach w Klubie CCC. Na bieżąco 

będą też dodawane nowe funkcjonalności, a cała 
usługa systematycznie rozwijana, także o pełną 
obsługę procesu zakupowego online i spraw-
dzanie dostępności produktów w wybranym 
sklepie stacjonarnym..

PRIMARK OTWORZY 
PIERWSZY SKLEP W POLSCE

Primark, międzynarodowa marka odzieżowa, 
która oferuje „niesamowitą modę w niesamo-
witych cenach” (‘Amazing Fashion at Amazing 
Prices’), otworzy swój pierwszy sklep w Polsce. 
Primark wybrał na swój debiut stolicę i zajmie 
3 660 mkw. powierzchni handlowej na dwóch 
piętrach.centrum handlowego.

PIOTR I PAWEŁ POD 
SZYLDEM SPAR

SPAR GROUP – wyłączny operator licencji SPAR na 
terenie Polski – sfinalizował umowę przeniesienia 
własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. 
z o.o. Tym samym zrealizowane zostały założe-
nia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję 
UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr 
i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na 
SPAR i dołączą do międzynarodowego holdingu 
z wieloletnim doświadczeniem w sektorze deta-
licznym na świecie i w Europie.

GALERIA JURAJSKA 
Z CERTYFIKATEM BREEAM 

NA POZIOMIE „EXCELLENT”

Należąca do GTC Galeria Jurajska otrzymała cer-
tyfikat BREEAM na poziomie „Excellent” w kate-
goriach „Asset Performance” i „Building Manage-
ment”. Oznacza to, że obiekt jest w znakomitej 
formie jeśli chodzi o kwestie środowiskowe. 
Przyczyniły się do tego inwestycje ekomoder-
nizacyjne. Eksperci dokonujący oceny docenili 
m.in. zmniejszone zużycie energii osiągnięte 
dzięki instalacji energooszczędnego oświetlenia 
i wydajnych systemów wentylacyjnych.

EWOLUCJA MALTY – 
W DUCHU ZMIENIAJĄCEGO 

SIĘ ŚWIATA

Galeria Malta przechodzi ważną przemianę, do 
której dojrzała po dziesięcioletniej obecności 
w Poznaniu. Z przeprowadzonych bowiem ba-
dań wynika, że mieszkańcy Poznania – przy-
jeżdżający na Maltę – nie potrzebują kolejnej, 
typowej galerii handlowej. Obiekt ulegnie zatem 
niespotykanej transformacji. Odmieniona oferta 
i dobór najemców centrum harmonijnie dopeł-
nią wachlarz atrakcji skupionych wokół Jeziora 
Maltańskiego. Przyszłość Galerii Malta opiera się 
na jej roli społecznej.

ZMIANY W CENTRUM 
HANDLOWYM M1 POZNAŃ

Rok 2019 to czas pełen zmian w ofercie cen-
trum handlowego M1 Poznań. Nowi najemcy 
z nieobecnych dotąd branż zajęli powierzchnię 
przekraczającą 9000 m.kw. Wśród nowych skle-
pów pojawił się m.in. Komfort otwierając sklep 
w nowym koncepcie, sieć klubów fitness Just 
GYM oraz salon marki TEDi.

DEBIUTU LPP W FINLANDII

Polski producent odzieży w październiku 2019 
roku zadebiutował w Finlandii. To 25 kraj na ma-
pie gdańskiej spółki. Obecność wszystkich pięciu 
marek LPP w Mall of Tripla – jednym z najważ-
niejszych centrum handlowych Helsinek, ma 
strategiczne znaczenie dla budowania rozpo-
znawalności LPP w nowym regionie. W ostatnich 
miesiącach polski producent uruchomił także 
sprzedaż internetową na Ukrainie, która jest dla 
firmy 13. rynkiem e-commerce. W 2020 roku 
spółka planuje otwarcie pierwszych salonów 
stacjonarnych w Macedonii Północnej.

ODMIENIONY LOGOTYP 
I NOWY MONOGRAM 

KOLEKCJI KAZAR

Po niemal trzydziestu latach, marka Kazar po-
stanowiła ożywić swój wizerunek, prezentując 

odświeżony logotyp, który stanowi odnowioną 
wersję dotychczasowego, a także nowy mono-
gram. Stanowi on połączenie dwóch, splecionych 
ze sobą liter K, przez co zyskuje na znaczeniu 
i symbolice. Uosabia bliskość i przywiązanie, 
jest pełen pasji i namiętności. W aspekcie czy-
sto estetycznym, przedstawia formę niezwykle 
elegancką i wyrafinowaną, a zarazem subtelną 
i czytelną.

MULTI WYGRYWA 
NOWE KONTRAKTY NA 

ZARZĄDZANIE 

Multi Poland, spółka Multi Corporation, wygrała 
kontrakt Union Investment na zarządzanie nie-
ruchomościami dwóch centrów handlowych 
w Polsce: Ferio Konin w Koninie oraz Sarni Stok 
w Bielsku-Białej - począwszy od 1 październi-
ka 2019r. Umowy obejmują pełne zarządzanie 
centrami z leasingiem i marketingiem włącznie.
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SILESIA OUTLET ZMIENIA 
WŁAŚCICIELA

Neptune, spółka joint venture NEINVER i Nuveen 
Real Estate, w czerwcu 2019 roku nabyła Silesia 
Outlet w Gliwicach, od spółki 6B47 Real Estate 
Investors za 31,5 mln EUR. Silesia Outlet został 
otwarty 27 marca tego roku. Na 12 000 m kw. 
gromadzi 60 sklepów znanych lokalnych i mię-
dzynarodowych marek. NEINVER odpowiada 
za zarządzanie centrum outlet od momentu 
otwarcia. W drugiej fazie projektu, planowane jest 
rozszerzenie oferty do 20 000 m.kw. powierzchni 
handlowej i 120 sklepów.

REAL FOOD Z MARKAMI 
BOBBY BURGER 

I WEGEGURU - W 2021 R. 
GIEŁDA

Burgerownie Bobby Burger odwiedza ponad 
milion klientów rocznie. W 2018 r. w sumie przy-
chody z lokali własnych i franczyzowych sieci 
przekroczyły 33,6 mln zł netto (37 mln zł brutto). 
To o 22 proc. więcej w porównaniu z 2017 rokiem. 
Od stycznia 2019 r. Bobby Burger i Wegeguru 
należą do jednej grupy kapitałowej Real Food. 
Spółka zapowiada wzrost obrotów o około 15 
proc. rocznie. Ponato Zarząd spółki deklaruje 
wprowadzenie papierów do obrotu na giełdzie 
do końca 2021 roku. - Prawdopodobnie będzie to 
NewConnect lub podobny rynek, umożliwiający 
obrót papierami młodych spółek, którego stwo-
rzenie jest planowane według deklaracji GPW. 
Wraz z planowanym wprowadzeniem akcji do 
obrotu Real Food SA zamierza przeprowadzić 
nową emisję akcji.

ECE POLSKA ROZPOCZYNA 
ZARZĄDZANIE KOLEJNYMI 
GALERIAMI HANDLOWYMI 

W POLSCE
Fundusz inwestycyjny ECE European Prime 
Shopping Centre Fund II, lider na rynku nieru-
chomości komercyjnych, nabył 9 lipca 2019 roku 
dwie kolejne galerie handlowe w Polsce, Atrium 
w Koszalinie i Felicity w Lublinie. Od 10 lipca ECE 
Projektmanagement Polska sp. z o.o. rozpoczyna 
zarządzanie tymi obiektami, rozbudowując tym 
samym swój portfel do dziesięciu śródmiejskich 
centrów handlowych.

SIZEER STAWIA NA SALONY 
W MODELU FLAGSHIP

Salony Sizeer w Posnanii, Atrium Koszalin, gdyń-
skiej Rivierze, a także w warszawskiej Galerii Mło-

ciny – to pierwsze miejsca na mapie handlowej 
sieci w nowym modelu Flagship. Koncept opiera 
się m.in. na rozbudowanej ofercie odzieży i ak-
cesoriów z segmentu sport-lifestyle. Ponadto 
sklepy mają zapewnić możliwość bardziej kom-
pleksowych zakupów oraz silną integrację omni-
channelową z platformą zakupową e-sizeer.com

PIOTR I PAWEŁ POD 
SZYLDEM SPAR

SPAR GROUP – wyłączny operator licencji SPAR na 
terenie Polski – sfinalizował umowę przeniesienia 
własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. 
z o.o. Tym samym zrealizowane zostały założe-
nia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję 
UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr 
i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na 
SPAR i dołączą do międzynarodowego holdingu 
z wieloletnim doświadczeniem w sektorze deta-
licznym na świecie i w Europie.

CCC URUCHAMIA DLA 
KLIENTÓW USŁUGĘ 

ASYSTENT GŁOSOWY CCC 
W GOOGLE

Aby uruchomić rozmowę z asystentem CCC wy-
starczy w aplikacji Google Asystent powiedzieć 
komendę: „Porozmawiaj z CCC”. Wirtualny do-
radca pomoże Klientom m.in. w przeszukiwaniu 
produktów na podstawie licznych filtrów takich 
jak kategoria, marka, kolor, cena czy szczególne 
atrybuty (np. „szpilki z cekinami”), wyszukaniu 
najbliższego sklepu CCC czy informacji o aktu-
alnych promocjach w Klubie CCC. Na bieżąco 

będą też dodawane nowe funkcjonalności, a cała 
usługa systematycznie rozwijana, także o pełną 
obsługę procesu zakupowego online i spraw-
dzanie dostępności produktów w wybranym 
sklepie stacjonarnym..

PRIMARK OTWORZY 
PIERWSZY SKLEP W POLSCE

Primark, międzynarodowa marka odzieżowa, 
która oferuje „niesamowitą modę w niesamo-
witych cenach” (‘Amazing Fashion at Amazing 
Prices’), otworzy swój pierwszy sklep w Polsce. 
Primark wybrał na swój debiut stolicę i zajmie 
3 660 mkw. powierzchni handlowej na dwóch 
piętrach.centrum handlowego.

PIOTR I PAWEŁ POD 
SZYLDEM SPAR

SPAR GROUP – wyłączny operator licencji SPAR na 
terenie Polski – sfinalizował umowę przeniesienia 
własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. 
z o.o. Tym samym zrealizowane zostały założe-
nia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję 
UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr 
i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na 
SPAR i dołączą do międzynarodowego holdingu 
z wieloletnim doświadczeniem w sektorze deta-
licznym na świecie i w Europie.

GALERIA JURAJSKA 
Z CERTYFIKATEM BREEAM 

NA POZIOMIE „EXCELLENT”

Należąca do GTC Galeria Jurajska otrzymała cer-
tyfikat BREEAM na poziomie „Excellent” w kate-
goriach „Asset Performance” i „Building Manage-
ment”. Oznacza to, że obiekt jest w znakomitej 
formie jeśli chodzi o kwestie środowiskowe. 
Przyczyniły się do tego inwestycje ekomoder-
nizacyjne. Eksperci dokonujący oceny docenili 
m.in. zmniejszone zużycie energii osiągnięte 
dzięki instalacji energooszczędnego oświetlenia 
i wydajnych systemów wentylacyjnych.

EWOLUCJA MALTY – 
W DUCHU ZMIENIAJĄCEGO 

SIĘ ŚWIATA

Galeria Malta przechodzi ważną przemianę, do 
której dojrzała po dziesięcioletniej obecności 
w Poznaniu. Z przeprowadzonych bowiem ba-
dań wynika, że mieszkańcy Poznania – przy-
jeżdżający na Maltę – nie potrzebują kolejnej, 
typowej galerii handlowej. Obiekt ulegnie zatem 
niespotykanej transformacji. Odmieniona oferta 
i dobór najemców centrum harmonijnie dopeł-
nią wachlarz atrakcji skupionych wokół Jeziora 
Maltańskiego. Przyszłość Galerii Malta opiera się 
na jej roli społecznej.

ZMIANY W CENTRUM 
HANDLOWYM M1 POZNAŃ

Rok 2019 to czas pełen zmian w ofercie cen-
trum handlowego M1 Poznań. Nowi najemcy 
z nieobecnych dotąd branż zajęli powierzchnię 
przekraczającą 9000 m.kw. Wśród nowych skle-
pów pojawił się m.in. Komfort otwierając sklep 
w nowym koncepcie, sieć klubów fitness Just 
GYM oraz salon marki TEDi.

DEBIUTU LPP W FINLANDII

Polski producent odzieży w październiku 2019 
roku zadebiutował w Finlandii. To 25 kraj na ma-
pie gdańskiej spółki. Obecność wszystkich pięciu 
marek LPP w Mall of Tripla – jednym z najważ-
niejszych centrum handlowych Helsinek, ma 
strategiczne znaczenie dla budowania rozpo-
znawalności LPP w nowym regionie. W ostatnich 
miesiącach polski producent uruchomił także 
sprzedaż internetową na Ukrainie, która jest dla 
firmy 13. rynkiem e-commerce. W 2020 roku 
spółka planuje otwarcie pierwszych salonów 
stacjonarnych w Macedonii Północnej.

ODMIENIONY LOGOTYP 
I NOWY MONOGRAM 

KOLEKCJI KAZAR

Po niemal trzydziestu latach, marka Kazar po-
stanowiła ożywić swój wizerunek, prezentując 

odświeżony logotyp, który stanowi odnowioną 
wersję dotychczasowego, a także nowy mono-
gram. Stanowi on połączenie dwóch, splecionych 
ze sobą liter K, przez co zyskuje na znaczeniu 
i symbolice. Uosabia bliskość i przywiązanie, 
jest pełen pasji i namiętności. W aspekcie czy-
sto estetycznym, przedstawia formę niezwykle 
elegancką i wyrafinowaną, a zarazem subtelną 
i czytelną.

MULTI WYGRYWA 
NOWE KONTRAKTY NA 

ZARZĄDZANIE 

Multi Poland, spółka Multi Corporation, wygrała 
kontrakt Union Investment na zarządzanie nie-
ruchomościami dwóch centrów handlowych 
w Polsce: Ferio Konin w Koninie oraz Sarni Stok 
w Bielsku-Białej - począwszy od 1 październi-
ka 2019r. Umowy obejmują pełne zarządzanie 
centrami z leasingiem i marketingiem włącznie.

Fo
t. 

G
al

er
ia

 Ju
ra

js
ka

Fot. ECE

Fo
t. 

Im
pa

tie
nt

 S
tu

di
o 

...
...

..

........

DEBIUT



......

........

100 NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEŃ 2019 ROKU ARTYKUŁ58 59

luty 2020 luty 2020magazyngalerie.pl magazyngalerie.pl

SPAR GROUP OTWIERA 
PIERWSZY SKLEP 

SPAR GROUP – wyłączny operator licencji SPAR 
na terenie Polski – planuje zbudowanie sieci 
400 sklepów w ciągu 5 lat w Polsce. Bazą do 
budowania sieci Spar w Polsce będzie Grupa 
Piotr i Paweł, której sklepy zostaną poddane re-
brandingowi i zmienią szyld na SPAR. Sieć będzie 
także rozwijać się w oparciu o nowe umowy 
z niezależnymi detalistami. Otwarcie pierwszego 
sklepu Grupy w miejscu gdzie wcześniej znajdo-
wał się Piotr i Paweł miało miejsce w listopadzie 
w warszawskim centrum handlowym Blue City.

GALERIA SŁOWIAŃSKA 
W ZGORZELCU OTWARTA 

PO ROZBUDOWIE

Carrefour Polska zakończył rozbudowę Gale-
rii Słowiańskiej w Zgorzelcu. W odnowionym 
i powiększonym o blisko 3000 mkw. obiekcie 
pojawiły się nowe marki, m.in. Smyk i Pepco, 
a dotychczasowi najemcy kompleksowo odświe-
żyli lub przebudowali swoje lokale. Rozbudowie 
uległa także strefa restauracyjna oraz parking. 
Odświeżony wizerunek obiektu promuje kampa-
nia marketingowa pod hasłem „Nowe rozdanie”.

ZMARŁ LARS LARSEN 
ZAŁOŻYCIEL GRUPY JYSK

19 sierpnia 2019 roku, w wieku 71 lat zmarł Lars 
Larsen, założyciel grupy Jysk. Lars Larsen pozo-
stawał twarzą Jysk do czerwca 2019, kiedy to 
zdiagnozowano u niego raka wątroby. Wtedy 
funkcję prezesa przejął jego syn Jacob Brunsborg. 
Kierowaniem całą firmą Jysk będzie nadal zajmo-
wał się jej dotychczasowy dyrektor generalny 
i prezes Jan Boegh.

FUTURA PARK PRZECHODZI 
REBRANDING

Od 23 sierpnia 2019 roku centrum handlowe 
nazywa się Factoria Park. Obiekt zyskał również 
nowe logo i identyfikację wizualną. Zmiana po-
dyktowana jest chęcią wdrożenia wizerunku od-
powiadającego najnowszym trendom na rynku 
nieruchomości oraz przejęciem obiektu przez 
nowego zarządcę.

IMMOFINANZ ZWIĘKSZA 
PORTFEL STOP SHOP-ÓW 

IMMOFINANZ kontynuuje stały wzrost w zakresie 
rozwoju swojej marki dla parków handlowych 
– STOP SHOP, rozszerzając portfel do łącznie 90 
lokalizacji. Ostatnie przejęcia obejmują sześć 
w pełni skomercjalizowanych parków handlo-
wych na Słowenii i w Polsce z około 54.000 m 
kw. powierzchni pod wynajem. 

FOREVER 21 OGŁASZA 
BANKRUCTWO

Forever 21 powstała w 1984 roku. Marka zyskała 
popularność w latach 90. Do jej kłopotów finan-

sowych przyczynił się gwałtowny wzrost zaku-
pów modowych w kanale e-commerce, z którym 
marka sobie nie poradziła. Teraz firma chce sko-
rzystać z dostępnych procedur w celu przepro-
wadzenia globalnej restrukturyzacji, dzięki której 
skupi się na rentownych operacjach. Forever 21 
planuje zamknięcie 178 sklepów w USA oraz ok. 
350 sklepów w innych krajach, także w Polsce.  
Marka zapowiada kontynuowanie działalności 
w Ameryce Łacińskiej.

CUBUS ZAMYKA SKLEPY
Norweska marka odzieżowa Cubus pojawiła się 
w Polsce w 1996 roku. W lipcu 2019 roku spółka 
Cubus Polska złożyła wniosek o upadłość. 3 wrze-
śnia sąd przychylił się do niego i ogłosił jej upa-
dłość. Firma zaistniałą sytuację tłumaczy słabymi 
wynikami finansowymi, które pogorszyły się m.in. 
w związku z rozwojem handlu internetowego 
oraz wprowadzonym w Polsce zakazem handlu 
w niedziele. Przypomnijmy, w 2018 roku Cubus 
Polska miał 52 mln zł przychodów ze sprzedaży 
ubrań. Było to 24,5 mln zł mniej niż w 2017 roku. 
Spółka zwiększyła stratę z 19,1 mln zł w 2017 roku 
do 19,6 mln zł w 2018 roku.

POZNAŃSKIE 
CENTRUM HANDLOWE 

PRZYGOTOWUJE NOWĄ 
INWESTYCJĘ

Centrum handlowe Stary Browar przygoto-
wuje się do rewitalizacji placu od strony ulicy 
Ratajczaka. Przestrzeń przed wejściem do pół-
nocno-zachodniego skrzydła, czeka kompletna 
metamorfoza. Późną jesienią rozpoczęły się prace 
budowlane, a wiosną rozpocznie się nasadzenia 
drzew, krzewów, traw i kwiatów. Centralnym ele-
mentem będzie fontanna. Zielony Plac Starego 
Browaru zostanie otwarty w pierwszej połowie 
2020 roku.

LPP PRZYSTĄPIŁO DO 
GLOBALNEJ INICJATYWY 

NEW PLASTICS ECONOMY

LPP jako pierwsza polska firma przystąpiła do 
globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu 
zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem. 
Jest to międzynarodowe porozumienie zaini-
cjowane przez fundację Ellen MacArthur we 
współpracy z ONZ, którego celem jest całkowita 
eliminacja plastikowych odpadów niepodlegają-
cych obiegowi zamkniętemu. LPP zobowiązało 
się do wykorzystywania plastikowych opakowań 
spełniających jedno z kryteriów: w 100% nada-
jących się do ponownego użycia, poddających 
się recyklingowi lub kompostowaniu.

NOWY WIZERUNEK 
CENTRÓW DESIGNER 

OUTLET

Moda, humor i pozytywna energia to hasła prze-
wodnie nadchodzących kampanii reklamowych 
przygotowanych dla Designer Outlet w Piasecz-
nie pod Warszawą, Gdańsku i Sosnowcu. Na ich 
potrzeby zarządca centrów zdecydował się na 
wykonanie własnych fotografii, które w pełni 
oddają klimat i charakter modowych zakupów. 
W projekcie wziął udział londyński fotograf 
John-Paul Pietrus i modele znani ze współpracy 
z największymi na świecie domami mody - Flávia 
Lucini, Jordan Rand oraz Aurelien Muller.

METRO PROPERTIES 
SPRZEDAJE PORTFEL 

SKLEPÓW CASH & CARRY 

Metro Properties, spółka należąca do grupy Me-
tro AG, zbyła portfolio 11 sklepów Cash & Carry 
w Polsce, na Węgrzech i w Czechach w ramach 
transakcji sprzedaży i najmu zwrotnego (sale and 
leaseback). Portfel nieruchomości nabyła inwe-
stująca w imieniu funduszu regulowanego AIF 
spółka FLE GmbH z siedzibą w Wiedniu, podmiot 
zależny francuskiej grupy LFPI. Transakcja o łącz-
nej wartości ponad 250 milionów euro została 
sfinalizowana w sierpniu 2019 roku. 

MUSZKIETEROWIE 
OTWIERAJĄ 160. SKLEP 

BRICOMARCHÉ W POLSCE

Huczne otwarcie 160. sklepu Bricomarché w Pol-
sce odbyło się 18 września 2019 roku. Jest to 
jednocześnie pierwszy sklep sieci wynosi 1600 

m2 kw., a obok znajduje się ogród zewnętrzy 
liczący 660 m kw. oraz parking z 50 miejscami 
postojowymi.

NAJWIĘKSZY PARK 
TRAMPOLIN SIECI 

JUMPWORLD OTWARTY

28 sierpnia 2019 r. został otwarty w Warszawie 
największy park trampolin sieci JumpWorld. 
Można tam znaleźć najnowsze atrakcje takie jak 
tyrolka, zjeżdżalnia pontonowa, poduszka po-
wietrzna. Wśród atrakcji nie zabrakło trampolin, 
boisk do gier zespołowych, basenów z gąbkami 
oraz ścianki wspinaczkowej.

WIELKI POWRÓT FORUM 
KOSZALIN

Atrium Koszalin przeszło rebranding. Od września 
nazywa się Forum Koszalin. Zmiana nazwy i lo-
gotypu to początek ewolucji, jaka czeka obiekt 
tuż po zmianie właściciela i zarządcy obiektu. 
Przestrzeń centrum nabierze nową jakość, tak by 
Forum Koszalin kojarzyło się nie tylko z udanymi 
zakupami, ale też z nowoczesnym, estetycznym 
i zgodnym z trendami wnętrzem, które chętnie 
się odwiedza i w którym miło spędza się czas.

CH MARYWILSKA 
44 Z NOWĄ STREĄ 

GASTRONOMICZNĄ 

W 2019 roku strefa gastronomiczna Centrum 
Handlowego MARYWILSKA 44 została po-
większona i zmodernizowana. W wyniku prac 
gastronomia zyskała nowoczesną, estetyczną 
i funkcjonalną przestrzeń konsumpcyjną, a jej 
oferta wzbogaciła się o 6 nowych lokali gastrono-
micznych: Cafeteka, Taszkent, Ding Tea, Bar Kura, 
Gruby i Bogaty oraz Dim Sun Sushi. 

OTWIERA SIĘ NAJWIĘKSZA 
ZARA W POLSCE

Zara otwiera w Krakowie nowy dwupiętrowy 
salon o powierzchni całkowitej 3600 m.kw., za-
projektowany zgodnie z najnowszym konceptem 
marki. Oprócz wielkości wnętrze lokalu zaska-
kuje wszystkich designem, który łączy w sobie 
funkcjonalność i estetykę charakterystyczną dla 
brandu. Otwarcie największego w Polsce salonu 
marki Zara odbyło się 24 października.

PROFIL FACEBOOK 
GORZOWSKIEJ GALERII 

ASKANA WŚRÓD 
NAJLEPSZYCH

Profil Facebook Galerii Askana (www.facebook.
com/GaleriaAskana) liczący ponad 26 tys. fanów 
pojawił się dwukrotnie w lipcowym rankingu 15 
najlepszych postów na profilach centrów han-
dlowych przygotowanym przez firmę Sotrender, 
która bada aktywność polskich profili na Face-
booku, Twitterze, YouTube oraz Instagramie. Dwa 
posty miały odpowiednio 1252 i 642 komentarze, 
co świadczy o wysokiej interakcji z fanami profilu.

PREMIERA ROKU 
W KRAKOWSKIEJ GALERII 

KAZIMIERZ - OTWARCIE 
PIERWSZEGO SALONU 

MARKI WEEKDAY

Pod koniec listopada 2019 roku miał miejsce je-
den z najgłośniejszych debiutów branży fashion 
w naszym kraju. W Galerii Kazimierz otwarto 
pierwszy nie tylko w Polsce, ale całej Europie 
Środkowej, salon popularnej marki odzieżowej 
Weekday. Salon o powierzchni 305 m.kw. oferuje 
pełen asortyment odzieży i akcesoriów, a kolekcje 
inspirowane popkulturą i stylem ulicy.
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SPAR GROUP OTWIERA 
PIERWSZY SKLEP 

SPAR GROUP – wyłączny operator licencji SPAR 
na terenie Polski – planuje zbudowanie sieci 
400 sklepów w ciągu 5 lat w Polsce. Bazą do 
budowania sieci Spar w Polsce będzie Grupa 
Piotr i Paweł, której sklepy zostaną poddane re-
brandingowi i zmienią szyld na SPAR. Sieć będzie 
także rozwijać się w oparciu o nowe umowy 
z niezależnymi detalistami. Otwarcie pierwszego 
sklepu Grupy w miejscu gdzie wcześniej znajdo-
wał się Piotr i Paweł miało miejsce w listopadzie 
w warszawskim centrum handlowym Blue City.

GALERIA SŁOWIAŃSKA 
W ZGORZELCU OTWARTA 

PO ROZBUDOWIE

Carrefour Polska zakończył rozbudowę Gale-
rii Słowiańskiej w Zgorzelcu. W odnowionym 
i powiększonym o blisko 3000 mkw. obiekcie 
pojawiły się nowe marki, m.in. Smyk i Pepco, 
a dotychczasowi najemcy kompleksowo odświe-
żyli lub przebudowali swoje lokale. Rozbudowie 
uległa także strefa restauracyjna oraz parking. 
Odświeżony wizerunek obiektu promuje kampa-
nia marketingowa pod hasłem „Nowe rozdanie”.

ZMARŁ LARS LARSEN 
ZAŁOŻYCIEL GRUPY JYSK

19 sierpnia 2019 roku, w wieku 71 lat zmarł Lars 
Larsen, założyciel grupy Jysk. Lars Larsen pozo-
stawał twarzą Jysk do czerwca 2019, kiedy to 
zdiagnozowano u niego raka wątroby. Wtedy 
funkcję prezesa przejął jego syn Jacob Brunsborg. 
Kierowaniem całą firmą Jysk będzie nadal zajmo-
wał się jej dotychczasowy dyrektor generalny 
i prezes Jan Boegh.

FUTURA PARK PRZECHODZI 
REBRANDING

Od 23 sierpnia 2019 roku centrum handlowe 
nazywa się Factoria Park. Obiekt zyskał również 
nowe logo i identyfikację wizualną. Zmiana po-
dyktowana jest chęcią wdrożenia wizerunku od-
powiadającego najnowszym trendom na rynku 
nieruchomości oraz przejęciem obiektu przez 
nowego zarządcę.

IMMOFINANZ ZWIĘKSZA 
PORTFEL STOP SHOP-ÓW 

IMMOFINANZ kontynuuje stały wzrost w zakresie 
rozwoju swojej marki dla parków handlowych 
– STOP SHOP, rozszerzając portfel do łącznie 90 
lokalizacji. Ostatnie przejęcia obejmują sześć 
w pełni skomercjalizowanych parków handlo-
wych na Słowenii i w Polsce z około 54.000 m 
kw. powierzchni pod wynajem. 

FOREVER 21 OGŁASZA 
BANKRUCTWO

Forever 21 powstała w 1984 roku. Marka zyskała 
popularność w latach 90. Do jej kłopotów finan-

sowych przyczynił się gwałtowny wzrost zaku-
pów modowych w kanale e-commerce, z którym 
marka sobie nie poradziła. Teraz firma chce sko-
rzystać z dostępnych procedur w celu przepro-
wadzenia globalnej restrukturyzacji, dzięki której 
skupi się na rentownych operacjach. Forever 21 
planuje zamknięcie 178 sklepów w USA oraz ok. 
350 sklepów w innych krajach, także w Polsce.  
Marka zapowiada kontynuowanie działalności 
w Ameryce Łacińskiej.

CUBUS ZAMYKA SKLEPY
Norweska marka odzieżowa Cubus pojawiła się 
w Polsce w 1996 roku. W lipcu 2019 roku spółka 
Cubus Polska złożyła wniosek o upadłość. 3 wrze-
śnia sąd przychylił się do niego i ogłosił jej upa-
dłość. Firma zaistniałą sytuację tłumaczy słabymi 
wynikami finansowymi, które pogorszyły się m.in. 
w związku z rozwojem handlu internetowego 
oraz wprowadzonym w Polsce zakazem handlu 
w niedziele. Przypomnijmy, w 2018 roku Cubus 
Polska miał 52 mln zł przychodów ze sprzedaży 
ubrań. Było to 24,5 mln zł mniej niż w 2017 roku. 
Spółka zwiększyła stratę z 19,1 mln zł w 2017 roku 
do 19,6 mln zł w 2018 roku.

POZNAŃSKIE 
CENTRUM HANDLOWE 

PRZYGOTOWUJE NOWĄ 
INWESTYCJĘ

Centrum handlowe Stary Browar przygoto-
wuje się do rewitalizacji placu od strony ulicy 
Ratajczaka. Przestrzeń przed wejściem do pół-
nocno-zachodniego skrzydła, czeka kompletna 
metamorfoza. Późną jesienią rozpoczęły się prace 
budowlane, a wiosną rozpocznie się nasadzenia 
drzew, krzewów, traw i kwiatów. Centralnym ele-
mentem będzie fontanna. Zielony Plac Starego 
Browaru zostanie otwarty w pierwszej połowie 
2020 roku.

LPP PRZYSTĄPIŁO DO 
GLOBALNEJ INICJATYWY 

NEW PLASTICS ECONOMY

LPP jako pierwsza polska firma przystąpiła do 
globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu 
zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem. 
Jest to międzynarodowe porozumienie zaini-
cjowane przez fundację Ellen MacArthur we 
współpracy z ONZ, którego celem jest całkowita 
eliminacja plastikowych odpadów niepodlegają-
cych obiegowi zamkniętemu. LPP zobowiązało 
się do wykorzystywania plastikowych opakowań 
spełniających jedno z kryteriów: w 100% nada-
jących się do ponownego użycia, poddających 
się recyklingowi lub kompostowaniu.

NOWY WIZERUNEK 
CENTRÓW DESIGNER 

OUTLET

Moda, humor i pozytywna energia to hasła prze-
wodnie nadchodzących kampanii reklamowych 
przygotowanych dla Designer Outlet w Piasecz-
nie pod Warszawą, Gdańsku i Sosnowcu. Na ich 
potrzeby zarządca centrów zdecydował się na 
wykonanie własnych fotografii, które w pełni 
oddają klimat i charakter modowych zakupów. 
W projekcie wziął udział londyński fotograf 
John-Paul Pietrus i modele znani ze współpracy 
z największymi na świecie domami mody - Flávia 
Lucini, Jordan Rand oraz Aurelien Muller.

METRO PROPERTIES 
SPRZEDAJE PORTFEL 

SKLEPÓW CASH & CARRY 

Metro Properties, spółka należąca do grupy Me-
tro AG, zbyła portfolio 11 sklepów Cash & Carry 
w Polsce, na Węgrzech i w Czechach w ramach 
transakcji sprzedaży i najmu zwrotnego (sale and 
leaseback). Portfel nieruchomości nabyła inwe-
stująca w imieniu funduszu regulowanego AIF 
spółka FLE GmbH z siedzibą w Wiedniu, podmiot 
zależny francuskiej grupy LFPI. Transakcja o łącz-
nej wartości ponad 250 milionów euro została 
sfinalizowana w sierpniu 2019 roku. 

MUSZKIETEROWIE 
OTWIERAJĄ 160. SKLEP 

BRICOMARCHÉ W POLSCE

Huczne otwarcie 160. sklepu Bricomarché w Pol-
sce odbyło się 18 września 2019 roku. Jest to 
jednocześnie pierwszy sklep sieci wynosi 1600 

m2 kw., a obok znajduje się ogród zewnętrzy 
liczący 660 m kw. oraz parking z 50 miejscami 
postojowymi.

NAJWIĘKSZY PARK 
TRAMPOLIN SIECI 

JUMPWORLD OTWARTY

28 sierpnia 2019 r. został otwarty w Warszawie 
największy park trampolin sieci JumpWorld. 
Można tam znaleźć najnowsze atrakcje takie jak 
tyrolka, zjeżdżalnia pontonowa, poduszka po-
wietrzna. Wśród atrakcji nie zabrakło trampolin, 
boisk do gier zespołowych, basenów z gąbkami 
oraz ścianki wspinaczkowej.

WIELKI POWRÓT FORUM 
KOSZALIN

Atrium Koszalin przeszło rebranding. Od września 
nazywa się Forum Koszalin. Zmiana nazwy i lo-
gotypu to początek ewolucji, jaka czeka obiekt 
tuż po zmianie właściciela i zarządcy obiektu. 
Przestrzeń centrum nabierze nową jakość, tak by 
Forum Koszalin kojarzyło się nie tylko z udanymi 
zakupami, ale też z nowoczesnym, estetycznym 
i zgodnym z trendami wnętrzem, które chętnie 
się odwiedza i w którym miło spędza się czas.

CH MARYWILSKA 
44 Z NOWĄ STREĄ 

GASTRONOMICZNĄ 

W 2019 roku strefa gastronomiczna Centrum 
Handlowego MARYWILSKA 44 została po-
większona i zmodernizowana. W wyniku prac 
gastronomia zyskała nowoczesną, estetyczną 
i funkcjonalną przestrzeń konsumpcyjną, a jej 
oferta wzbogaciła się o 6 nowych lokali gastrono-
micznych: Cafeteka, Taszkent, Ding Tea, Bar Kura, 
Gruby i Bogaty oraz Dim Sun Sushi. 

OTWIERA SIĘ NAJWIĘKSZA 
ZARA W POLSCE

Zara otwiera w Krakowie nowy dwupiętrowy 
salon o powierzchni całkowitej 3600 m.kw., za-
projektowany zgodnie z najnowszym konceptem 
marki. Oprócz wielkości wnętrze lokalu zaska-
kuje wszystkich designem, który łączy w sobie 
funkcjonalność i estetykę charakterystyczną dla 
brandu. Otwarcie największego w Polsce salonu 
marki Zara odbyło się 24 października.

PROFIL FACEBOOK 
GORZOWSKIEJ GALERII 

ASKANA WŚRÓD 
NAJLEPSZYCH

Profil Facebook Galerii Askana (www.facebook.
com/GaleriaAskana) liczący ponad 26 tys. fanów 
pojawił się dwukrotnie w lipcowym rankingu 15 
najlepszych postów na profilach centrów han-
dlowych przygotowanym przez firmę Sotrender, 
która bada aktywność polskich profili na Face-
booku, Twitterze, YouTube oraz Instagramie. Dwa 
posty miały odpowiednio 1252 i 642 komentarze, 
co świadczy o wysokiej interakcji z fanami profilu.

PREMIERA ROKU 
W KRAKOWSKIEJ GALERII 

KAZIMIERZ - OTWARCIE 
PIERWSZEGO SALONU 

MARKI WEEKDAY

Pod koniec listopada 2019 roku miał miejsce je-
den z najgłośniejszych debiutów branży fashion 
w naszym kraju. W Galerii Kazimierz otwarto 
pierwszy nie tylko w Polsce, ale całej Europie 
Środkowej, salon popularnej marki odzieżowej 
Weekday. Salon o powierzchni 305 m.kw. oferuje 
pełen asortyment odzieży i akcesoriów, a kolekcje 
inspirowane popkulturą i stylem ulicy.
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SPAR GROUP OTWIERA 
PIERWSZY SKLEP 

SPAR GROUP – wyłączny operator licencji SPAR 
na terenie Polski – planuje zbudowanie sieci 
400 sklepów w ciągu 5 lat w Polsce. Bazą do 
budowania sieci Spar w Polsce będzie Grupa 
Piotr i Paweł, której sklepy zostaną poddane re-
brandingowi i zmienią szyld na SPAR. Sieć będzie 
także rozwijać się w oparciu o nowe umowy 
z niezależnymi detalistami. Otwarcie pierwszego 
sklepu Grupy w miejscu gdzie wcześniej znajdo-
wał się Piotr i Paweł miało miejsce w listopadzie 
w warszawskim centrum handlowym Blue City.

GALERIA SŁOWIAŃSKA 
W ZGORZELCU OTWARTA 

PO ROZBUDOWIE

Carrefour Polska zakończył rozbudowę Gale-
rii Słowiańskiej w Zgorzelcu. W odnowionym 
i powiększonym o blisko 3000 mkw. obiekcie 
pojawiły się nowe marki, m.in. Smyk i Pepco, 
a dotychczasowi najemcy kompleksowo odświe-
żyli lub przebudowali swoje lokale. Rozbudowie 
uległa także strefa restauracyjna oraz parking. 
Odświeżony wizerunek obiektu promuje kampa-
nia marketingowa pod hasłem „Nowe rozdanie”.

ZMARŁ LARS LARSEN 
ZAŁOŻYCIEL GRUPY JYSK

19 sierpnia 2019 roku, w wieku 71 lat zmarł Lars 
Larsen, założyciel grupy Jysk. Lars Larsen pozo-
stawał twarzą Jysk do czerwca 2019, kiedy to 
zdiagnozowano u niego raka wątroby. Wtedy 
funkcję prezesa przejął jego syn Jacob Brunsborg. 
Kierowaniem całą firmą Jysk będzie nadal zajmo-
wał się jej dotychczasowy dyrektor generalny 
i prezes Jan Boegh.

FUTURA PARK PRZECHODZI 
REBRANDING

Od 23 sierpnia 2019 roku centrum handlowe 
nazywa się Factoria Park. Obiekt zyskał również 
nowe logo i identyfikację wizualną. Zmiana po-
dyktowana jest chęcią wdrożenia wizerunku od-
powiadającego najnowszym trendom na rynku 
nieruchomości oraz przejęciem obiektu przez 
nowego zarządcę.

IMMOFINANZ ZWIĘKSZA 
PORTFEL STOP SHOP-ÓW 

IMMOFINANZ kontynuuje stały wzrost w zakresie 
rozwoju swojej marki dla parków handlowych 
– STOP SHOP, rozszerzając portfel do łącznie 90 
lokalizacji. Ostatnie przejęcia obejmują sześć 
w pełni skomercjalizowanych parków handlo-
wych na Słowenii i w Polsce z około 54.000 m 
kw. powierzchni pod wynajem. 

FOREVER 21 OGŁASZA 
BANKRUCTWO

Forever 21 powstała w 1984 roku. Marka zyskała 
popularność w latach 90. Do jej kłopotów finan-

sowych przyczynił się gwałtowny wzrost zaku-
pów modowych w kanale e-commerce, z którym 
marka sobie nie poradziła. Teraz firma chce sko-
rzystać z dostępnych procedur w celu przepro-
wadzenia globalnej restrukturyzacji, dzięki której 
skupi się na rentownych operacjach. Forever 21 
planuje zamknięcie 178 sklepów w USA oraz ok. 
350 sklepów w innych krajach, także w Polsce.  
Marka zapowiada kontynuowanie działalności 
w Ameryce Łacińskiej.

CUBUS ZAMYKA SKLEPY
Norweska marka odzieżowa Cubus pojawiła się 
w Polsce w 1996 roku. W lipcu 2019 roku spółka 
Cubus Polska złożyła wniosek o upadłość. 3 wrze-
śnia sąd przychylił się do niego i ogłosił jej upa-
dłość. Firma zaistniałą sytuację tłumaczy słabymi 
wynikami finansowymi, które pogorszyły się m.in. 
w związku z rozwojem handlu internetowego 
oraz wprowadzonym w Polsce zakazem handlu 
w niedziele. Przypomnijmy, w 2018 roku Cubus 
Polska miał 52 mln zł przychodów ze sprzedaży 
ubrań. Było to 24,5 mln zł mniej niż w 2017 roku. 
Spółka zwiększyła stratę z 19,1 mln zł w 2017 roku 
do 19,6 mln zł w 2018 roku.

POZNAŃSKIE 
CENTRUM HANDLOWE 

PRZYGOTOWUJE NOWĄ 
INWESTYCJĘ

Centrum handlowe Stary Browar przygoto-
wuje się do rewitalizacji placu od strony ulicy 
Ratajczaka. Przestrzeń przed wejściem do pół-
nocno-zachodniego skrzydła, czeka kompletna 
metamorfoza. Późną jesienią rozpoczęły się prace 
budowlane, a wiosną rozpocznie się nasadzenia 
drzew, krzewów, traw i kwiatów. Centralnym ele-
mentem będzie fontanna. Zielony Plac Starego 
Browaru zostanie otwarty w pierwszej połowie 
2020 roku.

LPP PRZYSTĄPIŁO DO 
GLOBALNEJ INICJATYWY 

NEW PLASTICS ECONOMY

LPP jako pierwsza polska firma przystąpiła do 
globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu 
zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem. 
Jest to międzynarodowe porozumienie zaini-
cjowane przez fundację Ellen MacArthur we 
współpracy z ONZ, którego celem jest całkowita 
eliminacja plastikowych odpadów niepodlegają-
cych obiegowi zamkniętemu. LPP zobowiązało 
się do wykorzystywania plastikowych opakowań 
spełniających jedno z kryteriów: w 100% nada-
jących się do ponownego użycia, poddających 
się recyklingowi lub kompostowaniu.

NOWY WIZERUNEK 
CENTRÓW DESIGNER 

OUTLET

Moda, humor i pozytywna energia to hasła prze-
wodnie nadchodzących kampanii reklamowych 
przygotowanych dla Designer Outlet w Piasecz-
nie pod Warszawą, Gdańsku i Sosnowcu. Na ich 
potrzeby zarządca centrów zdecydował się na 
wykonanie własnych fotografii, które w pełni 
oddają klimat i charakter modowych zakupów. 
W projekcie wziął udział londyński fotograf 
John-Paul Pietrus i modele znani ze współpracy 
z największymi na świecie domami mody - Flávia 
Lucini, Jordan Rand oraz Aurelien Muller.

METRO PROPERTIES 
SPRZEDAJE PORTFEL 

SKLEPÓW CASH & CARRY 

Metro Properties, spółka należąca do grupy Me-
tro AG, zbyła portfolio 11 sklepów Cash & Carry 
w Polsce, na Węgrzech i w Czechach w ramach 
transakcji sprzedaży i najmu zwrotnego (sale and 
leaseback). Portfel nieruchomości nabyła inwe-
stująca w imieniu funduszu regulowanego AIF 
spółka FLE GmbH z siedzibą w Wiedniu, podmiot 
zależny francuskiej grupy LFPI. Transakcja o łącz-
nej wartości ponad 250 milionów euro została 
sfinalizowana w sierpniu 2019 roku. 

MUSZKIETEROWIE 
OTWIERAJĄ 160. SKLEP 

BRICOMARCHÉ W POLSCE

Huczne otwarcie 160. sklepu Bricomarché w Pol-
sce odbyło się 18 września 2019 roku. Jest to 
jednocześnie pierwszy sklep sieci wynosi 1600 

m2 kw., a obok znajduje się ogród zewnętrzy 
liczący 660 m kw. oraz parking z 50 miejscami 
postojowymi.

NAJWIĘKSZY PARK 
TRAMPOLIN SIECI 

JUMPWORLD OTWARTY

28 sierpnia 2019 r. został otwarty w Warszawie 
największy park trampolin sieci JumpWorld. 
Można tam znaleźć najnowsze atrakcje takie jak 
tyrolka, zjeżdżalnia pontonowa, poduszka po-
wietrzna. Wśród atrakcji nie zabrakło trampolin, 
boisk do gier zespołowych, basenów z gąbkami 
oraz ścianki wspinaczkowej.

WIELKI POWRÓT FORUM 
KOSZALIN

Atrium Koszalin przeszło rebranding. Od września 
nazywa się Forum Koszalin. Zmiana nazwy i lo-
gotypu to początek ewolucji, jaka czeka obiekt 
tuż po zmianie właściciela i zarządcy obiektu. 
Przestrzeń centrum nabierze nową jakość, tak by 
Forum Koszalin kojarzyło się nie tylko z udanymi 
zakupami, ale też z nowoczesnym, estetycznym 
i zgodnym z trendami wnętrzem, które chętnie 
się odwiedza i w którym miło spędza się czas.

CH MARYWILSKA 
44 Z NOWĄ STREĄ 

GASTRONOMICZNĄ 

W 2019 roku strefa gastronomiczna Centrum 
Handlowego MARYWILSKA 44 została po-
większona i zmodernizowana. W wyniku prac 
gastronomia zyskała nowoczesną, estetyczną 
i funkcjonalną przestrzeń konsumpcyjną, a jej 
oferta wzbogaciła się o 6 nowych lokali gastrono-
micznych: Cafeteka, Taszkent, Ding Tea, Bar Kura, 
Gruby i Bogaty oraz Dim Sun Sushi. 

OTWIERA SIĘ NAJWIĘKSZA 
ZARA W POLSCE

Zara otwiera w Krakowie nowy dwupiętrowy 
salon o powierzchni całkowitej 3600 m.kw., za-
projektowany zgodnie z najnowszym konceptem 
marki. Oprócz wielkości wnętrze lokalu zaska-
kuje wszystkich designem, który łączy w sobie 
funkcjonalność i estetykę charakterystyczną dla 
brandu. Otwarcie największego w Polsce salonu 
marki Zara odbyło się 24 października.

PROFIL FACEBOOK 
GORZOWSKIEJ GALERII 

ASKANA WŚRÓD 
NAJLEPSZYCH

Profil Facebook Galerii Askana (www.facebook.
com/GaleriaAskana) liczący ponad 26 tys. fanów 
pojawił się dwukrotnie w lipcowym rankingu 15 
najlepszych postów na profilach centrów han-
dlowych przygotowanym przez firmę Sotrender, 
która bada aktywność polskich profili na Face-
booku, Twitterze, YouTube oraz Instagramie. Dwa 
posty miały odpowiednio 1252 i 642 komentarze, 
co świadczy o wysokiej interakcji z fanami profilu.

PREMIERA ROKU 
W KRAKOWSKIEJ GALERII 

KAZIMIERZ - OTWARCIE 
PIERWSZEGO SALONU 

MARKI WEEKDAY

Pod koniec listopada 2019 roku miał miejsce je-
den z najgłośniejszych debiutów branży fashion 
w naszym kraju. W Galerii Kazimierz otwarto 
pierwszy nie tylko w Polsce, ale całej Europie 
Środkowej, salon popularnej marki odzieżowej 
Weekday. Salon o powierzchni 305 m.kw. oferuje 
pełen asortyment odzieży i akcesoriów, a kolekcje 
inspirowane popkulturą i stylem ulicy.
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SPAR GROUP OTWIERA 
PIERWSZY SKLEP 

SPAR GROUP – wyłączny operator licencji SPAR 
na terenie Polski – planuje zbudowanie sieci 
400 sklepów w ciągu 5 lat w Polsce. Bazą do 
budowania sieci Spar w Polsce będzie Grupa 
Piotr i Paweł, której sklepy zostaną poddane re-
brandingowi i zmienią szyld na SPAR. Sieć będzie 
także rozwijać się w oparciu o nowe umowy 
z niezależnymi detalistami. Otwarcie pierwszego 
sklepu Grupy w miejscu gdzie wcześniej znajdo-
wał się Piotr i Paweł miało miejsce w listopadzie 
w warszawskim centrum handlowym Blue City.

GALERIA SŁOWIAŃSKA 
W ZGORZELCU OTWARTA 

PO ROZBUDOWIE

Carrefour Polska zakończył rozbudowę Gale-
rii Słowiańskiej w Zgorzelcu. W odnowionym 
i powiększonym o blisko 3000 mkw. obiekcie 
pojawiły się nowe marki, m.in. Smyk i Pepco, 
a dotychczasowi najemcy kompleksowo odświe-
żyli lub przebudowali swoje lokale. Rozbudowie 
uległa także strefa restauracyjna oraz parking. 
Odświeżony wizerunek obiektu promuje kampa-
nia marketingowa pod hasłem „Nowe rozdanie”.

ZMARŁ LARS LARSEN 
ZAŁOŻYCIEL GRUPY JYSK

19 sierpnia 2019 roku, w wieku 71 lat zmarł Lars 
Larsen, założyciel grupy Jysk. Lars Larsen pozo-
stawał twarzą Jysk do czerwca 2019, kiedy to 
zdiagnozowano u niego raka wątroby. Wtedy 
funkcję prezesa przejął jego syn Jacob Brunsborg. 
Kierowaniem całą firmą Jysk będzie nadal zajmo-
wał się jej dotychczasowy dyrektor generalny 
i prezes Jan Boegh.

FUTURA PARK PRZECHODZI 
REBRANDING

Od 23 sierpnia 2019 roku centrum handlowe 
nazywa się Factoria Park. Obiekt zyskał również 
nowe logo i identyfikację wizualną. Zmiana po-
dyktowana jest chęcią wdrożenia wizerunku od-
powiadającego najnowszym trendom na rynku 
nieruchomości oraz przejęciem obiektu przez 
nowego zarządcę.

IMMOFINANZ ZWIĘKSZA 
PORTFEL STOP SHOP-ÓW 

IMMOFINANZ kontynuuje stały wzrost w zakresie 
rozwoju swojej marki dla parków handlowych 
– STOP SHOP, rozszerzając portfel do łącznie 90 
lokalizacji. Ostatnie przejęcia obejmują sześć 
w pełni skomercjalizowanych parków handlo-
wych na Słowenii i w Polsce z około 54.000 m 
kw. powierzchni pod wynajem. 

FOREVER 21 OGŁASZA 
BANKRUCTWO

Forever 21 powstała w 1984 roku. Marka zyskała 
popularność w latach 90. Do jej kłopotów finan-

sowych przyczynił się gwałtowny wzrost zaku-
pów modowych w kanale e-commerce, z którym 
marka sobie nie poradziła. Teraz firma chce sko-
rzystać z dostępnych procedur w celu przepro-
wadzenia globalnej restrukturyzacji, dzięki której 
skupi się na rentownych operacjach. Forever 21 
planuje zamknięcie 178 sklepów w USA oraz ok. 
350 sklepów w innych krajach, także w Polsce.  
Marka zapowiada kontynuowanie działalności 
w Ameryce Łacińskiej.

CUBUS ZAMYKA SKLEPY
Norweska marka odzieżowa Cubus pojawiła się 
w Polsce w 1996 roku. W lipcu 2019 roku spółka 
Cubus Polska złożyła wniosek o upadłość. 3 wrze-
śnia sąd przychylił się do niego i ogłosił jej upa-
dłość. Firma zaistniałą sytuację tłumaczy słabymi 
wynikami finansowymi, które pogorszyły się m.in. 
w związku z rozwojem handlu internetowego 
oraz wprowadzonym w Polsce zakazem handlu 
w niedziele. Przypomnijmy, w 2018 roku Cubus 
Polska miał 52 mln zł przychodów ze sprzedaży 
ubrań. Było to 24,5 mln zł mniej niż w 2017 roku. 
Spółka zwiększyła stratę z 19,1 mln zł w 2017 roku 
do 19,6 mln zł w 2018 roku.

POZNAŃSKIE 
CENTRUM HANDLOWE 

PRZYGOTOWUJE NOWĄ 
INWESTYCJĘ

Centrum handlowe Stary Browar przygoto-
wuje się do rewitalizacji placu od strony ulicy 
Ratajczaka. Przestrzeń przed wejściem do pół-
nocno-zachodniego skrzydła, czeka kompletna 
metamorfoza. Późną jesienią rozpoczęły się prace 
budowlane, a wiosną rozpocznie się nasadzenia 
drzew, krzewów, traw i kwiatów. Centralnym ele-
mentem będzie fontanna. Zielony Plac Starego 
Browaru zostanie otwarty w pierwszej połowie 
2020 roku.

LPP PRZYSTĄPIŁO DO 
GLOBALNEJ INICJATYWY 

NEW PLASTICS ECONOMY

LPP jako pierwsza polska firma przystąpiła do 
globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu 
zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem. 
Jest to międzynarodowe porozumienie zaini-
cjowane przez fundację Ellen MacArthur we 
współpracy z ONZ, którego celem jest całkowita 
eliminacja plastikowych odpadów niepodlegają-
cych obiegowi zamkniętemu. LPP zobowiązało 
się do wykorzystywania plastikowych opakowań 
spełniających jedno z kryteriów: w 100% nada-
jących się do ponownego użycia, poddających 
się recyklingowi lub kompostowaniu.

NOWY WIZERUNEK 
CENTRÓW DESIGNER 

OUTLET

Moda, humor i pozytywna energia to hasła prze-
wodnie nadchodzących kampanii reklamowych 
przygotowanych dla Designer Outlet w Piasecz-
nie pod Warszawą, Gdańsku i Sosnowcu. Na ich 
potrzeby zarządca centrów zdecydował się na 
wykonanie własnych fotografii, które w pełni 
oddają klimat i charakter modowych zakupów. 
W projekcie wziął udział londyński fotograf 
John-Paul Pietrus i modele znani ze współpracy 
z największymi na świecie domami mody - Flávia 
Lucini, Jordan Rand oraz Aurelien Muller.

METRO PROPERTIES 
SPRZEDAJE PORTFEL 

SKLEPÓW CASH & CARRY 

Metro Properties, spółka należąca do grupy Me-
tro AG, zbyła portfolio 11 sklepów Cash & Carry 
w Polsce, na Węgrzech i w Czechach w ramach 
transakcji sprzedaży i najmu zwrotnego (sale and 
leaseback). Portfel nieruchomości nabyła inwe-
stująca w imieniu funduszu regulowanego AIF 
spółka FLE GmbH z siedzibą w Wiedniu, podmiot 
zależny francuskiej grupy LFPI. Transakcja o łącz-
nej wartości ponad 250 milionów euro została 
sfinalizowana w sierpniu 2019 roku. 

MUSZKIETEROWIE 
OTWIERAJĄ 160. SKLEP 

BRICOMARCHÉ W POLSCE

Huczne otwarcie 160. sklepu Bricomarché w Pol-
sce odbyło się 18 września 2019 roku. Jest to 
jednocześnie pierwszy sklep sieci wynosi 1600 

m2 kw., a obok znajduje się ogród zewnętrzy 
liczący 660 m kw. oraz parking z 50 miejscami 
postojowymi.

NAJWIĘKSZY PARK 
TRAMPOLIN SIECI 

JUMPWORLD OTWARTY

28 sierpnia 2019 r. został otwarty w Warszawie 
największy park trampolin sieci JumpWorld. 
Można tam znaleźć najnowsze atrakcje takie jak 
tyrolka, zjeżdżalnia pontonowa, poduszka po-
wietrzna. Wśród atrakcji nie zabrakło trampolin, 
boisk do gier zespołowych, basenów z gąbkami 
oraz ścianki wspinaczkowej.

WIELKI POWRÓT FORUM 
KOSZALIN

Atrium Koszalin przeszło rebranding. Od września 
nazywa się Forum Koszalin. Zmiana nazwy i lo-
gotypu to początek ewolucji, jaka czeka obiekt 
tuż po zmianie właściciela i zarządcy obiektu. 
Przestrzeń centrum nabierze nową jakość, tak by 
Forum Koszalin kojarzyło się nie tylko z udanymi 
zakupami, ale też z nowoczesnym, estetycznym 
i zgodnym z trendami wnętrzem, które chętnie 
się odwiedza i w którym miło spędza się czas.

CH MARYWILSKA 
44 Z NOWĄ STREĄ 

GASTRONOMICZNĄ 

W 2019 roku strefa gastronomiczna Centrum 
Handlowego MARYWILSKA 44 została po-
większona i zmodernizowana. W wyniku prac 
gastronomia zyskała nowoczesną, estetyczną 
i funkcjonalną przestrzeń konsumpcyjną, a jej 
oferta wzbogaciła się o 6 nowych lokali gastrono-
micznych: Cafeteka, Taszkent, Ding Tea, Bar Kura, 
Gruby i Bogaty oraz Dim Sun Sushi. 

OTWIERA SIĘ NAJWIĘKSZA 
ZARA W POLSCE

Zara otwiera w Krakowie nowy dwupiętrowy 
salon o powierzchni całkowitej 3600 m.kw., za-
projektowany zgodnie z najnowszym konceptem 
marki. Oprócz wielkości wnętrze lokalu zaska-
kuje wszystkich designem, który łączy w sobie 
funkcjonalność i estetykę charakterystyczną dla 
brandu. Otwarcie największego w Polsce salonu 
marki Zara odbyło się 24 października.

PROFIL FACEBOOK 
GORZOWSKIEJ GALERII 

ASKANA WŚRÓD 
NAJLEPSZYCH

Profil Facebook Galerii Askana (www.facebook.
com/GaleriaAskana) liczący ponad 26 tys. fanów 
pojawił się dwukrotnie w lipcowym rankingu 15 
najlepszych postów na profilach centrów han-
dlowych przygotowanym przez firmę Sotrender, 
która bada aktywność polskich profili na Face-
booku, Twitterze, YouTube oraz Instagramie. Dwa 
posty miały odpowiednio 1252 i 642 komentarze, 
co świadczy o wysokiej interakcji z fanami profilu.

PREMIERA ROKU 
W KRAKOWSKIEJ GALERII 

KAZIMIERZ - OTWARCIE 
PIERWSZEGO SALONU 

MARKI WEEKDAY

Pod koniec listopada 2019 roku miał miejsce je-
den z najgłośniejszych debiutów branży fashion 
w naszym kraju. W Galerii Kazimierz otwarto 
pierwszy nie tylko w Polsce, ale całej Europie 
Środkowej, salon popularnej marki odzieżowej 
Weekday. Salon o powierzchni 305 m.kw. oferuje 
pełen asortyment odzieży i akcesoriów, a kolekcje 
inspirowane popkulturą i stylem ulicy.
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W.KRUK OTWIERA NOWY 
FLAGOWY SALON

W.KRUK otworzył nowy luksusowy butik w pre-
stiżowej lokalizacji w Warszawie i zaprezentował 
kolejne luksusowe marki w portfolio. Nowy flago-
wy salon zaoferuje biżuterię, perfumy i akcesoria 
sygnowane logo W.KRUK, a także zegarki marek 
takich jak Rolex, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Pa-
nerai oraz Breitling. Najnowszy salon W.KRUK 
powstał w Europejski Boutiques, tuż obok pię-
ciogwiazdkowego hotelu Raffles Europejski przy 
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Jest to 
jednocześnie dziesiąty salon w Polsce oferujący 
zegarki marki Rolex, której W.KRUK jest oficjalnym 
i jedynym przedstawicielem na polskim rynku.

AMREST WDRAŻA MODEL 
FRANCZYZOWY W PIZZA 

HUT CEE

Spółka AmRest prowadzi w Europie Środkowo – 
Wschodniej już ponad 200 własnych restauracji 
sieci Pizza Hut. W 2018 roku firma otrzymała od 
YUM! właściciela marki Pizza Hut prawo do pro-
wadzenia master-franczyzy w Polsce, Czechach, 
na Słowacji oraz w części krajów bałkańskich. 
Dzięki rozwojowi franczyzy Pizza Hut przyśpie-
szy dynamikę wzrostu oraz zwiększy penetrację 
marki, przede wszystkim dzięki otwarciom re-
stauracji  w mniejszych ośrodkach - od 80 tys. 
mieszkańców. Marka oferuje sprawdzone i atrak-
cyjne formaty: Express oraz Fast Casual Delivery.

PIERWSZY SKLEP UNDER 
ARMOUR W POLSCE 

 Wiodąca amerykańska marka sportowa Under 
Armour otworzyła 30 października 2019 roku 
w warszawskim centrum handlowym pierwszy 
sklep firmowy. Salon zajął powierzchnię ponad 
200 m.kw. W jego ofercie znajdują się zaawanso-
wane technologicznie linie odzieży, obuwia i ak-
cesoriów sportowych do treningu oraz biegania 
w różnych warunkach pogodowych.

COLUMBIA 
OTWIERA PIERWSZY 

MONOBRANDOWY SKLEP 
W POLSCE

Columbia Sportswear, globalna marka tworząca 
innowacyjną odzież, obuwie, akcesoria i sprzęt 
dla outdoorowych entuzjastów, 16 grudnia 2019 
roku otworzyła swój pierwszy monobrandowy 
sklep w Polsce. Placówka jest ulokowana na 
tętniących życiem zakopiańskich Krupówkach. 
Sklep o łącznej powierzchni 214 mkw. oferuje 

najlepsze produkty marki - od innowacyjnych 
rozwiązań wykorzystujących najnowsze techno-
logie, po kolekcje inspirowane stylem outdoor, 
czerpiące z bogatej historii Columbii.

INTERMARCHÉ POSZERZA 
ZASIĘG E-COMMERCE 

– DRIVE DOSTĘPNY 
W DWÓCH KOLEJNYCH 

LOKALIZACJACH

Sieć supermarketów spożywczych Intermar-
ché z sukcesem rozwija autorskie rozwiązanie 
e-commerce jakim jest Drive. Od niedawna 
usługa jest dostępna w dwóch nowych lokali-
zacjach - w Kostrzynie nad Odrą i Trzebiatowie. 
W 2020 roku sieć planuje uruchomienie usługi 
w co najmniej 10 kolejnych lokalizacjach. Usługa 
Drive umożliwia zamówienie produktów przez 
stronę internetową i ich odbiór w specjalnie wy-
znaczonej do tego strefie, znajdującej się przed 
supermarketem. Artykuły zakupione przez In-
ternet są pakowane i dostarczane przez obsłu-

gę supermarketu bezpośrednio do samochodu 
klienta. Zakupy mogą być gotowe do odbioru 
nawet po upływie dwóch godzin od momentu 
złożenia zamówienia. Przygotowane produkty 
można odebrać w ciągu 24 godzin.

MAXI ZOO OTWIERA 
40. SKLEP W POLSCE 

I PIERWSZY W FORMACIE 
WOLNOSTOJĄCYM

Maxi Zoo to popularna w Polsce sieć specjali-
stycznych sklepów dla zwierząt, która 28 listopa-
da otworzyła 40. sklep w Polsce i jednocześnie 
swój pierwszy sklep w formacie wolnosto-
jącym na polskim rynku. Nowa placówka ma 
powierzchnię 505 m kw., w tym salę sprzedaży 
o powierzchni 455 m kw. oraz własny parking. 
Jak zapewnia Grzegorz Kaprzyk, Head of Real 
Estate w Maxi Zoo Polska, prowadząc dalszą 
ekspansję firma w dużej mierze będzie opierać 
się na obiektach w formacie „standalone”, które 
gwarantują wygodę dla klientów i położenie 
blisko ich miejsca zamieszkania.

NOWA INWESTYCJA 
ZAKOŃCZYŁA KOLEJNY 

ETAP ZMIAN W VIVO! 
LUBLIN 

Modernizacja tarasu widokowego, zmiana iden-
tyfikacji wizualnej oraz odświeżone strefy kom-
fortu – w 2019 roku, z myślą o klientach i najem-
cach, w VIVO! Lublin wdrożonych zostało wiele 
udogodnień i innowacyjnych rozwiązań, które 
poszerzyły wielofunkcyjność obiektu i zwiększy-
ły jego popularyzację jako modnej przestrzeni 
publicznej. Co więcej, 29 listopada w centrum 
handlowym oddano do użytku lublinian nową 
inwestycję – ruchome schody prowadzące z po-
ziomu +1 na taras widokowy, znajdujący się na 
poziomie +2.

CASTORAMA OTWORZYŁA 
80. SKLEP W POLSCE

W środę, 27 listopada 2019 roku klienci odwie-
dzili nowy sklep Castorama pod Ciechanowem. 
Pierwszy w tej okolicy sklep sieci oferuje swoim 
klientom produkty i usługi niezbędne podczas 
budowy, remontu i urządzania domu oraz wy-
posażenie ogrodów. Sklep zaoferuje klientom 
26.000 produktów. Jest to 80. sklep sieci Casto-
rama.

NOWA USŁUGA 
W MAGNOLIA PARK

W Punkcie Informacyjnym wrocławskiej Magnolii 
Park pojawiła się możliwość wypożyczenia wózka 
spacerowego dla dzieci. Dyrekcja centrum ma 
nadzieję, że dzięki tej usłudze najmłodsi goście 
spędzą wygodniej czas w Magnolia Park.

M1 KRAKÓW LAUREATEM 
PIERWSZEJ EDYCJI 

PLEBISCYTU „MIEJSCE 
PRZYJAZNE RODZINOM 

Z DZIEĆMI”

Celem plebiscytu – nowego przedsięwzięcia 
Gminy Miejskiej Kraków – jest ułatwienie iden-
tyfikacji oraz dostarczenie informacji o miej-
scach wyjątkowych i przyjaznych krakowskim 
rodzinom, w których będą mogły one aktywnie 
uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym 
miasta. Decyzją prezydenta miasta Krakowa, 26 
placówek otrzymało certyfikat „Miejsca Przyja-
znego Rodzinom z Dziećmi. M1 Kraków zostało 
Laureatem jako jedno z trzech krakowskich cen-
trów handlowych! Siedziby laureatów zostaną 

oznaczone specjalną naklejką. Nagrodzeni są 
wzorcowymi przykładami dobrych praktyk i dzia-
łań wspierających krakowskie rodziny.

APSYS ROZSZERZA 
DZIAŁALNOŚĆ 

Apsys Polska, wiodąca na polskim rynku firma 
zarządzająca centrami handlowymi, obecnie 
niemal 1 000 000 mkw. GLA w 24 centrach 
handlowych zlokalizowanych w 17 największych 
miastach w Polsce, poszerza dotychczasowy 
zakres swoich kompetencji. Firma zamierza 
dostarczyć nową wartość na rynku usług 
zarządczych w sektorze obiektów biurowych. 
W tym celu powołała nowy Dział Office 
Management, który uzupełni ofertę biznesową 
firmy.

OTWARCIE PIERWSZEGO 
W POLSCE SKLEPU 

CARREFOUR BIO 
W WARSZAWIE

Sieć Carrefour wprowadza do Polski nowy format 
sklepów z certyfikowaną żywnością ekologicz-
ną. Pierwszy w kraju sklep Carrefour BIO został 
otwarty 15 listopada br. w Warszawie przy ulicy 
Marszałkowskiej 87 i będzie 900. sklepem sieci 
w Polsce. Na klientów czeka szeroka i zróżnico-
wana oferta około 2500 produktów, głównie 
z żywnością ekologiczną. Carrefour BIO oferuje 
153 m² powierzchni handlowej oraz 27 m² kącika 
kawowego z bezpłatnym wi-fi, w którym klien-
ci będą mogli wypić kawę lub zjeść zakupiony 
produkt.

300 RAZY KIK!
W połowie listopada sieć osiągnęła kolejny etap 
ekspansji – liczbę 300 sklepów w Polsce. 14.11 

został otwarty szósty sklep w Łodzi (zlokalizowa-
ny w Porcie Łódź) i pierwszy w Lipnie. Rozwój 
sieci od kilku lat utrzymuje się na podobnym 
poziomie – marka otwiera średnio 1 sklep tygo-
dniowo. Poprzez otwarcie trzechsetnego „KiKa” 
osiągnęła liczbę ok. 180.000 mkw. powierzchni 
sprzedażowej w Polsce.

OTWARCIE JEDYNEGO  
NOWOCZESNEGO PARKU 

HANDLOWEGO MULTIBOX 
W SAMYM SERCU 

GŁOGOWA

24 października 2019 roku odbyło się wielkie 
otwarcie nowoczesnego obiektu handlowego 
MultiBox położonego w ścisłym centrum mia-
sta Głogowa, w którym znajdzie się oferta dla 
całej rodziny. Centrum handlowe o powierzchni 
najmu ponad 9.000 mkw. będzie skupiać pod 
swoim dachem marki odzieżowe, firmy z branży: 
drogeryjnej, dziecięcej, rtv-agd, multimedialnej, 
wyposażenia wnętrz czy jubilerskiej, a także no-
woczesny klub fitness.

CENTRUM HANDLOWE 
W ŁODZI ZMIENIA NAZWĘ

Łódzkie centrum handlowe, znane od 22 lat jako 
Guliwer, od teraz będzie nosiło nową nazwę - 
Nowa Górna. Właściciel obiektu, Newbridge 
Poland, zdecydował się na jego pełen rebran-
ding. Wybrana nazwa ma podkreślić wieloletni 
związek centrum handlowego z Łodzią, ale także 
otworzyć nowy rozdział w historii tego miej-
sca. Obiekt czekają modernizacje, odświeżenie 
oferty handlowej, a nawet rozbudowa o retail 
park. Ta ostatnia inwestycja jest obecnie w fazie 
planowania.
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W.KRUK OTWIERA NOWY 
FLAGOWY SALON

W.KRUK otworzył nowy luksusowy butik w pre-
stiżowej lokalizacji w Warszawie i zaprezentował 
kolejne luksusowe marki w portfolio. Nowy flago-
wy salon zaoferuje biżuterię, perfumy i akcesoria 
sygnowane logo W.KRUK, a także zegarki marek 
takich jak Rolex, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Pa-
nerai oraz Breitling. Najnowszy salon W.KRUK 
powstał w Europejski Boutiques, tuż obok pię-
ciogwiazdkowego hotelu Raffles Europejski przy 
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Jest to 
jednocześnie dziesiąty salon w Polsce oferujący 
zegarki marki Rolex, której W.KRUK jest oficjalnym 
i jedynym przedstawicielem na polskim rynku.

AMREST WDRAŻA MODEL 
FRANCZYZOWY W PIZZA 

HUT CEE

Spółka AmRest prowadzi w Europie Środkowo – 
Wschodniej już ponad 200 własnych restauracji 
sieci Pizza Hut. W 2018 roku firma otrzymała od 
YUM! właściciela marki Pizza Hut prawo do pro-
wadzenia master-franczyzy w Polsce, Czechach, 
na Słowacji oraz w części krajów bałkańskich. 
Dzięki rozwojowi franczyzy Pizza Hut przyśpie-
szy dynamikę wzrostu oraz zwiększy penetrację 
marki, przede wszystkim dzięki otwarciom re-
stauracji  w mniejszych ośrodkach - od 80 tys. 
mieszkańców. Marka oferuje sprawdzone i atrak-
cyjne formaty: Express oraz Fast Casual Delivery.

PIERWSZY SKLEP UNDER 
ARMOUR W POLSCE 

 Wiodąca amerykańska marka sportowa Under 
Armour otworzyła 30 października 2019 roku 
w warszawskim centrum handlowym pierwszy 
sklep firmowy. Salon zajął powierzchnię ponad 
200 m.kw. W jego ofercie znajdują się zaawanso-
wane technologicznie linie odzieży, obuwia i ak-
cesoriów sportowych do treningu oraz biegania 
w różnych warunkach pogodowych.

COLUMBIA 
OTWIERA PIERWSZY 

MONOBRANDOWY SKLEP 
W POLSCE

Columbia Sportswear, globalna marka tworząca 
innowacyjną odzież, obuwie, akcesoria i sprzęt 
dla outdoorowych entuzjastów, 16 grudnia 2019 
roku otworzyła swój pierwszy monobrandowy 
sklep w Polsce. Placówka jest ulokowana na 
tętniących życiem zakopiańskich Krupówkach. 
Sklep o łącznej powierzchni 214 mkw. oferuje 

najlepsze produkty marki - od innowacyjnych 
rozwiązań wykorzystujących najnowsze techno-
logie, po kolekcje inspirowane stylem outdoor, 
czerpiące z bogatej historii Columbii.

INTERMARCHÉ POSZERZA 
ZASIĘG E-COMMERCE 

– DRIVE DOSTĘPNY 
W DWÓCH KOLEJNYCH 

LOKALIZACJACH

Sieć supermarketów spożywczych Intermar-
ché z sukcesem rozwija autorskie rozwiązanie 
e-commerce jakim jest Drive. Od niedawna 
usługa jest dostępna w dwóch nowych lokali-
zacjach - w Kostrzynie nad Odrą i Trzebiatowie. 
W 2020 roku sieć planuje uruchomienie usługi 
w co najmniej 10 kolejnych lokalizacjach. Usługa 
Drive umożliwia zamówienie produktów przez 
stronę internetową i ich odbiór w specjalnie wy-
znaczonej do tego strefie, znajdującej się przed 
supermarketem. Artykuły zakupione przez In-
ternet są pakowane i dostarczane przez obsłu-

gę supermarketu bezpośrednio do samochodu 
klienta. Zakupy mogą być gotowe do odbioru 
nawet po upływie dwóch godzin od momentu 
złożenia zamówienia. Przygotowane produkty 
można odebrać w ciągu 24 godzin.

MAXI ZOO OTWIERA 
40. SKLEP W POLSCE 

I PIERWSZY W FORMACIE 
WOLNOSTOJĄCYM

Maxi Zoo to popularna w Polsce sieć specjali-
stycznych sklepów dla zwierząt, która 28 listopa-
da otworzyła 40. sklep w Polsce i jednocześnie 
swój pierwszy sklep w formacie wolnosto-
jącym na polskim rynku. Nowa placówka ma 
powierzchnię 505 m kw., w tym salę sprzedaży 
o powierzchni 455 m kw. oraz własny parking. 
Jak zapewnia Grzegorz Kaprzyk, Head of Real 
Estate w Maxi Zoo Polska, prowadząc dalszą 
ekspansję firma w dużej mierze będzie opierać 
się na obiektach w formacie „standalone”, które 
gwarantują wygodę dla klientów i położenie 
blisko ich miejsca zamieszkania.

NOWA INWESTYCJA 
ZAKOŃCZYŁA KOLEJNY 

ETAP ZMIAN W VIVO! 
LUBLIN 

Modernizacja tarasu widokowego, zmiana iden-
tyfikacji wizualnej oraz odświeżone strefy kom-
fortu – w 2019 roku, z myślą o klientach i najem-
cach, w VIVO! Lublin wdrożonych zostało wiele 
udogodnień i innowacyjnych rozwiązań, które 
poszerzyły wielofunkcyjność obiektu i zwiększy-
ły jego popularyzację jako modnej przestrzeni 
publicznej. Co więcej, 29 listopada w centrum 
handlowym oddano do użytku lublinian nową 
inwestycję – ruchome schody prowadzące z po-
ziomu +1 na taras widokowy, znajdujący się na 
poziomie +2.

CASTORAMA OTWORZYŁA 
80. SKLEP W POLSCE

W środę, 27 listopada 2019 roku klienci odwie-
dzili nowy sklep Castorama pod Ciechanowem. 
Pierwszy w tej okolicy sklep sieci oferuje swoim 
klientom produkty i usługi niezbędne podczas 
budowy, remontu i urządzania domu oraz wy-
posażenie ogrodów. Sklep zaoferuje klientom 
26.000 produktów. Jest to 80. sklep sieci Casto-
rama.

NOWA USŁUGA 
W MAGNOLIA PARK

W Punkcie Informacyjnym wrocławskiej Magnolii 
Park pojawiła się możliwość wypożyczenia wózka 
spacerowego dla dzieci. Dyrekcja centrum ma 
nadzieję, że dzięki tej usłudze najmłodsi goście 
spędzą wygodniej czas w Magnolia Park.

M1 KRAKÓW LAUREATEM 
PIERWSZEJ EDYCJI 

PLEBISCYTU „MIEJSCE 
PRZYJAZNE RODZINOM 

Z DZIEĆMI”

Celem plebiscytu – nowego przedsięwzięcia 
Gminy Miejskiej Kraków – jest ułatwienie iden-
tyfikacji oraz dostarczenie informacji o miej-
scach wyjątkowych i przyjaznych krakowskim 
rodzinom, w których będą mogły one aktywnie 
uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym 
miasta. Decyzją prezydenta miasta Krakowa, 26 
placówek otrzymało certyfikat „Miejsca Przyja-
znego Rodzinom z Dziećmi. M1 Kraków zostało 
Laureatem jako jedno z trzech krakowskich cen-
trów handlowych! Siedziby laureatów zostaną 

oznaczone specjalną naklejką. Nagrodzeni są 
wzorcowymi przykładami dobrych praktyk i dzia-
łań wspierających krakowskie rodziny.

APSYS ROZSZERZA 
DZIAŁALNOŚĆ 

Apsys Polska, wiodąca na polskim rynku firma 
zarządzająca centrami handlowymi, obecnie 
niemal 1 000 000 mkw. GLA w 24 centrach 
handlowych zlokalizowanych w 17 największych 
miastach w Polsce, poszerza dotychczasowy 
zakres swoich kompetencji. Firma zamierza 
dostarczyć nową wartość na rynku usług 
zarządczych w sektorze obiektów biurowych. 
W tym celu powołała nowy Dział Office 
Management, który uzupełni ofertę biznesową 
firmy.

OTWARCIE PIERWSZEGO 
W POLSCE SKLEPU 

CARREFOUR BIO 
W WARSZAWIE

Sieć Carrefour wprowadza do Polski nowy format 
sklepów z certyfikowaną żywnością ekologicz-
ną. Pierwszy w kraju sklep Carrefour BIO został 
otwarty 15 listopada br. w Warszawie przy ulicy 
Marszałkowskiej 87 i będzie 900. sklepem sieci 
w Polsce. Na klientów czeka szeroka i zróżnico-
wana oferta około 2500 produktów, głównie 
z żywnością ekologiczną. Carrefour BIO oferuje 
153 m² powierzchni handlowej oraz 27 m² kącika 
kawowego z bezpłatnym wi-fi, w którym klien-
ci będą mogli wypić kawę lub zjeść zakupiony 
produkt.

300 RAZY KIK!
W połowie listopada sieć osiągnęła kolejny etap 
ekspansji – liczbę 300 sklepów w Polsce. 14.11 

został otwarty szósty sklep w Łodzi (zlokalizowa-
ny w Porcie Łódź) i pierwszy w Lipnie. Rozwój 
sieci od kilku lat utrzymuje się na podobnym 
poziomie – marka otwiera średnio 1 sklep tygo-
dniowo. Poprzez otwarcie trzechsetnego „KiKa” 
osiągnęła liczbę ok. 180.000 mkw. powierzchni 
sprzedażowej w Polsce.

OTWARCIE JEDYNEGO  
NOWOCZESNEGO PARKU 

HANDLOWEGO MULTIBOX 
W SAMYM SERCU 

GŁOGOWA

24 października 2019 roku odbyło się wielkie 
otwarcie nowoczesnego obiektu handlowego 
MultiBox położonego w ścisłym centrum mia-
sta Głogowa, w którym znajdzie się oferta dla 
całej rodziny. Centrum handlowe o powierzchni 
najmu ponad 9.000 mkw. będzie skupiać pod 
swoim dachem marki odzieżowe, firmy z branży: 
drogeryjnej, dziecięcej, rtv-agd, multimedialnej, 
wyposażenia wnętrz czy jubilerskiej, a także no-
woczesny klub fitness.

CENTRUM HANDLOWE 
W ŁODZI ZMIENIA NAZWĘ

Łódzkie centrum handlowe, znane od 22 lat jako 
Guliwer, od teraz będzie nosiło nową nazwę - 
Nowa Górna. Właściciel obiektu, Newbridge 
Poland, zdecydował się na jego pełen rebran-
ding. Wybrana nazwa ma podkreślić wieloletni 
związek centrum handlowego z Łodzią, ale także 
otworzyć nowy rozdział w historii tego miej-
sca. Obiekt czekają modernizacje, odświeżenie 
oferty handlowej, a nawet rozbudowa o retail 
park. Ta ostatnia inwestycja jest obecnie w fazie 
planowania.
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W.KRUK OTWIERA NOWY 
FLAGOWY SALON

W.KRUK otworzył nowy luksusowy butik w pre-
stiżowej lokalizacji w Warszawie i zaprezentował 
kolejne luksusowe marki w portfolio. Nowy flago-
wy salon zaoferuje biżuterię, perfumy i akcesoria 
sygnowane logo W.KRUK, a także zegarki marek 
takich jak Rolex, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Pa-
nerai oraz Breitling. Najnowszy salon W.KRUK 
powstał w Europejski Boutiques, tuż obok pię-
ciogwiazdkowego hotelu Raffles Europejski przy 
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Jest to 
jednocześnie dziesiąty salon w Polsce oferujący 
zegarki marki Rolex, której W.KRUK jest oficjalnym 
i jedynym przedstawicielem na polskim rynku.

AMREST WDRAŻA MODEL 
FRANCZYZOWY W PIZZA 

HUT CEE

Spółka AmRest prowadzi w Europie Środkowo – 
Wschodniej już ponad 200 własnych restauracji 
sieci Pizza Hut. W 2018 roku firma otrzymała od 
YUM! właściciela marki Pizza Hut prawo do pro-
wadzenia master-franczyzy w Polsce, Czechach, 
na Słowacji oraz w części krajów bałkańskich. 
Dzięki rozwojowi franczyzy Pizza Hut przyśpie-
szy dynamikę wzrostu oraz zwiększy penetrację 
marki, przede wszystkim dzięki otwarciom re-
stauracji  w mniejszych ośrodkach - od 80 tys. 
mieszkańców. Marka oferuje sprawdzone i atrak-
cyjne formaty: Express oraz Fast Casual Delivery.

PIERWSZY SKLEP UNDER 
ARMOUR W POLSCE 

 Wiodąca amerykańska marka sportowa Under 
Armour otworzyła 30 października 2019 roku 
w warszawskim centrum handlowym pierwszy 
sklep firmowy. Salon zajął powierzchnię ponad 
200 m.kw. W jego ofercie znajdują się zaawanso-
wane technologicznie linie odzieży, obuwia i ak-
cesoriów sportowych do treningu oraz biegania 
w różnych warunkach pogodowych.

COLUMBIA 
OTWIERA PIERWSZY 

MONOBRANDOWY SKLEP 
W POLSCE

Columbia Sportswear, globalna marka tworząca 
innowacyjną odzież, obuwie, akcesoria i sprzęt 
dla outdoorowych entuzjastów, 16 grudnia 2019 
roku otworzyła swój pierwszy monobrandowy 
sklep w Polsce. Placówka jest ulokowana na 
tętniących życiem zakopiańskich Krupówkach. 
Sklep o łącznej powierzchni 214 mkw. oferuje 

najlepsze produkty marki - od innowacyjnych 
rozwiązań wykorzystujących najnowsze techno-
logie, po kolekcje inspirowane stylem outdoor, 
czerpiące z bogatej historii Columbii.

INTERMARCHÉ POSZERZA 
ZASIĘG E-COMMERCE 

– DRIVE DOSTĘPNY 
W DWÓCH KOLEJNYCH 

LOKALIZACJACH

Sieć supermarketów spożywczych Intermar-
ché z sukcesem rozwija autorskie rozwiązanie 
e-commerce jakim jest Drive. Od niedawna 
usługa jest dostępna w dwóch nowych lokali-
zacjach - w Kostrzynie nad Odrą i Trzebiatowie. 
W 2020 roku sieć planuje uruchomienie usługi 
w co najmniej 10 kolejnych lokalizacjach. Usługa 
Drive umożliwia zamówienie produktów przez 
stronę internetową i ich odbiór w specjalnie wy-
znaczonej do tego strefie, znajdującej się przed 
supermarketem. Artykuły zakupione przez In-
ternet są pakowane i dostarczane przez obsłu-

gę supermarketu bezpośrednio do samochodu 
klienta. Zakupy mogą być gotowe do odbioru 
nawet po upływie dwóch godzin od momentu 
złożenia zamówienia. Przygotowane produkty 
można odebrać w ciągu 24 godzin.

MAXI ZOO OTWIERA 
40. SKLEP W POLSCE 

I PIERWSZY W FORMACIE 
WOLNOSTOJĄCYM

Maxi Zoo to popularna w Polsce sieć specjali-
stycznych sklepów dla zwierząt, która 28 listopa-
da otworzyła 40. sklep w Polsce i jednocześnie 
swój pierwszy sklep w formacie wolnosto-
jącym na polskim rynku. Nowa placówka ma 
powierzchnię 505 m kw., w tym salę sprzedaży 
o powierzchni 455 m kw. oraz własny parking. 
Jak zapewnia Grzegorz Kaprzyk, Head of Real 
Estate w Maxi Zoo Polska, prowadząc dalszą 
ekspansję firma w dużej mierze będzie opierać 
się na obiektach w formacie „standalone”, które 
gwarantują wygodę dla klientów i położenie 
blisko ich miejsca zamieszkania.

NOWA INWESTYCJA 
ZAKOŃCZYŁA KOLEJNY 

ETAP ZMIAN W VIVO! 
LUBLIN 

Modernizacja tarasu widokowego, zmiana iden-
tyfikacji wizualnej oraz odświeżone strefy kom-
fortu – w 2019 roku, z myślą o klientach i najem-
cach, w VIVO! Lublin wdrożonych zostało wiele 
udogodnień i innowacyjnych rozwiązań, które 
poszerzyły wielofunkcyjność obiektu i zwiększy-
ły jego popularyzację jako modnej przestrzeni 
publicznej. Co więcej, 29 listopada w centrum 
handlowym oddano do użytku lublinian nową 
inwestycję – ruchome schody prowadzące z po-
ziomu +1 na taras widokowy, znajdujący się na 
poziomie +2.

CASTORAMA OTWORZYŁA 
80. SKLEP W POLSCE

W środę, 27 listopada 2019 roku klienci odwie-
dzili nowy sklep Castorama pod Ciechanowem. 
Pierwszy w tej okolicy sklep sieci oferuje swoim 
klientom produkty i usługi niezbędne podczas 
budowy, remontu i urządzania domu oraz wy-
posażenie ogrodów. Sklep zaoferuje klientom 
26.000 produktów. Jest to 80. sklep sieci Casto-
rama.

NOWA USŁUGA 
W MAGNOLIA PARK

W Punkcie Informacyjnym wrocławskiej Magnolii 
Park pojawiła się możliwość wypożyczenia wózka 
spacerowego dla dzieci. Dyrekcja centrum ma 
nadzieję, że dzięki tej usłudze najmłodsi goście 
spędzą wygodniej czas w Magnolia Park.

M1 KRAKÓW LAUREATEM 
PIERWSZEJ EDYCJI 

PLEBISCYTU „MIEJSCE 
PRZYJAZNE RODZINOM 

Z DZIEĆMI”

Celem plebiscytu – nowego przedsięwzięcia 
Gminy Miejskiej Kraków – jest ułatwienie iden-
tyfikacji oraz dostarczenie informacji o miej-
scach wyjątkowych i przyjaznych krakowskim 
rodzinom, w których będą mogły one aktywnie 
uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym 
miasta. Decyzją prezydenta miasta Krakowa, 26 
placówek otrzymało certyfikat „Miejsca Przyja-
znego Rodzinom z Dziećmi. M1 Kraków zostało 
Laureatem jako jedno z trzech krakowskich cen-
trów handlowych! Siedziby laureatów zostaną 

oznaczone specjalną naklejką. Nagrodzeni są 
wzorcowymi przykładami dobrych praktyk i dzia-
łań wspierających krakowskie rodziny.

APSYS ROZSZERZA 
DZIAŁALNOŚĆ 

Apsys Polska, wiodąca na polskim rynku firma 
zarządzająca centrami handlowymi, obecnie 
niemal 1 000 000 mkw. GLA w 24 centrach 
handlowych zlokalizowanych w 17 największych 
miastach w Polsce, poszerza dotychczasowy 
zakres swoich kompetencji. Firma zamierza 
dostarczyć nową wartość na rynku usług 
zarządczych w sektorze obiektów biurowych. 
W tym celu powołała nowy Dział Office 
Management, który uzupełni ofertę biznesową 
firmy.

OTWARCIE PIERWSZEGO 
W POLSCE SKLEPU 

CARREFOUR BIO 
W WARSZAWIE

Sieć Carrefour wprowadza do Polski nowy format 
sklepów z certyfikowaną żywnością ekologicz-
ną. Pierwszy w kraju sklep Carrefour BIO został 
otwarty 15 listopada br. w Warszawie przy ulicy 
Marszałkowskiej 87 i będzie 900. sklepem sieci 
w Polsce. Na klientów czeka szeroka i zróżnico-
wana oferta około 2500 produktów, głównie 
z żywnością ekologiczną. Carrefour BIO oferuje 
153 m² powierzchni handlowej oraz 27 m² kącika 
kawowego z bezpłatnym wi-fi, w którym klien-
ci będą mogli wypić kawę lub zjeść zakupiony 
produkt.

300 RAZY KIK!
W połowie listopada sieć osiągnęła kolejny etap 
ekspansji – liczbę 300 sklepów w Polsce. 14.11 

został otwarty szósty sklep w Łodzi (zlokalizowa-
ny w Porcie Łódź) i pierwszy w Lipnie. Rozwój 
sieci od kilku lat utrzymuje się na podobnym 
poziomie – marka otwiera średnio 1 sklep tygo-
dniowo. Poprzez otwarcie trzechsetnego „KiKa” 
osiągnęła liczbę ok. 180.000 mkw. powierzchni 
sprzedażowej w Polsce.

OTWARCIE JEDYNEGO  
NOWOCZESNEGO PARKU 

HANDLOWEGO MULTIBOX 
W SAMYM SERCU 

GŁOGOWA

24 października 2019 roku odbyło się wielkie 
otwarcie nowoczesnego obiektu handlowego 
MultiBox położonego w ścisłym centrum mia-
sta Głogowa, w którym znajdzie się oferta dla 
całej rodziny. Centrum handlowe o powierzchni 
najmu ponad 9.000 mkw. będzie skupiać pod 
swoim dachem marki odzieżowe, firmy z branży: 
drogeryjnej, dziecięcej, rtv-agd, multimedialnej, 
wyposażenia wnętrz czy jubilerskiej, a także no-
woczesny klub fitness.

CENTRUM HANDLOWE 
W ŁODZI ZMIENIA NAZWĘ

Łódzkie centrum handlowe, znane od 22 lat jako 
Guliwer, od teraz będzie nosiło nową nazwę - 
Nowa Górna. Właściciel obiektu, Newbridge 
Poland, zdecydował się na jego pełen rebran-
ding. Wybrana nazwa ma podkreślić wieloletni 
związek centrum handlowego z Łodzią, ale także 
otworzyć nowy rozdział w historii tego miej-
sca. Obiekt czekają modernizacje, odświeżenie 
oferty handlowej, a nawet rozbudowa o retail 
park. Ta ostatnia inwestycja jest obecnie w fazie 
planowania.
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EMPIK OTWIERA FUTURE 
STORE 

Stołeczny salon wyróżnia czytelna nawigacja, 
intuicyjne rozmieszczenie poszczególnych 
działów i system ekspozycji produktów – tak, 
żeby klienci mogli je szybciej znaleźć. Na liście 
udogodnień są też ekrany dotykowe, na których 
będzie można znaleźć poszukiwaną książkę, grę 
czy płytę, zapoznać się z ich opisem, a na końcu 
na mapie sklepu wyświetlić regał, na którym się 
znajdują. W nowym salonie zainstalowane zosta-
ły również duże ekrany multimedialne, na których 
prezentowane będą najświeższe informacje ze 
świata kultury, dotyczące premier książkowych 
i muzycznych.

CCC BĘDZIE SPRZEDAWAĆ 
BUTY GINO ROSSI

Akcje Gino Rossi S.A. zostały wykluczone z obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie z dniem 29 września 2019 r. Zniknięcie Gino 
Rossi z GPW jest następstwem przejęcia Gino 
Rossi przez Grupę CCC. Dzięki transakcji udało się 
ustabilizować sytuację Gino Rossi, zabezpieczyć 
miejsca pracy dla prawie 1000 osób i zapewnić 
tej uznanej polskiej marce o włoskich korzeniach 
szansę na dalszy rozwój w ramach największej 
grupy obuwniczej w Europie Środkowo-Wschod-
niej.

EQUILIS I ACTEEUM PO 
RAZ DRUGI ŁĄCZĄ SIŁY 

W POLSCE

Świetny odbiór rynku realizowanej aktualnie 
Galerii Chełm, doskonała współpraca partne-
rów oraz niezwykła popularność budowanego 
obiektu wśród najemców sprawiły, że Acteeum 
i Equilis ponownie łączą siły. Lokalizacją kolej-
nego wspólnego projektu będzie Andrychów, 
gdzie powstanie nowy regionalny retail park 
o powierzchni 26 tyś mkw. Galeria Andrychów 
już teraz przyciąga znanych najemców, zaś jej 
otwarcie planowane jest na 4. kwartał 2020.

DOMOTEKA WYRÓŻNIONA 
Domoteka otrzymała wyróżnienie specjalne 
w konkursie Design Dla Konesera. Uroczysta 
gala wręczenia nagród odbyła się 28. listopa-
da w warszawskim hotelu Bellotto. Nagrodę za 
promocję światowej klasy wzornictwa i umożli-
wienie miłośnikom pięknych wnętrz dostępu do 
produktów najlepszych polskich i zagranicznych 
marek, w imieniu Domoteki odebrała Małgorzata 
Wojda, Asset Manger Domoteka i Parków Han-
dlowych HOMEPARK.

LEROY MERLIN POLSKA 
KUPUJE TRZY OBIEKTY 

HANDLOWE

Realizując strategię dynamicznego rozwoju, Le-
roy Merlin Polska nabędzie trzy obiekty, których 
sprzedaż zapowiedziała sieć hipermarketów 
Tesco, zlokalizowane w Gorzowie Wielkopol-
skim, Gdyni oraz Bydgoszczy. Transakcja została 
zaopiniowana przez UOKiK i wkrótce nastąpi 
jej realizacja.

30 XIAOMI MI POINTS 
W POLSCE

Xiaomi rozwija swoją sieć dystrybucji. Na prze-
łomie listopada i grudnia zostało otwartych 30 
punktów sprzedaży tzw. Mi Points. Będą one 

zlokalizowane na terenie całego kraju. Sieć sprze-
daży Mi Points będzie w pełni zintegrowana 
z oficjalnym sklepem mi-home.pl. Oznacza to, 
że produkty kupione online, klienci będą mogli 
odebrać w tych lokalizacjach. Wraz z Mi Stores, 
Mi Points stworzą sieć 45 punktów w blisko 40 
miastach, w których będzie można kupić produk-
ty Xiaomi bezpośrednio od producenta.

PIERWSZY W POLSCE SKLEP 
MARKI HERMÈS

Głośnym wydarzeniem w segmencie marek luk-
susowych  w 2019 roku było wejście na rynek 
polski kultowej marki Hermès, której sklep otwie-
ra się w Hotelu Raffles Europejski. W transakcji 
uczestniczyła międzynarodowa firma doradcza 
Cushman & Wakefield, jako wyłączny agent od-
powiedzialny za komercjalizację obiektu, repre-
zentujący właściciela – firmę Hesa.

www.impatientstudio.com

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

Sesje fotograficzne 
nieruchomości handlowych
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Rok 2019 pozwolił Millenium Hall utrzymać pozycję Lidera Regionu. Potwierdzeniem 
jest wysoka odwiedzalność i rosnące obroty naszych Najemców i to w roku, kiedy 
zmalała liczba handlowych niedziel.

Fot. Millenium Hall

Naszym znakiem rozpoznawczym jest łą-
czenie funkcji handlowej i kulturalnej. Mo-
żemy pochwalić się poszerzeniem oferty 

o nowe wiodące marki, jak np. Douglas, Tous, 
Intimissimi, Vision Express, jak i modernizacją, 
czy powiększeniem istniejących już salonów – 
Mango, Sephora, Vistula, Reserved, CCC, Mohito, 
Sinsay bądź 4F. Dzięki licznym akcjom Millenium 
Hall było najchętniej wybieranym miejscem do 
spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi. Na we-

wnętrznym Skwerze dużą popularnością cieszyły 
się latem: dmuchany plac zabaw, fontanna, elek-
tryczne samochodziki, ścianka wspinaczkowa, 
a zimą lodowisko. Na naszej scenie koncertowej 
wystąpili m.in. Kult, Taco Hemingway czy Daria 
Zawiałow, a także gościliśmy znanych autorów 
książek m.in. Katarzynę Bondę, Łukasza Orbitow-
skiego i J. L. Wiśniewskiego. Nie zabrakło również 
pokazów mody, festiwali muzycznych, spektakli 
teatralnych, wernisaży, wystaw sztuki i fotografii 

czy imprez sportowych.  Młodszym Klientom 
zapewniliśmy szereg różnorodnych animacji, 
pokazów, warsztatów. Przyczyniliśmy się również 
do powstania rzeszowskiej edycji gry Monopoly 
Rzeszów. Naszym atutem w mijającym roku były 
akcje prosprzedażowe, w których za zakupy roz-
dawaliśmy cenne nagrody. Jako jedyny obiekt 
w południowo-wschodniej Polsce prowadzimy 
cieszący się wielkim powodzeniem program Kart 
Podarunkowych Millenium Hall.

Marta Półtorak
Właścicielka Centrum Kulturalno
-Handlowego Millenium Hall w Rzeszowie

LIDEREM
REGIONU
GDZIE ŁĄCZY SIĘ HANDEL Z KULTURĄ 
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ROZMOWA NUMERU

W marcu 2018 roku Mi Store 
zadebiutował w Polsce. To 
blisko dwa lata od otwarcia 
pierwszego sklepu w naszym 

kraju. Jak ocenia Pan ten czas?
W Polsce zadebiutowaliśmy już nieco wcze-
śniej. Zaczynaliśmy od wyspy handlowej 
w Arkadii. Potem otworzyliśmy pierwszy 
autoryzowany Mi Store w Krakowie. Na-
stępne sklepy pojawiały się praktycznie co 
miesiąc. W ten sposób tworzymy już dość 
szeroką sieć dystrybucji w Polsce. Decyzja 
o otwarciu Mi Store była czymś naturalnym. 
Rynek potrzebował takich miejsc. Szczegól-
nie czekali na to Mi Fani, którzy byli w Pol-
sce, zanim Xiaomi oficjalnie zadebiutowało 
w tym kraju w 2016 roku. Widzimy tu wciąż 
duży potencjał do otwierania kolejnych salo-
nów Mi Store, gdzie klienci nie tylko kupią 
nasze produkty, ale też będą mogli się z nimi 
zapoznać i je wypróbować.

Mi Store to dziś 15 sklepów w Polsce, które 
znajdują się w 10 województwach (dane: 
grudzień 2019).
Zgadza się, jednak sieć dystrybucji pro-
duktów w Polsce to nie tylko Mi Store. 
Współpracujemy ze wszystkimi operato-
rami sieci komórkowych, dużymi sieciami 

Xiaomi to globalny producent telefonów komórkowych. Choć marka 
ma dopiero 10 lat, już zdążyła zawładnąć sercami wielu klientów na 
całym świecie, w tym Polaków. Oprócz smartfonów Xiaomi oferuje 
także inne inteligentne urządzenia  i pojazdy elektryczne. W Polsce 
jest dostępnych ponad 150 różnych produktów, a z każdym miesiącem 
pojawiają nowe. Tony Chen (Bingxu), General Manager Xiaomi na 
region CEE & Nordic & Baltic, przewiduje ponadto, że rynek urządzeń 
wspieranych przez sztuczną inteligencję, które są podłączone do 
Internetu, będzie rósł bardzo szybko 

handlowymi, sklepami internetowymi oraz 
wspólnie z partnerami biznesowymi otwie-
ramy kolejne autoryzowane salony Mi Store. 
Ponadto pod koniec listopada 2019 roku 
uruchomiliśmy 30 tzw. Mi Pointów. Zostały 
one zlokalizowane na terenie całego kraju. 
Są to dedykowane przestrzenie u partnerów, 
w już istniejących sklepach. Są to głównie 
niezależne obiekty wielkopowierzchniowe, 
oferujące smartfony oraz sprzęt IT, RTV 
i AGD.

Ilu nowych sklepów i w jakich lokalizacjach 
możemy się spodziewać w 2020 roku?
Nie narzucamy sobie górnej granicy co do 
liczby Mi Store. Są jeszcze województwa, 
w których nie ma naszych sklepów i na pew-
no rozważymy te lokalizacje.

Które z lokalizacji są przez Państwa najbar-
dziej pożądane?
Nasze autoryzowane punkty Mi Store są 
zlokalizowane w centrach handlowych. Naj-
więcej, bo aż trzy obiekty, są w Warszawie 
(Galeria Mokotów, Galeria Młociny, C.H. 
Arkadia) i dwa w Krakowie. Liczba loka-
li odpowiada potencjałowi miejsca. Przed 
każdym wyborem nowej lokalizacji wraz 
z naszymi partnerami bardzo dokładnie 

INNOWACJE 
KAŻDEGODLA

»
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WYWIAD
Rozmowa z Tonym Chenem (Bingxu), 
General Managerem Xiaomi 
na region CEE & Nordic & Baltic

Fot. Xiaomi
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analizujemy jego potencjał oraz poziom 
zainteresowania naszymi produktami. Jeśli 
te dwa parametry nam odpowiadają, otwie-
ramy nowy Mi Store.

Co jest dla Pana najistotniejsze w bizneso-
wej współpracy z właścicielami obiektów 
handlowych?
Wybór lokalizacji jest dla nas zawsze bar-
dzo istotny. To również właściciel obiektu 
dostarcza nam danych dotyczących poten-
cjału danego miejsca. Dla nas istotne jest, 
by były dotrzymane najwyższe standardy 
miejsca i aby właściciel obiektu zachęcał 
do jego odwiedzania. Poza tym ważne jest 
również zaufanie i możliwość szybkiego 
rozwiązywania problemów, jeśli jakieś się 
pojawią.

Xiaomi oferuje nowoczesne produkty i in-
nowacyjne rozwiązania, m.in. smartfony, 
oczyszczacze powietrza, roboty sprzątające. 
Które z nich cieszą się największym zainte-
resowaniem klientów?
W Polsce oferujemy ponad 150 różnych 
produktów. Z każdym miesiącem wprowa-
dzamy nowe. Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszą się nasze smartfony. W trzecim 
kwartale 2019 roku mieliśmy już ponad 
14 proc. rynku w tym segmencie, z rocz-
nym wzrostem na poziomie ponad 70 proc. 
Zawsze duże wrażenie robią kolejne modele 
inteligentnych opasek Mi Smart Band oraz 
elektrycznych hulajnóg, a także nowe odku-
rzacze i oczyszczacze powietrza. Poza tym 
wprowadziliśmy na polski rynek inteligentne 
oświetlenie, a nawet serię stylowych pod-
ręcznych walizek.

Kim jest Mi Fan Państwa marki?
Mi Fani są sercem naszej marki i siłą napę-
dową. Słuchamy ich opinii, wprowadzając 
produkty, które odpowiadają ich potrzebom. 
Fani marki są z nami przy okazji premier, 
międzynarodowych targów i innych spo-
tkań. W ramach forum Mi Community 
organizowane są spotkania dla fanów oraz 
różne konkursy. Zarówno nasi klienci, jak 
i Mi Fani to na pewno świadomi konsu-
menci. Zakup jakiegokolwiek urządzenia 
poprzedzają poszukiwaniem dobrej jakości 
produktu w przystępnej cenie, a my właśnie 
takie dostarczamy na rynek. W porównaniu 
z innymi gigantami jesteśmy młodą firmą, 
ale nasz model biznesowy i podejście, jak 
widać, się sprawdza.

Xiaomi Corporation została założona 
w kwietniu 2010 roku. Jak przez tę prawie 
już dekadę działalności zmienił się rynek 
smartfonów?

Początkowo firma prowadziła wyłącznie 
działalność internetową. Stworzyliśmy spe-
cjalną nakładkę na system Android MIUI, 
który bardzo spodobał się klientom. Oni 
przekonali nas do tego, by pójść o krok dalej 
i stworzyć telefon. Tak właśnie powstał nasz 
pierwszy smartfon Mi 1. Przez ponad deka-
dę technologia bardzo szybko się rozwijała. 
Już od dawna o telefonie mówimy bardziej, 
że jest to smartfon, bo funkcja dzwonienia 
jest tylko jedną z wielu. W dużym stop-
niu liczy się bardzo dobry aparat. Myślę, 
że to jest największa zmiana. Obecnie, ja-
dąc na wakacje, coraz mniej osób zabiera 
ze sobą aparat fotograficzny. W listopadzie 
2019 roku w Polsce zadebiutował Mi Note 
10 – pierwszy na świecie telefon z pię-
cioma obiektywami, z głównym 108 MP, 
z 5x optycznym zoomem. Takie urządzenie 

pozwala na uchwycenie dużej liczby detali 
nawet z większej odległości. Smartfon to 
obecnie również narzędzie pracy czy, dzięki 
modułowi NFC, elektroniczny portfel.

A dzisiejszy klient? Jak on się zmienia?
Dzisiejszy konsument to przede wszystkim 
osoba, która jest coraz bardziej świadoma 
swoich zakupów. Robi je w sposób prze-
myślany i wybiera produkty o najlepszych 
parametrach, w rozsądnej cenie. Dostęp do 
Internetu sprawia, że sprawdzenie ceny czy 
obejrzenie testu urządzenia jest bardzo ła-
twe. Dlatego też nie można pozwolić sobie 
na wpadkę czy oferowanie czegoś słabej 
jakości. Takie rzeczy natychmiast byłyby 
zauważone. Ważne jest też słuchanie uwag 
klientów. W naszej firmie wychodzimy z za-
łożenia, że produkty powinny być tworzone 

O FIRMIE
Xiaomi Corporations zostało założo-
ne w 2010 roku w Chinach. W ciągu 
kilku lat stało się jednym z najwięk-
szych producentów telefonów na 
świecie, oferując tak popularne serie 
telefonów jak Redmi czy Mi. Obecnie 
stawiane jest w jednym szeregu z ta-
kimi gigantami jak Apple, Samsung 
czy Huawei. Jej hasłem przewod-
nim jest maksyma „Innowacje dla 
każdego”, dlatego oprócz telefonów 
produkuje wiele urządzeń i pojaz-
dów, m.in. inteligentne oświetlenie, 
sprzęt AGD i RTV, wszelkiego rodzaju 
gadżety, oczyszczacze powietrza czy 
hulajnogi elektryczne. Jej produkty 
wyróżnia doskonały stosunek ceny 
do jakości.
Obecnie Xiaomi działa na ponad 90 
rynkach na całym świecie, a w wielu 
z nich jest liderem pod względem 
sprzedaży telefonów, m.in. w In-
diach. W Polsce jest już w TOP 3.
W lipcu 2019 roku Xiaomi pojawi-
ło się po raz pierwszy w rankingu 
Fortune Global 500 na 468. miejscu. 
Zajęła również 7 pozycję w kategorii 
Internet Services and Retailing.
W Polsce Xiaomi oficjalnie istnieje 
od 2016 roku. W listopadzie 2019 
roku firma miała 15 sklepów Mi Store 
oraz 30 Mi Pointów.

ROZMOWA NUMERU
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przede wszystkim z myślą o nich. Dlatego 
urządzenia Xiaomi, ich wygląd i funkcje, są 
często wynikiem uwag i zapytań naszych 
fanów.

Polacy pokochali Xiaomi. Wśród 10 najpo-
pularniejszych smartfonów do 1000 złotych 
według danych Ceneo znajdziemy aż 7 
smartfonów Xiaomi, z czego jeden w dwóch 
wariantach. Co ważne, okupują one pierwsze 
6 miejsc. Z rankingu wynika, że cena jest 
tutaj czynnikiem decydującym. Jakie inne 
korzyści mogą zaoferować smartfony Xiaomi 
swoim klientom?
Jednym z najbardziej popularnych w Pol-
sce i Europie był smartfon Redmi Note 7. 
Oferuje on w zasadzie wszystko to, czego 
potrzebuje użytkownik: dobry aparat, po-
jemną baterię i płynność działania. Ponadto 

jest w pięknej obudowie, a jego cena nie 
przekracza 1000 zł. Te cechy sprawiły, że 
smartfon stał się hitem. Pozostałe nasze 
smartfony charakteryzuje również bardzo 
dobry stosunek jakości do ceny. W zasadzie 
w każdej półce cenowej znajdzie się model, 
który spełni oczekiwania użytkowników. 

W listopadzie 2019 roku zadebiutowała 
kolejna wersja serii Redmi Note – Redmi 
Note 8T, telefon z jeszcze lepszym aparatem 
w porównaniu do swojego poprzednika oraz 
z modułem NFC. To jest chyba klucz do 
sukcesu – smartfon, który oferuje bardzo 
dużo za rozsądne pieniądze.

Mi Fani są sercem naszej 
marki i siłą napędową. 

Słuchamy ich opinii, 
wprowadzając produkty, które 

odpowiadają ich potrzebom

„ „Fot. Xiaomi

»
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We wrześniu 2019 GfK opublikowała ranking 
największych producentów smartfonów 
w Polsce – pierwszy jest Samsung, druga 
pozycja należy do Huawei, a podium zamyka 
Xiaomi. Czy trzecie miejsce jest dla Pana 
satysfakcjonujące?
W Polsce oficjalnie zadebiutowaliśmy we 
wrześniu 2016 roku. W ciągu trzech lat zna-
leźliśmy się w TOP 3 największych produ-
centów telefonów na tym rynku. Wszystko 
to jest konsekwencją naszej strategii bizne-
sowej, którą realizujemy. Nie skupiamy się 
na miejscu w rankingu, bo wynik po prostu 
przyjdzie z czasem, ale ta pozycja świadczy 

o dużym zaufaniu do marki Xiaomi na pol-
skim rynku.

W trzecim kwartale 2019 roku Polacy kupi-
li 2,46 miliona smartfonów. To o 2,2 proc. 
mniej niż w poprzednim roku – wynika 
z danych zebranych przez IDC. Jako jedyna 
firma z całego rynku, Xiaomi wzrasta o 4,5 
pkt. proc. w porównaniu do drugiego kwar-
tału 2019 roku. Jak Pan może wyjaśnić ten 
ewenement? Które elementy zadecydowały 
o tej pozycji?
Na ten wzrost złożyło się kilka czynni-
ków. Wprowadziliśmy do Polski całą serię 

Mi 9, rozwinęliśmy naszą sieć dystrybucji 
i zintensyfikowaliśmy współpracę z ope-
ratorami sieci komórkowych. Ponadto 
cały czas świetnie sprzedawał się telefon 
Redmi Note 7, o którym wspominałem 
już wcześniej. Warto również pamiętać, że 
Xiaomi to nie tylko smartfony, to również 
całe portfolio innych produktów, m.in. in-
teligentne opaski, elektryczne hulajnogi 
czy oczyszczacze powietrza. To buduje 
świadomość marki wśród konsumentów 
i wpływa na podejmowanie decyzji zaku-
powych. W związku z tym nie uznałbym 
tego za ewenement, a raczej wynikową 
naszych działań.

Obecnie produkty Xiaomi są dostępne 
w ponad 90 krajach i regionach na całym 
świecie, w wielu z nich firma pozostaje li-
derem. Na jakie różnice w prowadzeniu 
działalności może Pan wskazać, porównując 
poszczególne kraje, w których obecne jest 
Xiaomi?
Rozwój naszej firmy, szczególnie w ostat-
nich latach, jest bardzo dynamiczny. Na 
wielu rynkach jesteśmy numerem jeden, 
m.in. w Indiach. Ja odpowiadam za rozwój 
marki w regionie CEE, w krajach bałtyc-
kich oraz skandynawskich i na podstawie 
swoich doświadczeń widzę, że każdy kraj 
jest inny i do każdego nowego wejścia 
trzeba się starannie przygotować. Waż-
nym aspektem jest wybór odpowiednich 
produktów i współpraca z dystrybutorami. 
Wprowadzane urządzenia w momencie 
wejścia na dany rynek są bardzo istotne, 
gdyż muszą odpowiadać na potrzeby spo-
łeczne, wymagania operatorów oraz part-
nerów biznesowych. Przykładem może 
być Szwecja, w której zadebiutowaliśmy 
ostatnio, w listopadzie 2019 roku, ze smart-
fonem Mi Note 10, natomiast w Rumuni 
zdecydowaliśmy się na serię Redmi Note 
8. Choć oba telefony jakościowo są bardzo 
dobre, to Mi Note 10 mieści się w wyższej 
kategorii cenowej.

Firma nieustannie szuka innowacyjnych 
rozwiązań, stawiając na pierwszym miejscu 
jakość i wydajność. Skąd czerpią Państwo 
inspiracje do nowych projektów?
Xiaomi to firma, która współpracuje z po-
nad 250 podmiotami. W zakresie tworzenia 
matryc do aparatów współpracujemy z firmą 
Samsung, a procesorów z firmą Qualcomm. 
Mamy również rozbudowany dział R&D, 
ostatnio otworzyliśmy również oddział 
w Finlandii, a do naszych projektów zatrud-
niamy międzynarodowych designerów, tak 
jak np. Philippe Starck, francuski projektant, 
znany ze swoich prac w zakresie wzornictwa 

Fot. Xiaomi
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przemysłowego. Z drugiej strony są Mi Fani, 
którzy podpowiadają nam, czego najbardziej 
potrzebują. To wszystko składa się na to, że 
na rynek trafiają dopracowane i innowacyjne 
projekty.

Według wspomnianego już raportu GfK 
w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku 
konsumenci na całym świecie zakupili smart-
fony warte 210 mld euro. Czy te imponujące 
dziś liczby mogą w przyszłości być jeszcze 
wyższe, czy też przewiduje Pan, że sprze-
daż smartfonów będzie spadać, wyraźnie 
spowolni?

Smartfon stał się urządzeniem niezbęd-
nym do pracy czy codziennego życia. Moc 
obliczeniowa zastępuje komputer, a apa-
rat już teraz może spokojnie konkurować 
z lustrzanką. Zapotrzebowanie na nie bę-
dzie się utrzymywać, ale może zmienić się 
nieco model biznesowy. Sam sprzęt nie 
musi być jedynym źródłem dochodu dla 
producenta. Mogą nim być np. usługi in-
ternetowe. W swoim modelu biznesowym 
założyliśmy, że nasza prowizja na urzą-
dzenia nie będzie wyższa niż 5 proc. netto. 
Szukamy możliwości obniżenia kosztów 
na wszystkich płaszczyznach i dzięki temu 

możemy oferować wysokiej jakości urzą-
dzenia w uczciwej cenie.

Jak Pan myśli, jaka będzie przyszłość rynku 
w Państwa branży?
Na pewno jest jeszcze coś, czego nie wymy-
ślono. Gdybym wiedział, co to, to pewnie 
wprowadziłbym to w naszej firmie (śmiech). 
Rynek urządzeń IoT, a ściślej ujmując AIoT, 
czyli wszelkiego rodzaju urządzenia wspie-
rane przez sztuczną inteligencję, które są 
podłączone do Internetu, według wszelkich 
analiz będzie rósł bardzo szybko. Widać 
to po naszej platformie IoT, w której każ-
dego dnia podłączanych jest setki tysięcy 
urządzeń. Obecnie wpiętych jest już około 
200 mln sztuk na całym świecie. A dopiero 
niedawno rozpoczęła się era Internetu 5G. 
Wprowadzenie tego standardu na świecie 
otworzy całkiem nowe możliwości. Więcej 
urządzeń będzie się ze sobą komunikować, 
a dzięki sztucznej inteligencji pomagać w co-
dziennym życiu i pracy. Tak według mnie 
będzie wyglądać przyszłość, a biorąc pod 
uwagę nasze projekty, na pewno będziemy 
jej sporą częścią.

Dziękuję za rozmowę. 

Eliza Mrowińska-Zalas

Smartfon stał się urządzeniem 
niezbędnym do pracy czy 

codziennego życia. Moc 
obliczeniowa zastępuje komputer, 
a aparat już teraz może spokojnie 

konkurować z lustrzanką

„ „

W POLSCE
oficjalnie zadebiuto-
waliśmy we wrześniu 
2016 roku. W ciągu 
trzech lat znaleźliśmy 
się w TOP 3 najwięk-
szych producentów 
telefonów na tym 
rynku. Ta pozycja 
świadczy o dużym 
zaufaniu do marki 
Xiaomi na polskim 
rynku

Fot. Xiaomi
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Centra handlowe rozwijają się w Pol-
sce od dwóch dekad. W ostatnich 
pięciu latach dynamika zmian 
szczególnie przybiera na sile. Jak 

Państwo postrzegacie rozwój tego sektora 
nieruchomości komercyjnych?
Powstawanie centrów handlowych to 
trend światowy obecny w gospodarce od 
XIX wieku. Do Polski na szerszą skalę do-
tarł wraz z przemianą ustrojową, chociaż 
i w PRL-u mieliśmy ich namiastki, jak 
np. Domy Towarowe Centrum w stolicy 

CYFROWE
CO DALEJ?
NOŚNIKI TO CODZIENNOŚĆ.

Digitalowe fasady, takie jak przy Piccadilly Circus w Londynie 
czy Time Square w Nowym Jorku, stały się ikoną popkultury. Ich 

przekazy reklamowe są zwielokrotniane poprzez umieszczanie 
milionów zdjęć na ich tle. Jednak filozofia biznesowa AMS zakłada, 

że cyfryzacja nie powinna być celem samym w sobie. Dlatego też 
cyfrowe citylighty oferowane przez AMS umożliwiają naładowanie 

telefonu czy ułatwiają nawigację w mieście. Ponadto wykorzystując 
technologie proekologiczne, firma dysponuje największą w Polsce 

siecią słupów fotowoltaicznych, niewymagających zasilania 
zewnętrznego. O społecznej odpowiedzialności biznesu, przyszłości 
reklamy i centrów handlowych rozmawiamy z Markiem Kuzaką, 

prezesem zarządu AMS SA.

czy dom handlowy w prawie każdej gminie. 
Po pierwszym, pionierskim etapie rozwoju 
gospodarki wolnorynkowej – „szczęk” i Sta-
dionu Dziesięciolecia – powstające w drugiej 
połowie lat dziewięćdziesiątych centra i ga-
lerie handlowe stały się widocznym znakiem 
nowego ustroju gospodarczego. W ostatnich 
latach daje się zauważyć tendencję do zmia-
ny profilu centrów. Coraz więcej miejsca 
zajmuje w nich rozrywka i gastronomia. Są 
też pierwsze jaskółki najnowszego trendu – 
centrów multifunkcjonalnych.

Czy właśnie w tym kierunku będzie się roz-
wijać rynek centrów handlowych?
Aktualny światowy trend to czwarta faza 
urbanizacji, czyli reurbanizacja. Zamożna 
klasa średnia, która kiedyś wyprowadziła się 
na przedmieścia, chce powrócić. Aby to było 
możliwe, wymagane jest aktywne podejście 
ze strony miast i odpowiednia oferta. I tu 
ogromną rolę do odegrania mają multifunk-
cjonalne centra piątej generacji. Biorąc pod 
uwagę to, co się dzieje w Europie i np. w No-
wym Jorku, należy oczekiwać podobnego 
zjawiska również w Polsce. Jesteśmy co 
prawda ciągle na dorobku, ale wiele trendów 
dociera do nas znacznie szybciej niż do kra-
jów o ugruntowanej gospodarce rynkowej. 
Przyszłość należy więc najprawdopodobniej 
do projektów oferujących swoim użytkow-
nikom pełną ofertę – miasto w pigułce na 
ograniczonym obszarze. Innymi słowy już 
nie centrum handlowe, ale obszar do pracy, 
zakupów i odpoczynku. »
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Rozmowa 
z Markiem Kuzaką, 
prezesem zarządu 

AMS SA

Fot. AMS
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Jak w powyższym kontekście zmienia się 
klient galerii handlowych?
Zmiana profilu galerii jest wynikiem zarów-
no potrzeby rozszerzania oferty, jak i zmian 
oczekiwań klienta. W erze marketingu 4.0 
konsumenci chcą mieć realny wpływ na ku-
powane produkty. Oczekują, że producenci 
i szerzej dostawcy będą uwzględniali ich 
potrzeby i wartości, jakie im przyświecają. 
Dotyczy to w szczególności młodszych po-
koleń, zwanych generacją Y czy Z.

To znaczy?
Młodzi ludzie chcą żyć w sposób bardziej 
zrównoważony niż ich rodzice, znajdować 
właściwy balans pomiędzy pracą a życiem 
prywatnym. Jednocześnie stajemy się spo-
łeczeństwem coraz zamożniejszym. Więcej 
środków możemy przeznaczać na rozryw-
kę, stać nas na spotkania z przyjaciółmi 
poza domem. To wszystko powoduje nowe 
oczekiwania także w stosunku do centrów 
handlowych.

Jak powinna wyglądać dobrze zaprojekto-
wana reklama?
Reklama OOH to najstarszy rodzaj reklamy, 
który pojawił się na wiele wieków przed 
drukiem, o mediach elektronicznych nie 
wspominając. Oprócz właściwej lokalizacji 
wymaga docierającej do odbiorcy w mgnie-
niu oka kreacji – jeden obraz działa lepiej niż 
tysiąc słów. A to oznacza prosty, inteligentny 
przekaz. Klasyk gatunku – David Bernstein 
w swojej pracy „Billboard – reklama otwartej 
przestrzeni” daje jasną wskazówkę: „Dobry 
plakat ogranicza się do przekazania jednej 
myśli, wyróżnia się z otoczenia, jest wyrazi-
sty, ograniczony do niezbędnego minimum 
słów i symboli”. Wraz z pojawieniem się 
reklamy elektronicznej fundamentalne za-
sady się nie zmieniły – wzrosły wymagania, 
ale i możliwości. OOH staje się bardziej 
kontentowe i kontekstowe. A to daje większą 
szansę, by potencjalnego odbiorcę zainte-
resować, zaangażować, by w konsekwencji 
wejść w interakcję.

W naszych rozmowach z zarządcami galerii 
handlowych dowiadywaliśmy się niejedno-
krotnie, że najemcy podchodzą bez hurra 
entuzjazmu do oferowanych przez centra 
handlowe możliwości reklamy w obrębie 
obiektu. Często kwestią zaporową było przy-
gotowanie samej kreacji, brak czasu czy też 
brak pewnego rodzaju świadomości marke-
tingowej. Jakie są Państwa spostrzeżenia 
w tym zakresie?
Ten brak entuzjazmu wynika z dotychcza-
sowego podejścia niektórych operatorów 
do reklamy indoorowej, jaką jest reklama 
w galeriach. Przenoszenie wprost wzorów 
z outdooru do indooru nie zawsze przyno-
si spodziewane efekty. Musimy wziąć pod 
uwagę, że w przestrzeni galeryjnej klient 
jest atakowany ogromną liczbą przekazów 
informacyjno-reklamowych. W związku 
z tym następuje zjawisko swoistej „ślepoty 
reklamowej”. Żeby je przezwyciężyć, nośnik 
reklamowy powinien spełniać dodatkowe, 
oczekiwane przez klienta funkcje – przede 
wszystkim pomagać w realizacji misji zaku-
powej. Jeżeli tak będzie, reklama na takim 
nośniku na pewno będzie skuteczna. Oczy-
wiście, o czym było już wcześniej, wyma-
gana jest odpowiednia kreacja. Z naszego 
doświadczenia wynika, że dobrze przygo-
towana, skłaniająca do interakcji reklama 
działa bardzo skutecznie – bez różnicy, czy 
dotyczy to znanych marek, czy też brendów 
dopiero startujących na rynku.

Państwa firma działa w obszarze cyfrowe-
go oraz tradycyjnego OOH. Którego typu 

Nasza strategia polega na 
umiejętnym łączeniu przestrzeni 
publicznej, reklamowej i online 

w harmonijną całość z korzyścią 
dla otoczenia i klienta

„ „

WARTO
dla konkretnych 
galerii zaprojektować 
nośniki dedykowane. 
Takie, które najlepiej 
będą harmonizo-
wały z architekturą 
galerii, uwzględniały 
jej uwarunkowania 
komunikacyjne oraz 
spełniały oczekiwa-
nia odwiedzających 
galerie

Fot. AMS
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nośniki informacyjne sprawdzają się najle-
piej w obrębie centrum handlowego i jego 
otoczenia?
W latach wcześniejszych współpracowali-
śmy z centrami handlowymi głównie w za-
kresie analogowej reklamy outdoorowej. 
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy inwesty-
cje także w nośniki wewnętrzne, oczywiście 
cyfrowe. Jesteśmy przekonani, że warto dla 
konkretnych galerii zaprojektować nośniki 
dedykowane. Takie, które najlepiej będą har-
monizowały z architekturą galerii, uwzględ-
niały jej uwarunkowania komunikacyjne 
oraz przede wszystkim spełniały oczeki-
wania odwiedzających galerie. Jesteśmy na 
etapie przygotowywania nowych rozwiązań 
klasy premium w tym zakresie.

Jakimi kryteriami należy kierować się pod-
czas wyboru kanałów sprzyjających efek-
tywnej kampanii reklamowej?
Wybór nośnika reklamowego zależy przede 
wszystkim od tego, co chcemy reklamować 
i jaki charakter ma mieć kampania. Biorąc 
jednak pod uwagę takie zjawiska jak ROPO 
(ang. Research Online, Purchase Offline – 
wyszukaj w Internecie, kup w sklepie) i od-
wrotne Showrooming (obejrzyj w sklepie, 
kup w Internecie), trzeba budować w klien-
cie przekonanie o unikalnych cechach rekla-
mowanej marki czy produktu na poziomie 
emocjonalnym, tak aby decyzja zakupowa 
powstawała niejako automatycznie. Na pew-
no sprawdzi się w takiej sytuacji koncepcja 
używania różnych kanałów i umiejętnego ich 

AMS jest liderem reklamy out-of-
-Home (OOH) w Polsce, zdobywcą 
licznych nagród. Działa w obszarze 
klasycznego i cyfrowego OOH. Od 
września 2002 roku należy do Grupy 
Agora. Klientom oferuje skuteczne 
kampanie z wykorzystaniem nowo-
czesnych narzędzi na blisko 23 tys. 
mkw. powierzchni reklamowych, 
dysponując, jako jedyna firma, sys-
temami nośników z każdego seg-
mentu rynku.
AMS jest liderem w segmencie mebli 
miejskich – na podstawie kontraktów 
z największymi gminami w Polsce 
wyposażył w nie ponad 30 najwięk-
szych polskich miast. Zrealizował 
pionierskie na polskim rynku inwesty-
cje w zrewitalizowanych obszarach 
Szczecina, Warszawy i Wrocławia. 
Spółka jest wyłącznym operatorem 
wiat przystankowych w Warszawie 
i Krakowie.
AMS znany jest z działań społecznych, 
m.in. na rzecz integracji osób niepeł-
nosprawnych. W 2013 roku spółka 
powołała do życia Fundację Akade-
mia Integracji. W ramach działań na 
rzecz środowiska prowadzi programy 
– Galeria Plakatu AMS i AMS dla miast.

 � ams.com.pl
 � tel. (+48 22) 555 64 00
 � e-mail: centrala@ams.com.pl

O FIRMIE

łączenia. Zgodnie z wynikami badań doby 
mediowej jesteśmy coraz bardziej mobilni – 
coraz więcej czasu spędzamy poza domem. 
Łączenie outdooru z indoorem i onlinem, 
a w szczególności z reklamą na urządzeniach 
mobilnych powoduje, że odbiorca reklamy 
ma z nią kontakt w ciągu większości dnia 
– „oswaja” się z reklamowanym produktem. 
Taka reklama znacznie skuteczniej skłania 
do interakcji zakupowej.

Jakie najczęściej wymagania stawiane są 
przed Państwa firmą przez klientów z sek-
tora handlu i nieruchomości handlowych?
Wymagania reklamodawców są na ogół po-
dobne – oczekują oni skutecznych kampanii, 
tzn. takich, które realizują ich cele biznesowe. 

Fot. AMS
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Nie inaczej jest w przypadku sektora handlu. 
Przede wszystkim musimy skutecznie docie-
rać do właściwej grupy docelowej – być tam, 
gdzie potencjalni odwiedzający. Pomagają 
tu profesjonalne analizy przemieszczania się 
w mieście. Znając lokalizacje, w których klient 
galerii zaczyna podróż, jesteśmy w stanie 
zaoferować reklamę praktycznie od wyjścia 
z domu. Drugie ważne wymaganie dotyczy 
efektywności kosztowej. Od ubiegłego roku 
nośniki outdoorowe największych firm są 
zbadane pod względem generowanej widow-
ni – ich cena zależy od liczby kontaktów. To 
u przyzwyczajonych do tradycyjnego modelu 
zakupu outdooru rodzi co prawda pytania, 
dlaczego za identycznego formatu nośnik 
płacę różne ceny, ale po krótkim zastanowie-
niu się odpowiedź przychodzi sama – nośniki 
generujące więcej kontaktów powinny być 
droższe. I trzeci element, o którym już była 
mowa – dobra kreacja. Co prawda na ogół 
ten element kampanii jest po stronie naszego 
klienta, ale jeżeli jest taka potrzeba, doradza-
my również w tym zakresie. Dysponujemy 

też narzędziami do oceny plakatu pod kątem 
stosowania zasad właściwej kreacji. Oceniając 
po liczbie akcji promocyjnych dla sektora 
handlowego, klienci potwierdzają swoimi bu-
dżetami skuteczność realizowanych przez nas 
kampanii reklamowych.

Jakie aspekty wyróżniają Państwa firmę na 
tle konkurencji?
Jesteśmy liderem reklamy OOH w Polsce, 
dysponującym najszerszym portfolio no-
śników. W tym roku obchodzimy 30-lecie 
istnienia. Naszą specjalizacją są rozwiązania 
z zakresu smart city i meblowania miast. Na-
sza strategia polega na umiejętnym łączeniu 
przestrzeni publicznej, reklamowej i online 
w harmonijną całość z korzyścią zarówno 
dla otoczenia, jak i klienta. Uważamy, że 
reklama w przestrzeni publicznej musi speł-
niać dodatkowe, ułatwiające poruszanie się 
po mieście funkcje. Rozwijamy działalność 
proekologiczną. Nasz najnowszy produkt to 
zielona wiata wprowadzająca rośliny do mia-
sta tam, gdzie dotychczas było to utrudnione 

lub niemożliwe, realizująca jednocześnie 
tzw. mikroretencję wody. Tę filozofię chcemy 
przenosić na grunt reklamy indoorowej, także 
tej w galeriach i centrach handlowych. To, co 
nas szczególnie wyróżnia, to także bardzo 
szerokie zaangażowanie w działania z za-
kresu społecznej odpowiedzialność biznesu. 
Prowadzimy autorskie programy społeczne 
– Galerię Plakatu AMS i AMS dla miast. 
Stworzyliśmy fundację Akademia Integracji 
zajmującą się działaniem na rzecz środowisk 
osób z niepełnosprawnościami i edukacją 
prozdrowotną. Aktywnie działamy w ramach 
Koalicji Liderzy Pro Bono. Wierzymy, że 
przyszłość należy do firm sprawnych bizne-
sowo i odpowiedzialnych społecznie.

Jakie możliwości dają oferowane przez Pań-
stwa nośniki reklamowe? W jaki sposób zmie-
niają się one same, mając na uwadze znaczny 
rozwój technologii? Jak nowoczesna tech-
nologia wpływa na rozwój Państwa firmy?
Zmiany technologiczne dotykają każdej 
dziedziny życia – a więc także outdooru. 

Fot. AMS
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DEWIZA ŻYCIOWA
Warto optymalizować.

O SUKCESIE DECYDUJE
Myślenie strategiczne, 
konsekwencja, elastyczność.

DO DZIAŁANIA 
MOTYWUJE MNIE

Pozytywne efekty 
podejmowanych działań.

W LUDZIACH CENIĘ
Pomysłowość, otwartość, 
pracowitość.

W CZASIE WOLNYM
Podróżuję, lubię też pracę 
fizyczną o widocznych 
natychmiast efektach.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE
Islandia, Nowy Jork, Bieszczady.

FILM, KTÓRY WYWARŁ NA 
MNIE NAJWIĘKSZE WRAŻENIE

„MIŚ” – czego nie ma 
w „Misiu”, tego nie ma w życiu, 
a z nowszych – niedoceniona 
przez akademię filmową 
„Dunkierka” Nolana.

Absolwent Wydziału Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Z branżą reklamy 
zewnętrznej związany od ponad 
25 lat. Od 2003 roku wiceprezes, a od 
2011 prezes zarządu AMS SA – lidera 
reklamy out-of-home (OOH) w Polsce. 
Wiceprezes Izby Gospodarczej 
Reklamy Zewnętrznej. Ekspert 
z zakresu branżowych rozwiązań 
prawnych. Współpracownik Instytutu 
Partnerstwa Publiczo-Prywatnego, 
współpracuje także z Towarzystwem 
Urbanistów Polskich. Członek Koalicji 
Liderzy Pro Bono, kapituły Nagrody 
„Człowiek wiedzy i doświadczenia” 
oraz Rady Pracodawców przy 
Wydziale Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Kierujący największym w historii 
Polski – realizowanym w Warszawie 
w formule PPP – projektem budowy 
mebli miejskich. Odznaczony przez 
Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi 
za udział w tworzeniu społeczeństwa 
obywatelskiego.

niewymagających zasilania zewnętrznego. 
W zrównoważonym wykorzystaniu techno-
logii widzimy szansę na zwiększanie udziału 
reklamy OOH w torcie reklamowym.

Jak ocenia Pan rozwój Waszej branży w per-
spektywie najbliższej dekady?
Dekada w dzisiejszych czasach to więcej 
niż wiek sto lat temu. Świat gna do przodu. 
W jednej ze scen filmu „Raport mniejszości” 
– cyfrowy ekran oferuje Tomowi Cruise, roz-
poznając go po siatkówce oka, jego ulubioną 
markę odzieżową. Akcja filmu rozgrywa się 
w latach trzydziestych XXI wieku – a więc za 
kilkanaście lat. Tą rzeczywistość mamy już dziś. 
Powszechne stosowanie różnorodnych senso-
rów i kamer pozwala z ogromną dokładno-
ścią wiedzieć (prawie) wszystko o wszystkich. 
W tej sytuacji powstaje pytanie, czy reklama 
zewnętrzna ma nadal sens. Odpowiedź na to 
pytanie jest twierdząca. W czasach postępują-
cej fragmentaryzacji innych mediów reklama 
OOH ma szanse pozostać ostatnim medium 
masowym. Z zagrożeniem w postaci lobby 

purystów przestrzennych powinniśmy sobie 
poradzić. A są za nami silne argumenty. Będzie 
następowało systematyczne porządkowanie 
przestrzeni publicznych, czego jesteśmy jako 
AMS gorącym orędownikiem i co od wielu 
lat promujemy, realizując wiele pionierskich 
na polskim rynki inwestycji. Uporządkowana 
przestrzeń publiczna jest naturalnym środo-
wiskiem nowoczesnej, wysokojakościowej re-
klamy zewnętrznej, gdzie przekaz reklamowy 
lepiej dociera do odbiorcy niż w przestrzennym 
chaosie. Nowinki w rodzaju Google Glass, jak 
na razie, nie przyjmują się – nie wszyscy lubią 
chodzić w okularach. Jednocześnie wykorzy-
stanie technologii pozwalającej dzięki anali-
zie danych precyzyjniej targetować przekaz 
i dostosowywać go do warunków otoczenia 
czyni z OOH najsilniejszy oręż w walce o serca 
i portfele klientów oraz pozwala prowadzić 
szerokie kampanie społeczne i informacyjne.

Dziękuję za rozmowę. 

Eliza Mrowińska-Zalas

PREZES ZARZĄDU AMS SA

MAREK KUZAKA

Cyfrowe nośniki to już codzienność. Di-
gitalowe fasady, takie jak przy Piccadilly 
Circus w Londynie czy Time Square w No-
wym Jorku, stały się ikoną popkultury. Ich 
przekazy reklamowe są zwielokrotniane 
poprzez umieszczanie milionów zdjęć na 
ich tle. Nasza filozofia biznesowa zakłada, 
że cyfryzacja nie powinna być celem samym 
w sobie. Stąd nasze cyfrowe citylighty umoż-
liwiają naładowanie telefonu czy ułatwiają 
nawigację w mieście. Dzięki dostępowi do 
danych jesteśmy też w stanie przeprowadzać 
kampanie uwzględniające kontekst miejsca 
i obecność w nim konkretnej grupy celowej. 
Istotnie zwiększamy też szybkość działania. 
O ile w wydaniu analogowym czas, jaki upły-
wał od zdecydowania o treści plakatu do jego 
umieszczenia w przestrzeni, był mierzony 
dniami, o tyle nośniki cyfrowe pozwalają 
na online’ową zmianę treści reklamowych 
i wykorzystywanie ich także do bieżącej 
promocji. Wykorzystujemy technologie 
proekologiczne – dysponujemy największą 
w Polsce siecią słupów fotowoltaicznych, 

OSTATNIO PRZECZYTAŁEM
Niemal wszystkie powieści Filipa 
Dicka – czego nie ma w Dicku, 
tego nie ma w życiu.

ULUBIONE DANIE
Dobrze zrobione cynaderki.

KULTURA W CZASIE WOLNYM
Czytanie, teatr, kino.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ
Na rowerze w Szkocji.

ULUBIONA RESTAURACJA
Le Madeleine przy Puławskiej 
w Warszawie.

SAMOCHÓD MARZEŃ
Zawsze ten aktualny – jestem 
marzycielem-realistą.

NAJCZĘŚCIEJ SŁUCHAM
Muzyki, która dobrze nastraja.

CHCIAŁBYM OPANOWAĆ 
DO PERFEKCJI

Jazdę na nartach, żeby kiedyś 
dogonić syna.

PORTRET
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T
EPfactor – gdzie i kiedy po-
wstał koncept i skąd pomysł na 
nazwę?
Pierwszy koncept TEPfactor 
powstał 7 lat temu w Czechach. 

Nazwa TEPfactor to w skrócie Together 
Enjoy Play lub Team Enjoy Play. Obie formy 
są zdecydowanie poprawne i nawiązują do 
głównego założenia – team building, czyli 
budowania zespołu oraz pozytywnych relacji 
między ludźmi.

TEPfactor to pierwszy tego typu w Polsce 
koncept rozrywkowy. Na czym polega Pań-
stwa oferta?

KONCEPT
SZYTY

NA MIARĘ
TEPfactor to wyjątkowe wyzwanie 

zespołowe, które zaskakuje pomysłowością 
i atmosferą pełną adrenaliny. Pozwala 

sprawdzić siebie i swój zespół oraz przeżyć 
niezapomniane chwile. Dedykowany jest nie 
tylko Klientom Korporacyjnym, ale również 

każdemu, kto szuka oryginalnej rozrywki. 
O międzynarodowym koncepcie, gotowości 

Polaków do odkrywania nowych form 
zespołowego spędzania czasu oraz planach 

firmy na przyszłość rozmawiamy z Marcelą 
Zemanovą, Współwłaścicielką firmy TEPfactor 

TEPfactor to park sportowo-rozrywkowy 
umieszczony w ogromnej, efektownej ja-
skini, w którym na powierzchni 1500 mkw. 
uczestnicy muszą sprostać 25 wyzwaniom 
wyselekcjonowanym spośród 4 kategorii: 
logika, cierpliwość, zręczność, siła fizyczna. 
Dodatkowo uczestnicy mogą wybierać mię-
dzy trzema poziomami trudności: brązowy, 
srebrny oraz złoty. Wykonywaniu zadań to-
warzyszy system motywacyjny, a osiągnięciu 
celu pomaga dowolna ilość powtórzeń każ-
dego z 24 wyzwań. Na koniec w 25 wyzwa-
niu czeka na drużynę wielkie koło fortuny 
z nagrodami. Przyznam, że TEPfactor robi 
ogromne wrażenie na wszystkich odwiedza-
jących, przenosząc do wyjątkowego świata 
jaskini, zagadek oraz wyzwań.

Które atrakcje cieszą się największym za-
interesowaniem Klientów, a które zadania 
sprawiają im najwięcej trudności?
Nie da się jednoznacznie określić, które 
spośród wszystkich wyzwań cieszy się naj-
większym zainteresowaniem – jednak gdy-
by wytypować tylko jedno, to z pewnością 
byłoby to Colosseum (wyzwanie premiowe 
z kategorii siła fizyczna, w którym tylko 
zgrany zespół poradzi sobie w pokonaniu 
ruchomych wahadeł oraz ruchomych po-
destów). Warto zaznaczyć, że dotknięcie 

Fot. TEPfactor
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jakiegokolwiek czerwonego elementu za-
trzymuje grę i zmusza zespół do powtó-
rzenia zadania – jednak bez obaw, ilość 
powtórzeń nieograniczona!

Kim jest potencjalny Klient TEPfactor?
Koncept TEPfactor to produkt skierowany 
do szerokiej gamy odbiorców. Nie da się 
jednak ukryć, że główny segment to przede 
wszystkim Klient Korporacyjny – to tu 
7 miesięcy po otwarciu możemy pochwalić 
się ogromnym sukcesem. Ilość firm, która 
nam zaufała i regularnie rezerwuje park do 
organizacji team buildingu, jest coraz więk-
sza z dnia na dzień. Zarówno sama gra, jak 
również organizacja dużych imprez z cate-
ringiem, open barem i dodatkowymi atrak-
cjami, nie stanowi dla nas żadnego problemu. 
Kolejnym segmentem jest oczywiście Klient 
indywidualny – zarówno osoby dorosłe, jak 
również dzieci od 10 roku życia. Dla dzieci 
imprezy urodzinowe, okolicznościowe, dla 
dorosłych dodatkowo wieczory kawalerskie 
i panieńskie. Trzecim, ostatnim, segmentem 
są szkoły – w tym trudnym okresie szkol-
nym, przy tak dużej frekwencji w klasach 
dzieci nie mają możliwości zintegrowania 
się i spędzenia wspólnie czasu, co powoduje 

narastające konflikty – tu na ratunek przy-
chodzi TEPfactor.

TEPfactor posiada jeden park rozrywki 
w Polsce, w warszawskim Blue City. Jakimi 
zasadami kierowali się Państwo podczas 
wyboru swojej pierwszej lokalizacji?
Centrum Handlowe Blue City to przede 
wszystkim bardzo dobra lokalizacja łącząca 
wiele warszawskich dzielnic z ogromnym 
potencjałem dla Klientów TEPfactor War-
szawa. Dodatkowym atutem na pewno jest 
fakt, że Blue City to przede wszystkim ro-
dzinne centrum, które w swoich działaniach 
dociera do ogromnej liczby odbiorców. Jeśli 

dodamy do tego wyjątkową powierzchnię na 
3 piętrze obiektu i unikalny koncept w Pol-
sce, to otrzymujemy pewny sukces, który 
nosi nazwę TEPfactor.

W Polsce jesteście Państwo od niemal roku. 
Ilu Klientów do tej pory skorzystało z Pań-
stwa oferty?
Otwarcie TEPfactor odbyło się w lutym 
2019 r. Przez ten krótki okres odwiedziło nas 
kilkanaście tysięcy osób, ale jesteśmy pewni, 
że to dopiero początek naszego sukcesu, 
który z pewnością będzie ogromny – to tylko 
kwestia czasu, a przede wszystkim ciężkiej 
pracy i wiary, że chcieć, znaczy móc.

Produkt TEPfactor śmiało 
możemy określić jako premium. 
Warto jednak zaznaczyć, że ceny 

są dostosowane do wieku, jak 
również dni tygodnia

„ „
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TEPFACTOR

Oprócz Polski Państwa koncept dostępny 
jest w Czechach i Dubaju. Na jakie różnice 
mogą Państwo wskazać, porównując po-
szczególne rynki?
Polacy potrzebują czasu do poznania i za-
akceptowania nowego produktu. TEPfactor 
nie jest czymś oczywistym, jak np. escape 
room czy podobne rozrywki. To koncept 
szyty na miarę, którego głównym założe-
niem jest integracja, ale tylko i wyłącznie 
zespołowa – na częste pytanie, jaki jest 
klucz do rozwiązania wszystkich zagadek, 
odpowiadamy zgodnie: ZESPOŁOWOŚĆ. 
Czemu? Bo żadnego wyzwania nie pokona-
my w pojedynkę.

Zmiana stylu życia Polaków powoduje, że 
coraz chętniej spędzają czas poza domem 
i przeznaczają na to coraz większe budżety. 
Czy TEPfactor również zauważa takie ten-
dencje i odnotowuje je w swoich wynikach 
sprzedaży?
Zdecydowanie tak – Polacy coraz częściej 
spędzają wolny czas poza domem, a w szcze-
gólności w centrach handlowych, w których 
mogą załatwić większość swoich spraw. Pro-
dukt TEPfactor śmiało możemy określić 
jako premium. Warto jednak zaznaczyć, że 
ceny są dostosowane do wieku, jak również 
dni tygodnia. Warto więc śledzić nas w social 
mediach, radiu oraz prasie, a z pewnością 
każdy znajdzie korzystną ofertę dostoso-
waną do oczekiwań. Jesteśmy czynni 361 
dni w roku 7 dni w tygodniu.

Rozwijają się Państwo na zasadzie franczy-
zy. Jakie są kluczowe korzyści i elementy 
wsparcia oferowane potencjalnie zaintere-
sowanym partnerom biznesowym?
Największa korzyść płynąca z inwestowania 
w TEPfactor to przede wszystkim fakt, że 
to produkt unikatowy, który cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem zarówno w Pol-
sce, jak i na świecie. Dowodem, że TEPfactor 
to świetna atrakcja, która zdobywa fanów 
na całym świecie, jest wygranie pierwsze-
go miejsca prestiżowej nagrody What’s on 
Awards 2019 w kategorii Entertainment 
Favourite Attraction w Dubaju.

Warszawski TEPfactor to 25 pokoi wykutych 
w skale. Kwestia bezpieczeństwa wydaje się 
w tym wypadku niezwykle istotna. W jaki 
sposób dbają Państwo o komfort swoich 
Klientów w tym zakresie?
Przy projektowaniu tego wyjątkowego 
miejsca kwestia bezpieczeństwa była dla 
nas sprawą priorytetową. Wszystkie za-
projektowane wyzwania są przygotowane 
z wyjątkową starannością o najmniejsze 
szczegóły i detale. Dodatkowe certyfikaty 

i specjalistyczne odbiory potwierdzają, że jesteśmy przygotowani 
w najlepszy możliwy sposób. Dodatkowy atut stanowi fakt, że 
TEPfactor zlokalizowany jest w centrum handlowym, które zwraca 
szczególną uwagę na temat, jakim jest właśnie bezpieczeństwo ludzi 
w nim przebywających. Nasz wykwalifikowany personel odbył nie-
zbędne szkolenia, aby żadne, nawet drobne sytuacje nie stanowiły 
dla nas problemu, a nasi Klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Jakie są plany rozwoju sieci TEPfactor w nadchodzącym czasie?
Nasze plany w nadchodzącym czasie to z pewnością promowanie 
sieci i dążenie do celu, by TEPfactor było najlepszą atrakcją do-
stępną w Polsce, Europie oraz na świecie. Planujemy rozszerzyć 
swoją działalność w takich miejscach, jak: Niemcy, Dania, Anglia 
oraz Indie. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu 
z naszymi oddziałami – podejmijcie wyzwanie i dołączcie do ro-
dziny TEPfactor! 

KONCEPT
TEPfactor to produkt 
skierowany do szero-
kiej gamy odbiorców. 
Nie da się jednak 
ukryć, że główny 
segment to Klient 
Korporacyjny

Fot. TEPfactor
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