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Kiedyś najważniejsza była oferta 
handlowa centrum, która przyciągała 

klientów, lecz ich przyzwyczajenia 
ewoluowały w innym kierunku. Dziś 

ludzie oczekują, aby centra handlowe 
spełniały trochę szersze zadania, 

miały bogatszą ofertę, były miejscami 
spotkań i spędzania czasu. Dlatego nie 

tworzymy kolejnego punktu z telefonami 
komórkowymi – zapewnia Andrzej Cieślik, 

Dyrektor Portu Łódź

Na początek jedno założenie – zakładam, że jesteś 
szefem sprzedaży i gdy piszę w artykule produkt, to 
mam na myśli COKOLWIEK, co daje Ci marżę w Twojej 
sieci – na przykład kawa w retailu spożywczym, 
ubezpieczenie telefonu komórkowego u operatora czy 
pokrowiec na komputer w sklepie z elektroniką. 

KTO PŁACI
TWOJEMU ZESPOŁOWI 
HANDLOWEMU?
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Aż 2 na 3 Polaków przyznaje, że zakaz handlu 

w niedziele nie wpłynął na częstotliwość ich 
odwiedzin centrów handlowych, jedynie 
przesunął dzień zakupów. Do rzadszych 

wizyt przyznaje się 23 proc. osób – wynika 
z badania zleconego przez CBRE
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W NIEDZIELĘ?

40
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50

Z Grzegorzem Wachowiczem, Dyrektorem ds. Handlu 
i Marketingu w RTV Euro AGD, rozmawiamy o klientach, 

którzy nie kierują się wbrew pozorom marką urządzenia oraz 
o elastyczności, dzięki której branża potrafi odnaleźć się na 

rynku mimo zaostrzenia zakazu handlu w niedziele

Nuda to zdecydowane przeciwieństwo Gelaterii Ice 
Dream. Ice Dream zaskakuje na każdym kroku! Jakub 

Szeliga, współwłaściciel Gelaterii, nie ukrywa, że swoim 
konceptem chce wprowadzić na rynek trochę humoru 

i zupełnie nowy pomysł na podawanie i jedzenie lodów

LODY TO PRZEDE 
WSZYSTKIM DOBRA ZABAWA



RADA PROGRAMOWA
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.

PRZEMYSŁAW LUTKIEWICZ
Wiceprezes Zarządu LPP

Specjalizacja: finanse, audyt 
wewnętrzny, księgowość, 
nadzór nad spółkami zależnymi 
i relacjami inwestorskimi
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marketing i komunikacja
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Radca prawny Business 
Centre Club

Specjalizacja: prawo 
żywnościowe oraz prawo 
e-commerce

■ www.bcc.org.pl
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Dyrektor ds. Marketingu 
i PR Recman

Specjalizacja: ekspert 
zarządzania siecią detaliczną 
i marketingu mody

■ www.recman.pl
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Marketing & PR Manager 
Magnolia Park

Specjalizacja: strategia 
i komunikacja marketingowa 
Magnolia Park

■ www.magnoliapark.pl
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Jet Line Sp. z o.o. Sp. k.

Specjalizacja: zarządzanie 
spółką Jet Line, 
w tym zespołami sprzedaży, 
marketingu oraz realizacji 
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■ www.jetline.pl
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Zastępca Dyrektora Sprzedaży 
ds. B2C sieci VIVE Profit

Specjalizacja: ekspert 
rynku retail

■ www.vivetextilerecycling.pl
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Sephora Polska

Specjalizacja: ekspert 
rynku retail z 18-letnim 
doświadczeniem

■ www.sephora.pl
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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
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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

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

MAREK KACZMAREK
Wiceprezes Zarządu 
INTERSPORT Polska S.A. 
pełniący funkcję Dyrektora 
ds. Operacyjnych

Specjalizacja: zarządzanie, 
sprzedaż, marketing, logistyka

■ www.intersport.pl

GREGOR NAWRATH
COO 
MediaMarktSaturn Polska

Specjalizacja: ekspert branży 
handlowej z 18-letnim 
doświadczeniem

■ www.mediamarkt.pl

KATARZYNA RADWAŃSKA
Dyrektor Zarządzająca 
marką odzieżową Olsen

Specjalizacja: zarządzenie, 
sprzedaż, ekspansja, ekspert 
rynku handlowego w branży 
Fashion i FMCG

■ www.olsenfashion.com/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







Dokonało się. Zakaz handlu w niedziele wraz z początkiem roku przybrał swój ostateczny kształt. 
Według niektórych jest to najbardziej absurdalny pomysł kadencji PiS. Na pewno jest to ustawa, 
która od samego początku budzi wiele kontrowersji. Wątpliwości dotyczą przede wszystkich 
katalogu ponad 30 wyłączeń, w tym zgody na otwarcie sklepu o statusie placówki pocztowej 
w niehandlowe niedziele. Dziś o zaostrzenie tego zapisu wnioskuje przede wszystkim Solidar-
ność, która będąc członkiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej złożyła w Sejmie jesienią 2016 
roku obywatelski projekt dot. ograniczenia handlu 
w niedziele. Co więcej, Żabka otrzymała status pla-
cówki pocztowej jeszcze przed wejściem w życie tej 
restrykcyjnej ustawy. Badania dowodzą też, że dla 
61% osób zakaz handlu w niedzielę nie przyczynił się 
w żaden sposób do ograniczenia wizyt w centrach 
handlowych (CBRE). To jednak nie oznacza, że ten 
czas spędzamy z rodziną lub idziemy do kościoła. Po 
prostu centra handlowe dostosowują się do nowej 
polityki i oferują coś więcej niż tylko miejsce robienia 
zakupów. Rozbudowane strefy gastronomiczne i roz-
rywkowe powodują, że klienci mogą przyjść do cen-
trum handlowego w dowolnym momencie, nawet 
gdy sklepy są zamknięte. Przyciąga ich wtedy kino, 
klub fitness, strefa zabaw dla dzieci czy restauracje. 
Eksperci zrzeszeni w Radzie Programowej Magazynu 
Galerie Handlowe są równie optymistyczni. Nie po-
zostaje jednak nic więcej, bo Ministerstwo Rozwoju 
na razie nie planuje zmian w ustawie ograniczającej 
handel w niedziele. Wiceszef resortu Marek Niedużak 
zwrócił uwagę, że „rok 2020 będzie pierwszym rokiem 
obowiązywania 'pełnego' zakazu handlu w niedzielę, 
w związku z tym rzetelną ocenę zasadności ewentu-
alnej zmiany liczby niedziel niehandlowych można 
będzie przeprowadzić najwcześniej za rok”. Może 
wówczas nastąpi zapowiadana #dobrazmiana.

#dobrazmiana?

Eliza Mrowińska-Zalas
Redaktor Naczelna
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OPINIE EKSPERTÓW

Fot. elements.envato.com
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ZAKAZ HANDLU

DEFINITYWNY 
ZAKAZ HANDLU 

W NIEDZIELE 
I JEGO WPŁYW 

NA BRANŻĘ 
RETAIL

Rok 2020 okaże się przełomowy 
w kontekście niedzielnego zakazu 

handlu. W życie bowiem wejdą zmiany, 
o których mówi ustawa z 2017 roku. 
Zakupy w niedziele zrobimy jedynie 

w okresie przedświątecznym i w czasie 
wyprzedaży. Niedziel handlowych będzie 

tylko 7. Według Colliers International 
wprowadzony zakaz handlu w niedziele 

wzmacnia dominujące centra 
handlowe i obniża odwiedzalność 

obiektów drugorzędnych. Najemcom 
o strategicznym znaczeniu dla centrum 

oferowana są pakiety zachęt, takie 
jak: partycypacja w kosztach aranżacji 

powierzchni, najem oparty jedynie 
o czynsz od obrotu, krótsze okresy najmu, 
czasowe obniżki czy zamrażanie kosztów 

eksploracyjnych
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Okiem eksperta„

„

OPINIE EKSPERTÓW

MAŁE SKLEPY 
STARAJĄ SIĘ 

O UTRZYMANIE NA BARDZO 
KONKURENCYJNYM RYNKU

W przypadku ograniczenia handlu w nie-
dziele sytuacja jest dynamiczna, bo 
dopiero niedawno weszło ono w życie 

w całości. Pełna ocena będzie możliwa tak napraw-
dę dopiero po roku obowiązywania całkowitego 
ograniczenia, czyli pod koniec 2020 roku. Jeżeli 
chodzi o zjawiska ekonomiczne z tym związane, 
rewolucji nie będzie, po prostu pogłębią się one. 
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 
powyżej 100 mkw.), które z wyłączeń skorzystać 
nie mogą i muszą być zamknięte w niedziele, 
osiągają gorsze wyniki niż przed wprowadzeniem 
ograniczenia. Przyczynia się do tego dodatkowo 
agresywna polityka marketingowa sieci dyskon-
towych, mająca na celu wyrobienie w konsumen-
tach nawyku dokonywania zakupów w piątek 
i sobotę właśnie w dyskontach.
Z punktu widzenia przedsiębiorców najważ-
niejsza jest stabilność rozwiązań prawnych. Ich 
ciągłe zmienianie nie służy rozwojowi biznesu 
i inwestycjom. Warto podkreślić, że najczęstszą 
i dominującą podstawą do otwierania sklepów 
w niedziele niehandlowe jest wyłączenie po-
zwalające właścicielowi stanąć samodzielnie za 
kasą. Mankamentem ustawy wydaje się brak 

Dyrektor Polskiej Izby Handlu

PTASZYŃSKI
Maciej

odpowiedniego zdefiniowania w treści usta-
wy pomocy rodziny, która to definicja wyraźnie 
wskazałaby, kto konkretnie może takiej pomocy 
udzielać przedsiębiorcy. Takie definicje w polskim 
prawie istnieją i ich zaadaptowanie do ustawy 
poprawiłoby sytuację mniejszych i średnich 
sklepów. Pamiętajmy, że małe sklepy starają 
się o utrzymanie na bardzo konkurencyjnym 
rynku, kolejne obostrzenia dodatkowo osłabią 
ich pozycję względem dyskontów i sklepów 
wielkopowierzchniowych. 

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

OLESIAK
Marcin

OGRANICZENIE 
HANDLU MA NEUTRALNY 

WPŁYW NA NASZE 
RELACJE BIZNESOWE

Gastronomia należy do wyjątków, po-
nieważ nie jest objęta zakazem handlu. 
Większość z naszych punktów jest więc 

otwarta także w niedziele. Zaobserwowaliśmy, 
że punkty sprzedaży, które znajdują się przy par-
kach, deptakach i w miejscach z dużym natęże-
niem ruchu pieszych, przyciągają jeszcze więcej 
klientów, szczególnie w lecie. Widząc wzmożone 
zainteresowanie, rekomendujemy sprzedaż w te 
dni. W związku z niedzielami niehandlowymi 
zmianie uległa struktura sprzedaży. Nastąpił 
wzrost popytu na nasze produkty w poniedziałki, 
kiedy obserwujmy wzmożony ruch w galeriach 
handlowych.
Ograniczenie handlu ma neutralny wpływ na 
nasze relacje z centrami i parkami handlowymi. 
Ze względu na to, że galerie handlowe chętnie 
weszły we współpracę z naszą siecią, chcemy 
pozostawać z nimi w dobrych relacjach biz-
nesowych. Zważywszy na wysokie standardy 

współpracy, zachowaliśmy ciągłość wynego-
cjowanych umów, tym bardziej, że nasze punkty 
sprzedaży nadal przyciągają klientów z trafficu. 
Galerie handlowe są otwarte na promocje na-
szych punktów. Dzięki temu, że należymy do 
segmentu gastronomicznego, mamy zgodę na 
sprzedaż bez względu na to, czy obiekt jest w ten 
dzień otwarty, czy nie. Wiele zależy od miejsca 
i przepływu klientów, ale ostateczna decyzja 
należy zawsze do naszych franczyzobiorców.
Nasze produkty są dedykowane głównie rodzi-
nom. Chcemy docierać właśnie do nich i – z uwa-
gi na zakaz handlu – być dla nich alternatywą 

podczas niedzielnych spotkań i spacerów. Po-
nadto widzimy potencjał, jeżeli chodzi o rynek 
pracy, ponieważ zgłaszają się do nas np. studenci 
dzienni, którzy mają możliwość pracy wyłącznie 
w weekendy. Punkty gastronomiczne to także 
nowa perspektywa dla osób pracujących na 
co dzień w miejscach objętych ograniczeniami 
handlu.
Skrócenie czasu pracy w Wigilię oraz w przed-
dzień Wielkanocy jest dobrym pomysłem. W cen-
trali naszej firmy praktykujemy takie rozwiązanie 
od kilku lat, bo chcemy, żeby każdy z nas mógł 
spędzić ten czas z rodziną. 
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„

„

ZAKAZ HANDLU

ALTERNATYWĄ DLA 
ZAKAZU HANDLU 

MOGĄ STAĆ SIĘ 
AUTONOMICZNE SKLEPY

Nie ulega wątpliwości, że zakaz wpłynął na ry-
nek nieruchomości handlowych i sieci, które 
z tym rynkiem są związane, czyli restauracje 

i kawiarnie w centrach handlowych. Tracą na nim 
przede wszystkim mali i średni najemcy, ponieważ 
umowy najmu, zarówno już obowiązujące, jak i te 
nowe, zawiera się z reguły na okres 5 lub 10 lat. 
A zyski są coraz niższe, bo niedziele stanowiły dość 
istotną część przychodu każdego średniego najem-
cy. Tracą średnie i małe centra handlowe, którym 
spadają obroty i liczba gości. Duże galerie handlowe 
radzą sobie lepiej, ponieważ zazwyczaj mają mocno 
rozwiniętą część gastronomiczną i rozrywkową, 
z kinami oraz salami zabaw dla dzieci, więc nawet 
w niehandlowe niedziele mają spore obroty.
Zmiana przepisów wpłynęła też na przyzwyczajenia 
zakupowe klientów. Liczne badania potwierdzają, że 
od momentu wprowadzenia zakazu Polacy kupują 
więcej w soboty, na zapas. Zaletą są specjalne pro-
mocje, wadą ogromne kolejki przy kasach.
Rok 2020 przyniesie nie tylko domknięcie zakazu 
(co wyjaśni sytuację na rynku – wyraźnie zarysuje 

Założyciel i CEO platformy social.estate

PABIJANEK
Marcin

podział na zamknięte w niedziele duże sklepy 
i otwarte mniejsze powierzchniowo placówki oraz 
sklepy przy stacjach paliw), ale także uszczelnie-
nie przepisów. Tymczasem, jak wykazało badanie 
przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych 
na zlecenie portalu money.pl, polscy konsumenci 
nie chcą ani zamykania w niedziele sklepów, które 
obecnie funkcjonują jako placówki pocztowe, ani 
rozszerzenia zakazu handlu. 55 proc. ankietowa-
nych deklaruje, aby utrzymać obecny stan rzeczy, 
47 proc. jest przeciwna jakimkolwiek zmianom.
Alternatywą dla zakazu handlu mogą stać się 
autonomiczne sklepy – bez stacjonarnych pra-
cowników. Na początku lutego przy al. 29 Listo-
pada w Krakowie stanął pierwszy samoobsługo-
wy sklep Lewiatan. Wygląda jak wielki automat 
vendingowy, umożliwia samodzielne robienie 
zakupów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. To 
przyszłość handlu. Analitycy rynku nieruchomości 
handlowych przewidują, że sklepy autonomiczne 
potrzebują jeszcze kilku lat, żeby stanąć w szranki 
z zakupami online i w tradycyjnych sklepach.
Należy też pamiętać, że ograniczenie handlu 
w niedziele przyczyniło się do zwiększenia popu-
larności zakupów w sieci. Polacy chcą kupować, 
a ponieważ sklepy są zamknięte, kupują w Inter-
necie i będą tam kupować więcej. Rozwijają się 
więc e-commerce i omnichannel commerce, 

WZROSTY WYNIKÓW 
W SKLEPIE INTERNETOWYM 

NIE POKRYWAJĄ 
UTRACONYCH KORZYŚCI

Rok 2020 okaże się przełomowy w kontekście 
niedzielnego zakazu handlu. W życie bowiem 
wejdą zmiany, o których mówi ustawa z 2017 

roku. Już teraz jednak wiemy, że część negatywnych 
przewidywań potwierdziła się. Brak handlu w nie-
dziele, w czasie których odnotowywaliśmy często 
najwyższe obroty w miesiącu, wpływa na spadek 
wartości sprzedaży w salonach stacjonarnych. Nie 
zaobserwowaliśmy znaczącej różnicy w wynikach 
sobotnich, co według części opinii miało zniwelo-
wać brak handlu w niedziele. Co więcej, zmalała 
również liczba odwiedzin salonów w mniejszych 
galeriach handlowych, o czym świadczą badania 
Retail Institute – odwiedzalność w 2019 i 2018 roku 
spadła w centrach bardzo małych (-3 proc.) i ma-
łych (-2,7 proc.). Jednocześnie wzrosty wyników 

Dyrektor ds. Marketingu i PR, Recman

TULWIN
Wojciech

co analitycy przewidzieli kilka lat temu. Zakupy 
w kanałach online robi już ponad połowa Polek 
w różnym wieku i niemal 40 proc. mężczyzn. 

w sklepie internetowym nie pokrywają utraconych 
korzyści. Niepokojące są również rosnące koszty 
pracy oraz energii, nie mówiąc już o inflacji oraz 
trendzie ograniczenia zakupów odzieży ze względu 
na ochronę środowiska.
W naszej ocenie sytuacja jest trudna dla każdej ze 
stron. Z perspektywy najemcy oraz z informacji, 
jakie uzyskaliśmy od naszych partnerów prowadzą-
cych salony Recman, galerie handlowe nie podjęły 
żadnych rozmów na temat renegocjacji warunków 
i ewentualnego obniżenia stawek czynszów.
Galerie handlowe wychodzą naprzeciw oczeki-
waniom rynku i klientów, pozyskując coraz więcej 
najemców z branży gastronomicznej i rozrywkowej. 
Przestrzeń centrów zmienia się w wielkopowierzch-
niowe miejsce kultury i rozrywki, stając się idealnym 
pomysłem do spędzania w nim wolnego czasu. Jest 
to według nas najlepszy kierunek, jaki galerie mogą 
obrać w związku z obecnymi zmianami. Centra han-
dlowe muszą być na bieżąco z nowymi technologia-
mi oraz kanałami komunikacji, aby jak najlepiej do-
cierać do klienta i komunikować się z nim. Zwłaszcza 

małe galerie stoją przed wielkim wyzwaniem, aby 
nadążyć za silną pozycją tych największych graczy.
Nie analizowaliśmy jeszcze nowych propozycji 
zmian. Mamy jednak nadzieję, że wszelkie zmiany 
będą rzetelnie konsultowane z przedsiębiorcami, 
a negatywny trend zostanie odwrócony. 

„ „
Małe galerie stoją przed wielkim 

wyzwaniem, aby nadążyć za silną 
pozycją największych graczy
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ZARZĄDCY NIE SĄ 
SKŁONNI DO USTĘPSTW

Wprowadzone ograniczenia z pewno-
ścią negatywnie wpłynęły na branżę 
handlową. Sytuacja zmusiła najem-

ców do zmiany rozkładu sił pracowniczych 
z naciskiem na poniedziałek, piątek i sobotę 
oraz przeorganizowania dostaw do sklepów. 
Zaostrzyła się mocno konkurencja i obecnie na 
rynku utrzymują się tylko najsilniejsi. Dążąc do 
eliminacji negatywnego wpływu tych ograniczeń 
na biznes, sieć INTERSPORT kładzie duży nacisk 
na niedzielne „oferty dnia” w sklepie interneto-
wym oraz promocje sprzedażowe zachęcające 
klientów do odwiedzenia sklepów w inne dni 
tygodnia. W ostatnim roku odnotowujemy stale 
rosnący udział e-com w ogólnej sprzedaży, co 
potwierdza, że ten kierunek jest słuszny.
Z punktu widzenia branży fakt wprowadzenia 
ograniczenia handlu przez rząd z pewnością 
nie polepszył relacji pomiędzy stronami w tym 
biznesie. Nigdy nie otrzymaliśmy z galerii handlo-
wej propozycji nowych warunków współpracy 
wynikających z ograniczenia handlu. Podczas 
prolongat umów najmu zawsze jest to punkt, 
który wymaga długich negocjacji, bo zarządcy 
nie są skłonni do ustępstw. Ponosimy solidarnie 
koszty utrzymania budynku z podmiotami świad-
czącymi usługi restauracyjne i rozrywkowe, które 
są zwolnione z zakazu. Uważam, że koszty dla na-
jemców byłyby zdecydowanie niższe, gdyby cały 
obiekt był zamknięty w niedziele. Niestety nie ma 
zrozumienia z drugiej strony. Często wynajmu-
jący, chcąc poprawić ogólny wizerunek galerii 
handlowej, zmuszają najemców do remontów 

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych
INTERSPORT Polska S.A.

KACZMAREK
Marek

sklepów pod hasłem poprawy wizualizacji lokali. 
To wymaga od najemców ponoszenia dodatko-
wych kosztów, co jeszcze bardziej negatywnie 
wpływa na rentowność sprzedaży. Jesteśmy w tej 
dobrej sytuacji, że nasza sieć na razie „daje radę”. 
Idziemy nawet krok do przodu, szykując nowy 
concept store INTERSPORT 2.0, który zamierzamy 
wprowadzać w 2020 roku.
Ustawa o zakazie handlu w niedziele przybra-
ła w tym roku swój ostateczny kształt. Z mojej 
perspektywy oznacza to dalszy spadek obrotów 
dla sieci handlowych i konieczność rozwoju al-
ternatywnych kanałów sprzedaży. Jestem zda-
nia, że w najbliższej perspektywie osłabi to siłę 
najemców oraz pozycję galerii handlowych na 
rynku. Jeśli będzie spadała rentowność tradycyj-
nego kanału sprzedaży, to najemcy będą szukać 
innych rozwiązań biznesowych, gdyż najem po-
wierzchni w centrach handlowych na obecnych 
warunkach będzie nieopłacalny.
Wszystkie proponowane zmiany (w tym m.in. 
usystematyzowanie statusu Żabki, która dzię-
ki oznaczeniu „placówka pocztowa” może być 
otwarta we wszystkie niedziele) nie mają dla 
nas kluczowego znaczenia biznesowego, ale 
ujednolicą zasady pracy w handlu. Uporządko-
wanie czasu pracy galerii wpłynie pozytywnie na 
organizację sprzedaży dużych sieci handlowych, 
które mają sklepy w różnych lokalizacjach – tak 
jak my. Zauważyliśmy w ubiegłym roku, że klienci 
byli zdezorientowani pracą galerii w okresach 
świątecznych. Owocowało to wzmożonym ru-
chem telefonicznym do sklepów i było dla nas 
kłopotliwe oraz nieefektywne, gdyż odciągało 
pracowników od bieżącej sprzedaży. Po ujednoli-
ceniu zasad pracy wszystkich galerii handlowych 
prowadzenie działalności będzie prostsze. 

RELACJE ANI NIE SĄ 
LEPSZE, ANI GROSZE

Galerie handlowe nie wychodzą z żadną 
propozycją, nie są też skłonne do rozmów 
dla już zawartych umów. Relacje ani nie są 

lepsze, ani grosze. Propozycji nowych warunków 
nie otrzymaliśmy i myślę, że na takie propozycje 
zmian warunków nawet z inicjatywy najemcy nie 
może liczyć nikt poza kluczowymi najemcami 
spożywczymi oraz odzieżowymi. 

Dyrektor Generalny Meet & Fit

BŁAŻEJEWSKI
Łukasz B.

„

„

Często wynajmujący, chcąc 
poprawić ogólny wizerunek 
galerii handlowej, zmuszają 

najemców do remontów 
sklepów pod hasłem poprawy 

wizualizacji lokali. To wymaga 
od najemców ponoszenia 

dodatkowych kosztów, co jeszcze 
bardziej negatywnie wpływa na 

rentowność sprzedaży

„ „
OPINIE EKSPERTÓW
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ZASADY 
WSPÓŁPRACY ZOSTAŁY 

PRZEMODELOWANE

Dzięki dotychczasowym doświadczeniom 
z obowiązującymi ograniczeniami wiemy 
już, w jaki sposób dostosowywać placów-

ki do zapewnienia sprawnej obsługi klientów 
przy skróconym tygodniu ich funkcjonowania, 
a także jaki jest optymalny zakres funkcjonowania 
galerii handlowych podczas niedziel bez han-
dlu. Widzimy zatem ukształtowanie się nowego 
porządku rynkowego, do którego oczywiście 
niektóre podmioty są lepiej przygotowane od 
innych. Aby sprawnie przejść ten proces, nie-
zbędne jest efektywne współdziałanie między 
zarządzającymi galeriami a najemcami.
Tak istotna zmiana legislacyjna, determinująca 
funkcjonowanie całego rynku, z pewnością wpły-
nęła na kształt relacji pomiędzy poszczególnymi 
stronami w biznesie, jednak trudno rozpatrywać 
tą ewolucję w kategoriach polepszenia lub po-
gorszenia ich wzajemnych stosunków. W licznych 
przypadkach dotychczasowe zasady współpracy 
zostały przemodelowane. Oczywiście w takich 
sytuacjach, gdzie biznes znajduje się pod pewną 
presją, negocjacje są trudniejsze. Nadal utrzymuje 
się jednak ta sama współzależność między part-
nerami, która na wielu polach łączy ich interesy.
Trendy rynkowe w 2020 roku związane z zakazem 
handlu w niedziele są zasadniczo takie same, 
jak w poprzednim roku. Występują one jednak 
z jeszcze większą intensywnością, gdyż liczba 
niedziel handlowych zmniejszy się z 15 do 7. Tym 
bardziej centra handlowe muszą przekształcać 

60 PROC. POLAKÓW 
SPRZECIWIA SIĘ 

CAŁKOWITEMU ZAKAZOWI 
HANDLU W NIEDZIELE

Do zmian w kalendarzu handlowym przyzwy-
czajaliśmy się stopniowo i o ile ograniczenie 
liczby handlowych niedziel klienci przyj-

mowali w miarę pozytywnie, to całkowity zakaz 
wzbudził sprzeciw aż 60 proc. Polaków. Niestety 
ani niezadowolenie klientów, ani apele środowi-
ska handlowego nie wpłynęły na zmianę ustawy 
i całkowity zakaz handlu w niedziele stał się faktem.
Ustawa okazała się być jednak „dziurawa”, bo handel 
w niedziele mogą prowadzić np. placówki poczto-
we, co szybko wykorzystały niektóre sieci. Powstały 
też inne pomysły na ominięcie zakazu niedzielnego 
handlu, jak np. sklepy samoobsługowe, co prawdo-
podobnie wkrótce wpłynie na przyspieszenie liczby 
wdrożeń sklepów bez pracowników.
Zwolennicy nowej regulacji podkreślali, że zakaz 
handlu w niedziele ograniczy ekspansję sieci han-
dlowych i pozytywnie wpłynie na działalność ma-
łych, rodzimych sklepików, gdy za ladą w niedziele 
staną właściciele. Niestety tak się nie stało. W przy-
padku zakupów spożywczych klienci robią większe 
zakupy w piątek lub w sobotę w dużych sieciach 
handlowych, a zwłaszcza w dyskontach, które pro-
wadzą aktywną politykę promocyjną. Tymczasem, 
jak podał GUS, w grudniu zamknięto rekordową 
liczbę małych sklepów z powodu zakazu handlu 
w niedziele – 9,5 tysiąca małych firm głównie rynku 
detalicznego. Ekspertyzy wskazują na wpływ usta-
wy o ograniczeniu handlu w niedziele i pogłębienie 
negatywnego trendu w zakresie spadku roli handlu 
tradycyjnego. Zakaz wzmógł robienie zakupów 
w Internecie, zmieniając tym samym zwyczaje za-
kupowe i wpływając na odwiedzalność sklepów 
stacjonarnych również w inne dni tygodnia.
W centrach handlowych, które dobrze poradziły so-
bie ze zmianami dotyczącymi zakazu niedzielnego 
handlu, np. wprowadzając najemców spoza handlu, 
negocjacje dotyczące warunków najmu mogą być 
trudniejsze. W innych przypadkach niewykluczone, 
że najemcy będą oczekiwać uzależnienia wysokości 
czynszu od wysokości obrotów oraz innych zachęt 
typu pokrycia części kosztów wykończenia czy aran-

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

KOWALSKI
Marek

Dyrektor Marketingu Blue City Sp. z o.o.

SAJNÓG
Krzysztof

model swojego funkcjonowania – z uwzględ-
nieniem jego optymalizacji pod kątem funkcji 
usługowo-kulturalno-gastronomicznej, która 
może funkcjonować w niedziele, mimo ograni-
czeń w handlu. Pewne formaty placówek słabiej 
sprawdzają się w nowych warunkach, co stanowi 
dodatkowy impuls do ich przekształcania. Ciągle 
na znaczeniu zyskuje również kanał online oraz 
wdrażanie nowych rozwiązań na tym polu.
Żadna ustawa nie jest idealna i czasami zachodzi 
potrzeba jej poprawy pod wpływem zmieniających 

żacji wynajętej powierzchni. Podział rynku będzie 
się pogłębiać i wpływać na różnice w średnich 
stawkach czynszu w poszczególnych obiektach.
W 2020 roku w centrach handlowych w dalszym 
ciągu będzie rosło znaczenie dobrej gastronomi 
i różnorodnej rozrywki. Odzieżowe sieci handlo-
we będą się starały zaskoczyć klientów nowymi 
konceptami sklepów z technologicznymi rozwią-
zaniami, jak np. interaktywne lustra sugerujące 
dodatkowe akcesoria w przymierzali. Z kolei sieci 
spożywcze będą się starały omijać zakaz handlu, 
przystosowując sklepy do samoobsługi. Raczej 
nie należy się spodziewać złagodzenia ustawy.
Proponowane dziś przez rząd zmiany w przepisach 
(np. praca do godziny 14:00 24 grudnia i w sobo-
tę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień 
Wielkiej Nocy – 11 kwietnia) są zmianami kosme-
tycznymi, które nie mają większego znaczenia dla 
branży. Zawieszenie zakazu handlu w miejsco-
wościach turystycznych jest dobrym pomysłem 
i szansą dla drobnego handlu. Szkoda tylko, że tak 
późno zauważono tę wadę w ustawie. 

się okoliczności lub obserwacji wynikłych z prak-
tycznego zastosowania jej przepisów. Zakres i kształt 
proponowanych zmian powinien jednak wynikać 
z kompleksowego jej przeglądu w postaci oceny 
skutków regulacji ex-post. W całym procesie ważną 
rolę powinny również odgrywać konsultacje spo-
łeczne, pozwalające na właściwe wyważenie argu-
mentów wszystkich interesariuszy projektowanej 
zmiany. Potencjalne propozycje rządowe póki co 
funkcjonują w przestrzeni medialnej, ale nie znamy 
konkretnego projektu zapisów ustawowych. 

„

„

ZAKAZ HANDLU
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ZAKAZ HANDLU 
W NIEDZIELE WYMUSIŁ 

RENEGOCJACJE 
UMÓW NAJMU

Dotychczasowe ograniczenia związane 
z niedzielami handlowymi pozwoliły 
wysnuć kilka cennych wniosków doty-

czących naszej sieci sklepów VIVE Profit.
Zakaz handlu w niedziele w początkowym 
okresie przełożył się na pogorszenie wyników 
finansowych w większości sklepów sieci. Klienci 
dość powoli zmieniają swoje przyzwyczajenia 
konsumenckie, jednak zmiany te w konsekwen-
cji z pewnością skłonią ich do aktywniejszych 
zakupów w pozostałe dni tygodnia. Oczywiście 
należy wziąć pod uwagę, że mówimy tu o czę-
ściowych ograniczeniach i swoistym „okresie 
przejściowym”.
Drugi cenny wniosek dotyczy samych klientów, 
którzy w perspektywie czasu wykazują elastycz-
ność wobec zmian narzuconych im odgórnie. 
Klient, który chce zrobić zakupy w danym skle-
pie, dokona ich niezależnie od tego, czy sklep 
ten będzie otwarty, czy zamknięty w niedzie-
lę. Kluczowym elementem nie są więc tutaj 
jedynie konsumenci. Istotniejsze jest to, w jaki 
sposób na zmiany zareagują same sklepy, tak 
aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort klienta 
i dostosować do niego ofertę, może to być np. 
nowa akcja promocyjna itp. Uważam, że ważnym 
wyzwaniem dla firm w branży retail w tym roku 
będzie właśnie wdrażanie odpowiedniej polityki, 
która uwzględni dynamicznie zmieniającą się 

 Zastępca Dyrektora Sprzedaży ds. B2C sieci VIVE Profit

KOWALCZYK
Łukasz

sytuację w branży retail. Jako sieć sklepów VIVE 
Profit rozumiemy to i na ten rok planujemy wie-
le niespodzianek dla naszych klientów. Więcej 
informacji wkrótce.
Relacje B2B są niezwykle cenne również w branży 
retail, która kojarzy się przede wszystkim z seg-
mentem B2C. Zakaz handlu w niedziele w wielu 
przypadkach wymusił renegocjacje umów najmu 
lokali, dzięki czemu najemcy mieli szanse uzyskać 
korzystniejsze warunki funkcjonowania w obiek-
tach. Wynajmujący, chcąc utrzymać atrakcyjne 
i zróżnicowane portfolio najemców, musieli wyjść 
naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom za-
równo kontrahentów, jak i klientów. Sieć sklepów 
VIVE Profit jest bardzo dobrze postrzegana przez 
wynajmujących, z tego też względu nasze relacje 
opierają się na partnerstwie i wzajemnym zro-
zumieniu. Jako stabilny najemca nasza sieć nie 
miała problemów z udanymi renegocjacjami 
warunków współpracy.
W zakresie ekspansji naszej sieci coraz więcej 
właścicieli i zarządców obiektów galeryjnych 
wyraża chęć podjęcia z nami współpracy w ob-
szarze komercjalizacji. Mimo wprowadzenia 
regulacji dotyczących handlu w niedziele, na-
sza sieć jest coraz częściej brana pod uwagę 
jako uzupełnienie tenant-mixu powierzchni 
galeryjnych, m.in. ze względu na generowanie 
wysokiej odwiedzalności. Wiąże się to również 
z zyskującymi popularność w Polsce trendami 
eco, takimi jak np. zero waste, jak i zmianami 
zachodzącymi w galeriach handlowych na Za-
chodzie (szczególnie USA, gdzie duża część cen-
trów handlowych wynajmuje większy procent 
powierzchni sklepom typu „second hand”, niż 
tym tradycyjnym.). Nasza sieć konsekwentnie 
realizuje tego typu praktyki, działając w obrębie 
polityki zrównoważonego rozwoju. Myślę, że 
rok 2020 przyniesie wstępną stabilizację pod 
względem relacji biznesowych w branży retail, 
dzięki czemu planowanie działania firmy na 
kolejne lata będzie ułatwione.
Rok 2019 pokazał, że częściowy zakaz handlu 
w niedziele wpłynął w głównej mierze na wyniki 
bardzo małych centrów i sieci handlowych oraz 
firm branżowych. Zaostrzenie tych warunków 
w 2020 roku nie oznacza jednak katastrofy dla 
branży retail. Niemniej jednak stanowi to dla 
większości firm duże wyzwanie i potrzebę ciągłej 
analizy, a także dostosowania się do bieżącej 
sytuacji na rynku.
Należy podkreślić, że niehandlowe niedziele nie 
są głównym źródłem problemów galerii i sieci 
sprzedaży. Do spadku ich obrotów przyczyniają 
się również takie czynniki, jak m.in. konkurencja 
ze strony sektora e-commerce, odpływ klientów 
do innych formatów handlowych czy zmiana 
ich nawyków.
Konsumenci dynamicznie zmieniają swoje przy-
zwyczajenia i robią zakupy w soboty lub w inne 
dni tygodnia. Dostosowują swój plan do nowych 

warunków i udowadniają tym samym swoją ela-
styczność konsumencką. Obecny rynek oferuje 
ogrom możliwości, zarówno jeśli chodzi o wybór 
konkretnego sklepu, jak również np. formę do-
konania zakupów. W dobie takiej różnorodności 
taka niedogodność, jak niehandlowa niedziela, 
nie stanowi dla klienta dużego problemu. Przed 
branżą retail w roku 2020 klaruje się więc obie-
cująca perspektywa, jednak pod warunkiem, 
że – tak jak do tej pory – skupi się ona przede 
wszystkim na kliencie, jego potrzebach, oczeki-
waniach czy aktualnych trendach.
Większość nowych zmian zaproponowanych 
przez rząd nie dotyczy sieci sklepów VIVE 
Profit (np. w Wigilię Bożego Narodzenia oraz 
w pierwszy dzień Wielkiej Nocy nasze sklepy są 
zamknięte), więc trudno jest nam przedstawić 
tutaj jednoznaczną opinię. Zmiany to natural-
na rzecz, którą dyktuje duża liczba zmiennych. 
Sztuką jest umiejętność dynamicznego dosto-
sowania się do nich, bez zmniejszenia jakości, co 
jest cechą najlepszych przedsiębiorstw i marek 
w branży. 

„

Niehandlowe 
niedziele nie są 

głównym źródłem 
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ZAKAZ HANDLU„
NAJEMCY MUSZĄ 

RADZIĆ SOBIE 
SAMODZIELNIE 

Z EFEKTAMI ZAKAZU 
HANDLU

Ograniczenie handlu spowodowało 
widoczne zmiany na rynku, które do-
tyczą wielu aspektów biznesu. Zakaz 

handlu w niedziele zmodyfikował zachowania 
konsumenckie klientów. Doprowadził także do 
pewnych zmian w ofercie centrów handlowych. 
Z jednej strony informacje płynące z rynku 
wskazują, że większość klientów odwiedza 
centra handlowe tak samo często, jak wcześniej, 
jeszcze przed wprowadzeniem zakazu handlu, 
i robi zakupy w inne dni tygodnia zamiast 
w niedzielę. Z drugiej jednak strony widoczne 
jest, że zakaz handlu w niedzielę przyczynił się 
do wzmocnienia strefy gastronomicznej oraz 
rozrywkowej w centrach handlowych i to tam 
widoczny jest nawet wzrost liczby odwiedzają-
cych klientów. Centra handlowe rozbudowują 
ofertę usługową, a klienci odwiedzają centra 
nawet wtedy, gdy strefa handlowa jest nie-
czynna. W tym samym czasie obserwowany jest 
jednak spadek liczby odwiedzalności w strefie 
handlowej.
Zakaz handlu w niedziele doprowadził do 
spadku liczby klientów odwiedzających salo-
ny stacjonarne, który nie jest rekompensowany 
w pełni przez wzrost trafficu w inne dni tygo-
dnia. Wzrosło jednocześnie zainteresowanie 
klientów zakupami online. Centra handlowe 
z kolei, próbując wyjść naprzeciw zmianom 
wynikającym z ograniczenia handlu w niedziele, 
starają się rozszerzyć swoją ofertę usługową 
oraz gastronomiczną.
Jako Olsen obserwujemy spadek liczby klientów 
odwiedzających nasze salony stacjonarne. Jest 
to tendencja widoczna w całej branży fashion. 
Najbardziej odczuwalne spadki wejść odnoto-
wują salony outletowe, które z zasady są i były 
weekendowymi celami zakupowymi.
Marki posiadające e-commerce notują wzrosty 
sprzedaży w kanale online, czym rekompensują 
sobie w dużej mierze spadek liczby klientów 
odwiedzających sklepy stacjonarne. Olsen nie 
posiada jeszcze własnego sklepu internetowe-
go. Przygotowujemy się jednak do stworzenia 
sklepu online, a zakaz handlu jest dodatkowym 
czynnikiem zachęcającym, czy nawet wymusza-
jącym przyspieszenie takich planów.
W obecnej sytuacji udaje nam się zniwelować 
skutki spadku liczby klientów w naszych salo-
nach w centrach handlowych przez nieustanne 
udoskonalanie naszej oferty w wielu obsza-
rach. Podejmujemy liczne działania w zakresie 
podnoszenia jakości obsługi klienta. Staramy 

się oferować naszym klientom indywidualne 
podejście do każdego z nich, a także wyjątko-
we doświadczenia zakupowe. Organizujemy 
eventy zakupowe oraz oferujemy porady styli-
stów. Nie ustajemy w dopracowywaniu naszej 
oferty produktów. Cały czas pracujemy także 
nad podnoszeniem atrakcyjności wyglądu sa-
lonów. Widzimy, że działania te przynoszą nam 
wymierne efekty sprzedażowe.
W momencie wprowadzania zakazu handlu 
w niedziele widoczny był niepokój dotyczący 
przyszłej współpracy między stronami w bizne-
sie. Najemcy obawiali się spadku obrotów oraz 
wzrostu kosztów. Po stronie najemców pojawia-
ło się oczekiwanie, że będzie istniała możliwość 
negocjacji warunków umów ze względu na 
zakładany spadek sprzedaży wynikający z ogra-
niczeń w handlu, co jednak nie miało miejsca. 
Zakaz handlu nie przełożył się na propozycje 
nowych warunków współpracy. Najemcy muszą 
radzić sobie samodzielnie z efektami zakazu 
handlu, czyli spadkiem obrotów oraz kosztami 
tej tendencji.
Zakaz handlu w niedziele w 2020 roku nie 
wzbudza już tak silnych emocji w branży i wśród 
klientów, jak to miało miejsce w 2018 roku, na 
początku wprowadzania ograniczenia handlu 
w niedziele. Branża retail w Polsce wydaje się 
być już przyzwyczajona do wprowadzanej 
strategii ograniczenia handlu w niedziele. Na 
pewno ograniczenia handlu przyczyniają się do 
przenoszenia sprzedaży ze sklepów stacjonar-
nych do kanału online. Następuje wzmocnienie 
e-commerce, a sieci handlowe skupiają swoją 
uwagę na wprowadzaniu ułatwień omnichan-
nelowych.
Jak wspomniałam, temat wprowadzania zakazu 
handlu w niedziele nie budzi już tak ogromnych 
kontrowersji, jak na początkowym etapie wpro-

Dyrektor Zarządzająca Olsen Polska

RADWAŃSKA
Katarzyna

wadzania zmian. Większość centrów handlo-
wych już obecnie pracuje w krótszym wymiarze 
godzin w dni świąteczne lub przedświąteczne, 
a konsumenci się do tego przyzwyczajają. Moż-
na zauważyć zmiany w podejściu klientów do 
zakupów, którzy w okresach przedświątecznych 
nie zostawiają zakupów „na ostatnią chwilę”. 
Zarówno biznes, jak i niektórzy konsumenci 
nadal wyrażają swoje niezadowolenie z zakazu 
handlu w niedzielę, ale trzeba też przyznać, 
że większość klientów okazała się być bardzo 
elastyczna, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych 
przepisów. 

Zakaz handlu w niedziele 
doprowadził do spadku liczby 

klientów odwiedzających 
salony stacjonarne, który nie 
jest rekompensowany w pełni 

przez wzrost trafficu w inne dni 
tygodnia. Wzrosło jednocześnie 

zainteresowanie klientów 
zakupami online
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odwiedzamy tak 
samo często jak 

przed zakazem 
handlu w niedziele?

Aż 2 na 3 Polaków przyznaje, że 
zakaz handlu w niedziele nie 
wpłynął na częstotliwość ich 

odwiedzin centrów handlowych, 
jedynie przesunął dzień zakupów. 

Do rzadszych wizyt przyznaje 
się 23 proc. osób, ale już 6 proc. 
wskazuje na odwrotny trend – 

teraz odwiedzają centra handlowe 
częściej niż przed wprowadzeniem 

zakazu – wynika z badania 
zleconego przez CBRE

Eksperci firmy wskazują, że przed 
nami intensywne 12 miesięcy 
na rynku handlowym. Powsta-
nie 390 tys. mkw. powierzchni, 
w tym spora część to zyskujące 

na popularności mniejsze obiekty handlowe. 
Już 41 proc. Polaków przyznaje, że na zaku-
py wybiera właśnie małe centra.

– Rynek handlowy w Polsce się nasy-
cił, na co wskazują wyniki podsumowujące 
2019 rok. Od stycznia do grudnia rynek 
nowoczesnych powierzchni handlowych 
powiększył się zaledwie o 280 tys. mkw., »
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BIOO AUTORCE:
Od kwietnia 2018 roku zajmuje 
w CBRE stanowisko Head of Retail 
Sector, wcześniej zarządzała w fir-
mie zespołem 13 doświadczonych 
ekspertów, którzy oferują zintegro-
wane usługi i doradztwo w zakresie 
wynajmu powierzchni handlowych 
zarówno dla właścicieli, jak i dla na-
jemców szeroko rozumianych obiek-
tów komercyjnych.
Magdalena jest ekspertką w opraco-
wywaniu szytych na miarę rozwiązań 
dla sektora handlowego. W swojej 
karierze wspierała międzynarodo-
we sieci handlowe oraz inwesto-
rów w zakresie rozwoju biznesu, 
rozwoju marki, a także przy opra-
cowaniu strategii komercjalizacji 
obiektów handlowych. W obszarze 
jej specjalizacji znajdują się tematy 
związane ze współpracą z miastem, 
planowaniem przestrzeni miejskiej 
czy ścieżką zakupów konsumentów. 
Magdalena jest współautorką wielu 
ciekawych publikacji na temat zmian 
zachodzących na rynku handlowym 
z perspektywy konsumentów czy 
inwestorów.
Jest absolwentką Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz Erasmus Universi-
ty. Zdobywa swoje doświadczenie 
w branży nieruchomości od 24 lat. 
Przed dołączeniem do CBRE w 2003 
roku pracowała dla Geralda Eve i Jo-
nes Lang La Salle.

Head of Retail Sector

Magdalena

Frątczak

AUTORKA

ZAKAZ BEZ WPŁYWU NA ZACHOWANIA 
KONSUMENCKIE. Z badania CBRE wynika, 
że dla 61 proc. osób zakaz handlu w nie-
dziele nie przyczynił się w żaden sposób 
do ograniczenia wizyt w centrach handlo-
wych. Już 2 na 3 osoby przyznają, że na za-
kupy chodzą tak samo często jak wcześniej, 
wybierają po prostu inne dni. Do redukcji 
czasu spędzanego w centrach handlowych 
przyznaje się 23 proc. zapytanych, ale co 
ciekawe 6 proc. konsumentów przyznało, 
że w związku z zakazem handlu w niedziele 
chodzą teraz na zakupy… częściej.

– Te wyniki nie zaskakują, jeżeli uwzględ-
nimy, że już teraz centra handlowe to coś 
więcej niż tylko miejsce robienia zakupów. 
Rozbudowane strefy gastronomiczne i roz-
rywkowe powodują, że klienci mogą przyjść 
do centrum handlowego w dowolnym mo-
mencie, nawet gdy strefa handlowa nie jest 
czynna. Wybierają wtedy po prostu kino, 
strefę zabaw dla dzieci czy liczne restauracje 
– mówi Magdalena Frątczak.

ROŚNIE POPULARNOŚĆ MNIEJSZYCH CEN-
TRÓW HANDLOWYCH. Na pytanie, jakie 
centra handlowe Polacy odwiedzają ostat-
nio najczęściej, 38 proc. przyznaje, że są to 
głównie duże galerie handlowe w centrum 
miasta. Okazuje się jednak, że większość 
badanych, bo w sumie 41 proc., decyduje 
się na mniejsze obiekty – 18 proc. zakupy 
robi w małych galeriach handlowych w cen-
trum miasta, a 23 proc. wybiera mniejsze 
centra bliżej miejsca zamieszkania. Parki 

handlowe – duże i małe – odwiedza co dzie-
siąty konsument.

Rosnąca skłonność klientów do od-
wiedzin mniejszych centrów handlowych 
znajduje odzwierciedlenie w sektorze han-
dlowym. Ogólnie ubiegły rok był dla handlu 
mniej intensywny pod względem przyrostu 
nowej powierzchni. Od stycznia do grudnia 
2019 roku podaż wyniosła 280 tys. mkw., 
co oznacza najmniejszy przyrost od 20 lat. 
Największym projektem oddanym do użyt-
ku była Galeria Młociny w Warszawie – aż 
78,5 tys. mkw. Jednak to w miastach po-
niżej 100 tys. mieszkańców odnotowano 
największą aktywność deweloperską. To 
właśnie tam, poza największymi aglo-
meracjami, powstaje obecnie 21 nowych 
projektów, podczas gdy w największych 
miastach w budowie znajduje się jedynie 10. 
W sumie w 2020 roku powstanie 390 tys. 
mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej. 
Eksperci CBRE wskazują, że koncentracja 
deweloperów na mniejszych ośrodkach to 
wynik relatywnie wysokiego wskaźnika na-
sycenia powierzchnią handlową w dużych 
miastach. 

Metodologia badania: badanie 
przeprowadzono na panelu Ariadna na 
ogólnopolskiej próbie liczącej N=1080 
osób. Kwoty dobrano według reprezentacji 
w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej 
dla płci, wieku i wielkości miejscowości 
zamieszkania. Termin realizacji: 1–4 lutego 
2020 roku. Metoda: CAWI.

co oznacza najmniejszy przyrost podaży 
w ciągu ostatnich 20 lat. Niemniej przed 
nami intensywny czas. Plany deweloperskie 
obejmują co najmniej 390 tys. mkw. nowej 
powierzchni, spośród których aż 92 proc. 
jest już w budowie. W miastach poniżej 
100 tys. mieszkańców budują się centra 
handlowe o powierzchni od 13 do 30 tys., 
czyli mniejsze, na które teraz jest znacznie 
większy popyt wśród konsumentów – mówi 
Magdalena Frątczak, Szefowa Sektora Han-
dlowego CBRE.

Fot. elements.envato.com
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CH PLAZA RZESZÓW:

Otwarcie nowego łącznika 
z hipermarketem E. Leclerc oraz 

pierwsze umowy z nowymi 
najemcami – tak rozpoczął się 
2020 rok w CH Plaza Rzeszów. 

Łącznik ułatwiający komunikację 
pomiędzy dwoma obiektami 

pozwolił na stworzenie nowej 
powierzchni i unowocześnienie 
Plazy. Dzięki temu staje się ona 

jednym z najczęściej odwiedzanych 
centrów w Rzeszowie.

CO PRZYNIÓSŁ 2020 ROK?
W 2020 rok CH Plaza Rzeszów wkracza 
odmienione z nową jakością dla swoich 

klientów. – Rozpoczęliśmy ten rok otwarciem nowe-
go i zarazem głównego korytarza łączącego Plazę 
z hipermarketem E. Leclerc. Dzięki temu usprawni-
liśmy komunikację oraz stworzyliśmy dodatkową 
powierzchnię dla nowych najemców. Będzie to na 
pewno rok, w którym jeszcze nie raz zaskoczymy. 
Nie tylko nowymi najemcami, ale także dodatkową 
powierzchnią handlową. Cały czas chcemy tworzyć 
atrakcyjną ofertę dla mieszkańców miasta – chwali 
rozwój CH Plaza Rzeszów Richard Keen, Mana-
ging Director w Keen Property Management.
Początek roku pokazał, że jest to dla CH Plaza 
Rzeszów czas kolejnych inwestycji i nowości 

wprowadzanych na podkarpacki rynek. – Roz-
poczynamy od podpisania 5-letniej umowy z Me-
dicover Stomatologia. Dzięki temu na powierzchni 
ponad 300 mkw. klienci będą mieli do dyspozycji 
6 gabinetów stomatologicznych, specjalistów sto-
matologii dziecięcej oraz m.in. pracownię diagno-
styczną RTG. Będzie to pierwsza na Podkarpaciu 
Medicover Stomatologia. Myślę, że taki początek 
roku pokazuje, że nadal będziemy się rozwijać, 
pokazując konkurencji, że mniejszy gracz może 
dużo namieszać na rynku centrów handlowych 
– dodaje Richard Keen, Managing Director 
w Keen Property Management.

ATRAKCYJNIEJSI ROK DO ROKU
Ubiegły rok był czasem intensywnej pracy nad 
wprowadzeniem nowej jakości w CH Plaza Rze-
szów. Salony nowych najemców, które otwarte 
zostały w 2019 roku, zajęły powierzchnię po-
nad 2000 mkw. Wśród nich warto wymienić sieć 
drogerii Hebe, która podpisała 5-letnią umowę 
o współpracy z Keen Property Management, 
zarządcą centrum. Otwarty został nowy salon 
marki CCC w dwukrotnie większym wymiarze. 
Jest to jeden z najnowocześniejszych, flagowych 
salonów CCC na Podkarpaciu, zajmujący prawie 
1000 mkw. i pokazujący kierunek rozwoju tej 
firmy. Na parterze rzeszowskiej Plazy powstał 
nowy salon sieci sklepów multibrandowych 
50Style o powierzchni 195 mkw. i zajmujący 
ponad 455 mkw. sklep zoologiczny Maxi Zoo.

Dodatkowo w nowo otwartym łączniku po-
między rzeszowską Plazą a E. Leclerc otwarta 
została nowa kawiarnia – Cukiernia Mikołaj (54 
mkw.). Klienci CH Plaza Rzeszów od niedawna 
mogą także skorzystać z usług bankowych w no-
woczesnej wyspie stworzonej w atrium przez 
mBank. W centrum pojawiła się również nowa 
Pracownia Florystyczna RosMary, sklep Cloud-
shop – oferujący szeroki wybór e-papierosów, 
a w lokalu o powierzchni ponad 40 mkw. działa 
Szkoła Muzyczna CASIO Rzeszów.
Nowi najemcy i zmiany wprowadzane w CH 
Plaza Rzeszów to efekt długofalowej strategii 
poprzedzonej badaniami. – Dzięki temu znamy 
potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Zmiany 
rozpoczęliśmy ponad 2 lata temu przebudową 
atrium i stworzeniem dodatkowej powierzchni 
dla nowych najemców, m.in. pierwszego na Pod-
karpaciu sklepu Decathlon. Kolejnym etapem 
była budowa dużego łącznika pomiędzy naszym 
centrum a sąsiadującym z nim hipermarketem. 
Dzięki temu stworzyliśmy kolejną przestrzeń dla 
nowych najemców – tłumaczy Richard Keen.

KULTURA I EDUKACJA
Ubiegły rok w CH Plaza Rzeszów obfitował nie 
tylko w nowych najemców, ale także w imprezy 
i akcje kulturalne. Rzeszowska Plaza postawiła 
dość mocno na akcje wspierające sprzedaż, 
będące jednocześnie wartością dodaną do 
zakupów, podczas których klienci wymieniają 
paragony na nagrody. Odbyło się wiele im-
prez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych 
i charytatywnych. CH Plaza Rzeszów przez 
mieszkańców Rzeszowa postrzegane jest jako 
centrum sprzyjające rodzinnym zakupom i sku-
piające dużą uwagę na najmłodszych klien-
tach. Dlatego zorganizowaliśmy kilkanaście 
imprez edukacyjnych dla dzieci pod hasłem 
„Dzieciakowo”. W ramach tych spotkań dzieci 
mogły uczestniczyć w specjalnych pokazach 
z aerodynamiki i termodynamiki, warsztatach 
muzycznych, czy aktorskich.
Rzeszowska Plaza to jedno z najstarszych i najdłu-
żej istniejących na rzeszowskim rynku centrów. 
W ubiegłym roku obiekt przeszedł gruntowną 
przebudowę przygotowującą powierzchnię 
dla nowych kluczowych najemców. Na dwóch 
piętrach klienci mogą znaleźć ponad 70 lokali 
handlowych i punktów usługowych. Wśród nich 
m.in. innowacyjny klub fitness CityFit (funkcjo-
nujący 24h/dobę), sportowy sklep Decathlon 
oraz sklepy Sizeer, 50Style, Quiosque, Monnari, 
Deichmann, CCC, Wojas, Martes Sport, Sephora, 
Rossmann, Hebe oraz funkcjonujący w ramach 
food courtu Subway, Protein Bar i Telepizza. Plaza 
Rzeszów połączona jest bezpośrednio z hiper-
marketem E. Leclerc, mając w ramach komplek-
su, jako jedyne centrum w Rzeszowie, ofertę 
hipermarketu. Centrum oferuje ponad 1,4 tys. 
bezpłatnych miejsc parkingowych. 

NOWI NAJEMCY 
I DALSZY ROZWÓJ
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NIE IDZIE
DO PRZODU, 

TEN SIĘ COFA

KTO
Kiedyś najważniejsza była oferta 

handlowa centrum, która przyciągała 
klientów, lecz ich przyzwyczajenia 

ewoluowały w innym kierunku. Dziś 
ludzie oczekują, aby centra handlowe 

spełniały trochę szersze zadania, 
miały bogatszą ofertę, były miejscami 

spotkań i spędzania czasu. Dlatego 
nie tworzymy kolejnego punktu 

z telefonami komórkowymi – zapewnia 
Andrzej Cieślik, Dyrektor Portu Łódź. 
Obiekt proponuje w to miejsce ofertę 
showroomu, możliwość spotkania ze 

sztuką czy duży, dwupoziomowy klub 
fitness. Te elementy mają na celu 

zachęcić ludzi, by na chwilę przystanęli 
i poczuli się w Porcie Łódź trochę 

inaczej niż w standardowym centrum 
handlowym

Port Łódź od 10 lat istnieje na łódzkim 
rynku. Jak na przestrzeni tego czasu 
zmienił się obiekt?

Port Łódź od początku swojego funkcjono-
wania wzbudzał wśród klientów ogromne 
zainteresowanie, po pierwsze ze względu na 
swoje położenie na obrzeżach miasta, tuż przy 
granicy z Pabianicami, po drugie ze wzglę-
du na połączenie centrum handlowego ze 
sklepem IKEA, którego w Łodzi wcześniej 
nie było. Port Łódź był też jednym z trzech 
największych centrów handlowych w Polsce 
(obecnie czwartym) i pierwszym tak dużym 
obiektem handlowym w Łodzi i regionie. 
Wszystkie te kwestie w dużej mierze zade-
cydowały o sukcesie naszego konceptu han-
dlowego, jednak jak mówi powiedzenie – kto 
nie idzie do przodu, ten się cofa, zatem jasne 
było dla nas to, że nie mogliśmy spocząć na 
laurach i w ciągu tych 10 lat wprowadzali-
śmy ulepszenia, modernizacje i wdrażaliśmy 
kolejne pomysły, tak by Port Łódź ciągle się 
rozwijał i pozytywnie zaskakiwał klientów. »
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WYWIAD

Rozmowa 
z Andrzejem Cieślikiem, 
dyrektorem Portu Łódź

Fot. Port Łódź
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Które z inwestycji ma Pan na myśli?
Jedną z inwestycji prowadzonych na przestrze-
ni ostatnich lat było zagospodarowanie zielo-
nych terenów zewnętrznych zlokalizowanych 
wokół centrum, które zdecydowanie wyróżnia-
ją to miejsce. Z myślą o lokalnej społeczności 
oddaliśmy do bezpłatnego korzystania plene-
rową siłownię, a także boiska do gry w koszy-
kówkę, siatkówkę i piłkę nożną. Na naszym 
zielonym terenie można też pograć w popular-
nego ping-ponga, przejść zbudowany z drewna 
tor przeszkód, czyli tzw. ścieżkę zdrowia oraz 
poćwiczyć z psem w profesjonalnej strefie tre-
ningowej. Z tych atrakcji korzystają bardzo 
często okoliczne szkoły w ramach zajęć WF 
oraz organizowanych wydarzeń sportowych. 
Ostatnio przeprowadziliśmy dużą moderniza-
cję naszej strefy restauracyjnej, która zyskała 
nowy design, a także przebudowaliśmy bez-
płatną salę zabaw dla dzieci – Port Łódź Junior, 
która – mogę to z dumą powiedzieć – jest 
obecnie jedną z najnowocześniejszych w Pol-
sce. Do dyspozycji naszych gości oddaliśmy 
ponadto strefę relaksu oraz bezpłatną strefę 
coworkingową, w której można popracować 
lub odbyć spotkanie służbowe.

Jakie inne elementy wyróżniają Port Łódź?
Na atrakcyjność Portu Łódź wpływa na 
pewno dostępność obiektu, łatwo do nas 
dojechać drogą ekspresową S14, czyli za-
chodnią obwodnicą Łodzi i zaparkować 
na jednym z ponad 5 tysięcy miejsc par-
kingowych. W Porcie Łódź zlokalizowana 

jest ponadto stacja roweru miejskiego oraz 
bezpłatny parking rowerowy. Jesteśmy też 
bardzo dobrze połączeni z innymi osiedlami 
komunikacją miejską. Na atrakcyjność Portu 
Łódź niewątpliwie wpływa szeroka oferta 
zakupowa, w swoim portfolio mamy bowiem 
światowe marki – w tym jako jedyni w Ło-
dzi sklep KappAhl – ale stawiamy także na 
lokalnych przedsiębiorców, których również 
gościmy w gronie naszych najemców. Mówiąc 
o atrakcyjności naszego centrum, nie możemy 
oczywiście zapomnieć o ponad 500 eventach 
zorganizowanych dla klientów na przestrzeni 
ostatnich 10 lat. W Porcie Łódź gościliśmy 
wiele polskich i międzynarodowych gwiazd.

A jak na przestrzeni tej dekady zmienili się 
klienci?
Kiedy 10 lat temu otwierał się Port Łódź, 
konsumenci już wtedy byli bardzo świadomi 
swoich oczekiwań wobec centrum handlowe-
go. Już na tamtym etapie chcieli otrzymać od 
nas coś więcej ponad możliwość dokonania 
zakupów. Zatem budując Port Łódź, przysto-
sowaliśmy nasze centrum do pojawiających 
się na rynku trendów. W minionym dziesię-
cioleciu zarządcy nieruchomości bardzo dbali 
o to, aby zebrać właściwy tenant-mix. To było 
najważniejsze, lecz przyzwyczajenia klientów 
ewoluowały w innym kierunku. Ludzie ocze-
kują, aby centra handlowe spełniały trochę 
szersze zadania, miały bogatszą ofertę, były 
miejscami spotkań i spędzania czasu. Dlatego 
nie tworzymy kolejnego punktu z telefonami 

komórkowymi. Proponujemy w to miejsce 
ofertę showroomu, możliwość spotkania 
ze sztuką (w Porcie Łódź organizowaliśmy 
m.in. przedstawienia teatralne, koncerty, 
występy orkiestry dętej) czy duży, dwupo-
ziomowy klub fitness – te elementy mają na 
celu zachęcić ludzi, by na chwilę przystanęli 
i poczuli się trochę inaczej niż w standardo-
wym centrum handlowym. Pogoń za każ-
dym metrem kwadratowym w kontekście 
zmieniającej się sytuacji na rynku skończyła 
się. Obiekty mają stać się bardziej komplek-
sowe dla wszystkich, nie tylko dla osób, które 
w tym dniu chcą dokonać zakupów. Ludzie 
odwiedzają nas, by skorzystać z oferty roz-
rywkowej, spędzić miło czas czy po prostu 
zjeść wspólnie posiłek w strefie restauracyjnej. 
Przebywając w obiekcie spełniającym różnego 
rodzaju potrzeby, klienci na pewno częściej do 
niego wrócą niż do miejsca, które ma ofertę 
stricte handlową.

Jak bardzo różni się zarządzanie obiektem 
handlowym obecnie od tego sprzed 10 lat?
Sposób zarządzania dostosowuje się do 
realiów rynku, a wpływ na te realia mają 
m.in. oczekiwania klientów. Przez ostatnie 
10 lat przeszliśmy rewolucję w tym zakresie. 
Nie tylko wychodzimy naprzeciw oczekiwa-
niom naszych gości, ale też zapraszamy ich 
do współpracy. Obecnie jesteśmy na etapie 
modernizacji pokoi dla rodziców z dziec-
kiem. Zaprosiliśmy zatem do Portu Łódź 
rodziców z Łodzi i regionu i poprosiliśmy 

PREZENTEM
urodzinowym dla 

najmłodszych gości 
centrum jest nowo-

czesna i bezpłatna 
sala zabaw Port Łódź 

Junior. Została ona 
zaaranżowana na 

wzór podwodnego 
świata

Fot. Port Łódź
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ich, by opowiedzieli nam, jakie zmiany i ulep-
szenia powinny zostać wprowadzone podczas 
modernizacji pomieszczeń, by jak najlepiej 
spełniały one swoją funkcję i były praktyczne. 
Uwagi zaproszonych osób zostały przeka-
zane architektom, którzy przełożyli je na 
projekt. Na tym polega m.in. nowoczesne 
zarządzanie – trzeba słuchać swoich od-
biorców. Wpływ na zmianę zarządzania ma 
również ekspresowe tempo rozwoju nowych 
technologii i mediów społecznościowych, co 
ewoluowało bardzo szybko w ostatnim dzie-
sięcioleciu. Jesteśmy teraz w zupełnie innych 
realiach rynkowych niż 10 lat temu i zarzą-
dzanie musi iść w parze wraz z postępującymi 
zmianami i oczekiwaniami odbiorców.

Jaka jest obecnie pozycja rynkowa Portu 
Łódź? Jakie elementy decydują o przewadze 
konkurencyjnej i wyróżniają ofertę centrum 
na tle lokalnej konkurencji?
Naszą ofertę wyróżnia przede wszystkim 
obecność jedynego w Łodzi sklepu świato-
wego giganta, mowa oczywiście o IKEA. 
To niewątpliwie nasza karta przetargowa na 
lokalnym rynku handlowym. Nasz łódzki 
sklep IKEA został w minionym roku wy-
brany najlepszym sklepem tej sieci w całej 
Polsce. Klienci doceniają nas ponadto za licz-
ne darmowe serwisy, m.in. bezpłatny parking 
na ponad 5 tysięcy miejsc, sale zabaw dla 
dzieci – Småland i Port Łódź Junior, w któ-
rych można zostawić dziecko bezpłatnie pod 
opieką profesjonalnych animatorów i kom-
fortowo zrobić zakupy. Mamy też darmowy 
parking dla rowerów, stację roweru miejskiego 
i stację ładowania pojazdów elektrycznych. 
Naszym wyróżnikiem są wspaniałe zielone 
tereny zlokalizowane wokół centrum, które 
zagospodarowaliśmy na kompleks rekreacyj-
no-sportowy z myślą o naszych sąsiadach 
i pobliskich szkołach. Analizujemy dokładnie 
wyniki badań, które zlecamy, a dzięki nim 
wiemy, czego klienci oczekują, i obserwuje-
my stały wzrost zadowolenia naszych gości. 
Mogę z dumą powiedzieć, że jesteśmy bardzo 
mocni na lokalnym rynku handlowym.

Na co powinni zwracać uwagę potencjalni 
najemcy, chcący dołączyć do grona sklepów 
prowadzących biznes w Porcie Łódź?
Oferta Portu Łódź jest bardzo szeroka i róż-
norodna. Potencjalni nowi najemcy wchodzą 
zatem w pewien zastany stan rzeczy i najlepiej 
gdyby dopełniali swoim asortymentem port-
fel naszego centrum. Mamy bardzo szeroki 
catchment area, który w najbliższych latach 
jeszcze się powiększy. Rozwój infrastruktury 
drogowej w ostatnim czasie – mam tu na my-
śli drogi szybkiego ruchu S8 i S14, sprawił, że 
dotarcie do Portu Łódź z wielu miejscowości 

południowej części naszego województwa stało się dużo prostsze. 
Trwa budowa zachodniej obwodnicy Łodzi, to nam znowu pomoże 
dotrzeć z ofertą do mieszkańców nie tylko zachodniej części Łodzi 
(Aleksandrowa Łódzkiego i Konstantynowa), ale również północnej 
części aglomeracji łódzkiej – np. Zgierza.

Na jakich kluczowych zasadach opiera się Państwa współpraca 
z najemcami?
Nasza współpraca z najemcami opiera się, jak w każdej dobrej 
relacji, na partnerstwie. Coraz częściej to najemcy mają wpływ na 
podejmowane przez nas działania, są też bardzo zaangażowani 
w różnorodne inicjatywy i chętnie współpracują przy okazji or-
ganizowanych przez nas eventów i wydarzeń. Dajemy naszym 
najemcom pole do popisu, umożliwiamy im organizację własnych 
przedsięwzięć na terenie Portu Łódź i wspieramy ich w tym pro-
mocyjnie. Klientów przyciągają różnorodne działania eventowe 
w postaci koncertów, spotkań z gwiazdami, eventów tematycznych, 
ale również szeregu działań edukacyjnych skierowanych do szkół 
i przedszkoli. Najemcy są bardzo świadomi tych trendów, zatem 
z entuzjazmem odpowiadają na nasze zaproszenie do współpracy 
przy okazji organizowanych wydarzeń.

Już połowa Polaków do centrum handlowego idzie nie na zakupy, 
a zjeść – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie CBRE. Ważna 
jest też rozrywka i wartości dodane. W jaki sposób udaje się Państwu 
podążać za aktualnymi trendami?
Centra handlowe dawno przestały pełnić jedynie rolę sprzedażową, 
a zaczęły pełnić istotną rolę w społecznościach lokalnych, przejmując 
funkcje niekomercyjne. Istotnym trendem jest rozszerzenie oferty poza 
zakupowej poprzez rozszerzanie oferty gastronomicznej, rozrywkowej, 
sportowej czy też kulturalnej. Dlatego też Port Łódź stawia na różno-
rodność: strefę odpoczynku, fitness klub, tereny rekreacyjno-sportowe 
oraz szereg miejsc zabaw dla dzieci. Ludzie przychodzą do nas, by 
miło spędzić czas na rozrywce, zjeść dobry posiłek czy popracować 
w coworkingu. Wychodzimy naprzeciw temu, czego oczekują klienci. 
Chcemy, by czuli się u nas komfortowo i by każdy znalazł w Porcie 
Łódź coś dla siebie. W ubiegłym roku do użytku oddaliśmy nową 
strefę odpoczynku, która składa się z siedmiu dużych siedzisk w kształ-
cie fal oraz pięknego oświetlenia, które swoim kształtem przypomina 
rozbujane morze. W strefie tej przygotowaliśmy ponadto specjalne 
punkty, w których można naładować telefon. Postawiliśmy też na bez-
płatną profesjonalną strefę coworkingową, w której poza miejscami do 

Z MYŚLĄ
o maluchach powstał 
bezpłatny plac zabaw 

o powierzchni 320 
mkw. Nawierzchnia 
placu została wyko-
nana ze specjalnych 

materiałów, jest 
antypoślizgowa 

i bezpieczna dla ba-
wiących się tu dzieci

Fot. Port Łódź

»
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pracy skorzystać można również z dwóch sal 
konferencyjnych. Nie zapomnieliśmy oczywi-
ście o najmłodszych – z myślą o maluchach 
powstał bezpłatny plac zabaw o powierzchni 
320 mkw. Nawierzchnia placu została wy-
konana ze specjalnych materiałów, jest an-
typoślizgowa i bezpieczna dla bawiących się 
tu dzieci. Perełką na naszym urodzinowym 
torcie i zarazem wspaniałymi prezentami dla 
klientów są nowy food court i zupełnie nowa 
sala zabaw dla dzieci. Jeśli chodzi o strefę 
restauracyjną, to przede wszystkim zwięk-
szyliśmy liczbę stolików i miejsc siedzących, 
obecnie wspólny posiłek może tu zjeść ponad 
600 osób. Zdajemy sobie sprawę, że posiłek 
smakuje lepiej w otoczeniu nowoczesnego 
designu oraz zieleni nadającej przestrzeni 
i charakteru. Podczas modernizacji strefy 
restauracyjnej wymieniona została także po-
sadzka, a przestrzeń zorganizowana została 
tak, by goście mieli jak najlepszy widok na 
urokliwe patio Portu Łódź z piękną fontanną. 
Drugim naszym prezentem urodzinowym dla 
najmłodszych gości centrum jest nowoczesna 

naszym priorytetem jest obszar customer care 
– by klient bezproblemowo znalazł miejsce do 
parkowania, stolik w strefie restauracyjnej, nie 
czekał długo w kolejkach. Komfort naszych 
gości jest dla nas najważniejszy.

A co z odwiedzalnością? Czy pomimo wpro-
wadzonych ograniczeń w handlu, są to ten-
dencje rosnące?
Port Łódź odwiedza rocznie ok. 10 mln 
klientów. Z roku na rok odnotowujemy 
wzrost klientów, a także wzrost obrotów 
naszych najemców. Zapewne gdyby nie obo-
wiązywał zakaz handlu w niedziele, wzro-
sty byłyby większe. Wyniki badań, które 
zlecamy, pokazują, że ze względu na swoje 
podmiejskie położenie gościmy w naszym 
centrum zarówno łodzian, jak i mieszkańców 
regionu, a liczba ta rozkłada się po połowie 
– 50 proc. Łódź i 50 proc. region.

Blisko współpracują Państwo z IKEA Łódź. 
Na czym dokładnie polega to partnerstwo?
Gdy otwieraliśmy Port Łódź 10 lat temu, 
koncept bezpośredniego połączenia gale-
rii handlowej i sklepu IKEA był nowością. 
Ten pomysł bardzo dobrze się sprawdził 
nie tylko ze względu na fizyczne rozplano-
wanie przestrzeni, ale też dzięki owocnej 
współpracy. Na terenie Portu Łódź przy 
wejściu do IKEA znajduje się ekspozycja 
z aktualną ofertą sklepu, wspólnie działamy 

i bezpłatna sala zabaw Port Łódź Junior. Zo-
stała ona zaaranżowana na wzór podwodnego 
świata, a magicznej atmosfery temu miejscu 
nadają olbrzymie morskie zwierzęta. Dzie-
ci spotkają tu m.in. gigantyczną, wysoką na 
2 piętra ośmiornicę oraz 4-metrowe kraby. 
Najmłodsi mają do dyspozycji również basen 
z kulkami, a także statek piracki wielkości 
samochodu dostawczego. Port Łódź od lat 
jest wyróżniany w ścisłej czołówce polskich 
galerii handlowych najbardziej przyjaznych 
dzieciom, zajmujemy też pierwsze miejsce 
w Łodzi pod względem tego typu rozwią-
zań dedykowanych dla najmłodszych. Zatem 
sala zabaw na miarę XXI wieku jest naszą 
perełką, z której jesteśmy bardzo dumni. Od 
jej otwarcia notujemy praktycznie 100 proc. 
obłożenie tego miejsca.

W jaki sposób ograniczenie w handlu w nie-
dziele wpłynęło na funkcjonowanie Państwa 
obiektu, strategię obranych działań i kalen-
darz akcji marketingowych?
Zakaz handlu w niedziele powoduje, że centra 
handlowe odchodzą od weekendowych dzia-
łań eventowych. My w Porcie Łódź działamy 
wielotorowo – przekierowujemy ruch na dni 
powszednie, skupiamy się mocniej na kam-
paniach wizerunkowych, a jeżeli myślimy 
o eventach, to głównie tych długotermino-
wych, trwających np. dwa tygodnie. Z kolei 
w soboty, gdy odnotowujemy wzmożony ruch, 

JEŚLI CHODZI
o strefę restauracyjną,  to przede 

wszystkim zwiększyliśmy liczbę stolików 
i miejsc siedzących, obecnie wspólny 

posiłek może tu zjeść ponad 600 osób

Fot. Port Łódź
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też marketingowo, m.in. w mediach społecz-
nościowych. IKEA jest bardzo często part-
nerem organizowanych przez nas wydarzeń, 
eventów czy warsztatów. Mamy wspólne 
wartości, którymi kierujemy się w naszych 
działaniach, m.in. zrównoważony rozwój 
czy troskę o lokalną społeczność. Te idee, 
które nam przyświecają, są solidną podstawą 
do realizacji wszelkich wspólnych inicjatyw.

Społeczna odpowiedzialność biznesu i dzia-
łania dla lokalnej społeczności stały się jed-
nym z filarów działalności wielu centrów 
handlowych. W jaki sposób realizują Pań-
stwo założenia tej koncepcji?
Nie jesteśmy samotną wyspą, żyjemy wśród 
społeczności i funkcjonujemy dla ludzi, to wła-
śnie dla nich podejmujemy rozmaite inicjatywy 
z korzyścią dla całego regionu. Niewątpliwym 
wyróżnikiem Portu Łódź są zielone tereny 
zlokalizowane wokół centrum, które z myślą 
o lokalnej społeczności zostały zagospoda-
rowane na strefę rozrywkowo-sportową. Do 
bezpłatnego korzystania ze strefy rekreacyjnej 
zapraszamy okolicznych mieszkańców, grupy 
zorganizowane czy najemców wraz z rodzi-
nami. Dla naszych sąsiadów nie chcemy być 

jedynie destynacją zakupową, ale również miej-
scem, w którym mogą odpocząć, zrelaksować 
się i spędzić czas z rodziną lub przyjaciółmi. 
Organizujemy także imprezy dla okolicznych 
szkół – w minionym roku odbyła się pierwsza 
„Spartakiada” pod patronatem Portu Łódź 
dla uczniów ze szkół podstawowych z Łodzi. 
W tym roku planujemy zorganizować kolejny 
taki turniej z jeszcze większą liczbą uczestni-
ków i jeszcze większym rozmachem! Wspie-
ramy również działania innych organizacji 
podejmowane na rzecz lokalnej społeczności. 
Przy okazji większości modernizacji, które 
odbywają się w naszym centrum, wymienia-
ne meble czy sprzęt przekazujemy lokalnym 
świetlicom środowiskowym, instytucjom 
kultury itp. Rzeczy te otrzymują nowe życie, 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, 
Politechniki Łódzkiej (MBA) oraz Uniwersytetu 
im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości.
Karierę zawodową rozpoczął w dziedzinie 
księgowości, następnie w marketingu, a od 
20 lat związany jest z rynkiem zarządzania 
nieruchomościami komercyjnymi (Metro 
Group, INGKA Centres – dawniej IKEA 
Centres). W swojej karierze zawodowej 
zarządzał również jako Dyrektor Generalny 
łódzkim Aquaparkiem Fala. Czas wolny 
poświęca na liczne hobby, takie jak muzyka 
(leader zespołu rockowego), pinball 
(reprezentant kraju) oraz opencaching.

DYREKTOR
PORTU ŁÓDŹ

ANDRZEJ
CIEŚLIK

Portret

a my cieszymy się, że posłużą innym jeszcze 
przez wiele lat. Podejmując inicjatywy, które 
mają na celu poprawę komfortu zakupów, za 
każdym razem słuchamy zdania klientów, któ-
rych opinie są dla nas bardzo ważne. Chcemy, 
żeby nasi goście mieli realny wpływ na to, jak 
zmienia się Port Łódź. I właśnie dlatego, przy 
okazji ostatniej modernizacji pokoi dla rodzica 
z dzieckiem, zorganizowaliśmy specjalne spo-
tkanie dla rodziców, którzy odwiedzają nasze 
centrum ze swoimi pociechami. To właśnie 
wspólnie z nimi wypracowaliśmy rozwiązania, 
które następnie architekci nanieśli na pierwot-
ny projekt pokoi.

W Porcie Łódź dużą rolę przywiązują Państwo 
do ekologii, Port Łódź jest blisko środowiska.

Z coraz większą świadomością 
klienci będą też zwracać uwagę 

na wartości, którymi kieruje 
się dane centrum handlowe

„ „Fot. Port Łódź

»
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PORT ŁÓDŹ
Port Łódź wraz ze strategicznym part-
nerem sklepem IKEA jest największym 
podmiejskim centrum handlowym 
w regionie. Przejrzyście rozplanowany 
parterowy budynek został tak zapro-
jektowany, aby stworzyć najbardziej 
przyjazne warunki do robienia za-
kupów i spędzania czasu. Dogodne 
zagospodarowanie przestrzeni do-
pełniło nowatorskie patio, czyli strefa 
rekreacyjno-handlowa o powierzchni 
7 000 mkw. ze sceną, fontanną i strefa-
mi zabaw dla dzieci. Podobnie jak na 
miejskim skwerze, nasi klienci mogą 
tu odpocząć, spotkać się z przyja-
ciółmi czy też aktywnie spędzić czas 
z dziećmi. Doskonała lokalizacja Portu, 
otoczona siatką połączeń komunika-
cyjnych, zapewnia łatwy dostęp do 
najlepszych sklepów, restauracji, ka-
wiarni i butików z modą.
Port Łódź udostępnia łącznie 5100 
miejsc parkingowych, w tym 3000 
miejsc na parkingu podziemnym. 
Specjalnie z myślą o rodzinach po-
dróżujących z dziećmi oraz z myślą 
o komforcie osób niepełnosprawnych 
zostały stworzone miejsca parkingowe 
znacznie szersze od standardowych, 
które zlokalizowane są blisko wejścia.
Niewątpliwym wyróżnikiem Portu 
Łódź są zielone tereny wokół centrum, 
które zostały zagospodarowane na 
bezpłatną strefę rozrywkowo-sporto-
wą. Do dyspozycji okolicznych miesz-
kańców oddane zostały boiska do gry 
w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, 
a także zewnętrzna siłownia, ścieżka 
zdrowia i profesjonalna strefa trenin-
gowa dla psów.
Na terenie Portu Łódź znajduje się po-
nad 1000 mkw. powierzchni placów 
zabaw, w tym strefa zlokalizowana 
na patio. Wielkim hitem dla najmłod-
szych jest bezpłatna sala zabaw Port 
Łódź Junior, w której na czas zakupów 
można zostawić dziecko pod opie-
ką wykwalifikowanych animatorów. 
W Porcie Łódź znajduje się ponadto 
aż 5 pokoi dla rodzica z dzieckiem 
oraz wypożyczalnia wózków dla ma-
luchów.

To prawda. Priorytetem dla naszego cen-
trum od samego początku działalności była 
troska o środowisko. Stąd pojawił się u nas 
unikatowy dla centrów handlowych koncept 
korzystania z porcelanowej zastawy w stre-
fie restauracyjnej i centralnej zmywalni dla 
najemców. Czujemy się odpowiedzialni za 
miejsce, w którym funkcjonujemy, dlatego 
przez kolejne lata nasze inwestycje zmierzały 
do tego, by jak najbardziej ograniczyć nasz 
wpływ na środowisko. Sukcesywnie insta-
lujemy czujniki ruchu, które pozwalają, by 
oświetlenie włączało się tylko wtedy, kiedy 
jest to niezbędne. Tworząc strefę rekreacyj-
no-sportową na terenach zielonych Portu 
Łódź, zainstalowaliśmy oświetlenie solarne, 
a w całym centrum przechodzimy na oświe-
tlenie LED. Stosujemy też nowoczesne tech-
nologie w zakresie systemu wentylacyjnego, 
który pozwala dostosować pracę urządzeń 
do jakości powietrza w centrum. Dodatkowo 
uruchomiliśmy na terenie Portu Łódź stację 
roweru miejskiego, mamy bezpłatny strzeżo-
ny parking rowerowy, a także stację ładowania 
pojazdów elektrycznych. Najnowszym roz-
wiązaniem wdrożonym w naszym centrum 
jest usługa carsharingu, którą realizujemy we 
współpracy z firmą Easyshare.

Dużą uwagę skupiają Państwo także na 
rodzinach z dziećmi (darmowa sala zabaw 
Port Łódź Junior, Småland, plac zabaw itp.). 
Jakie inne działania Państwo podejmują, 
by budować swoją przyjazność dla dzieci?
W Porcie Łódź poza wymienionymi atrak-
cjami i udogodnieniami dla dzieci znajduje 
się ponadto aż 5 pokoi dla rodzica z dziec-
kiem oraz wypożyczalnia wózków dla malu-
chów. Wszystkie te udogodnienia zaskarbiły 
nam sympatię zarówno rodziców, jak też ich 
pociech. Odzwierciedleniem tego jest nie-
zwykle istotne dla nas wyróżnienie, przyzna-
wane przez klientów od wielu lat – jednego 
z najbardziej przyjaznych dzieciom centrów 
handlowych w Polsce. Na przestrzeni minio-
nych 10 lat w Porcie Łódź zorganizowaliśmy 
kilkaset eventów zaadresowanych do dzieci. 
Możemy wymienić tu m.in. interaktywne 
wystawy („Wieloryb Błękitek”, „Epoka 
lodowcowa”), eventy ze znanymi i uwiel-
bianymi przez najmłodszych postaciami 
z bajek („Minionki”, „Trolle” czy „Barbie”) 
oraz strefy LEGO, w których z kilku tysięcy 
klocków powstawały niesamowite budowle 
tworzone przez dzieciaki. Za każdym razem 
staramy się, by naszym eventom oprócz za-
bawy towarzyszyły również elementy edu-
kacyjne. Dlatego zapraszamy na wydarzenia 
organizowane w centrum lokalne szkoły 
i przedszkola, by miały możliwość bezpłat-
nego skorzystania z naszych atrakcji.

Co obecnie stanowi największe wyzwanie 
w Pana pracy?
Dni wolne, które dochodzą w tym roku, 
są dla każdego zarządzającego centrum 
handlowym swoistym wyzwaniem, które-
mu trzeba będzie sprostać, żeby utrzymać 
tendencję wzrostową. Zatem z pewnością 
ten aspekt będzie mi towarzyszył przez cały 
najbliższy rok. Ponadto bardzo chciałbym, 
żeby 10-lecie Portu Łódź wywarło wrażenie 
na naszych klientach. Ten rok dedykujemy 
wszystkim łodzianom i mieszkańcom re-
gionu, dla których działamy już od 10 lat. 
Zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji, które 
będą swoistymi urodzinowymi prezentami.

Rynek handlowy w Polsce jest już bardzo 
nasycony obiektami handlowymi. Jak oce-
nia Pan dalszy kierunek rozwoju tej branży?
Według szacunków w 2019 roku do użytko-
wania oddanych zostało ponad 400 000 mkw. 
powierzchni handlowej. Jest to najniższy wy-
nik od wielu lat, który potwierdza utrzymu-
jący się od dłuższego czasu trend spadkowy 
w podaży nowej powierzchni handlowej. 
Wpływ na taką koniunkturę ma kilka czyn-
ników, m.in. wystarczające nasycenie rynku 
obiektami handlowymi. W wielu dużych 
aglomeracjach miejskich nie ma już po pro-
stu przestrzeni na to, by budować kolejne 
duże centra handlowe. Jak galerie handlowe 
będą konkurować o klienta? Głównie wy-
przedzaniem multitrendów. Branża musi 
iść do przodu, by sprostać stojącym przed 
nią wyzwaniom oraz szukać nowatorskich 
rozwiązań, które odpowiedzą na potrzeby 
klienta XXI wieku. Z coraz większą świa-
domością klienci będą też zwracać uwagę na 
wartości, którymi kieruje się dane centrum 
handlowe. Oferta zakupowa nadal będzie 
istotna, ale o wyborze destynacji decydować 
będą coraz częściej wartości dodane, takie 
jak podejmowanie akcji prospołecznych, 
zrównoważony rozwój czy ekologia.

Jakie są plany rozwoju Portu Łódź w nad-
chodzącym czasie?
Najbliższy rok to czas świętowania naszych 
10. urodzin, skupimy się zatem przede 
wszystkim na tym, by jak najlepiej podzię-
kować naszym klientom za te 10 wspólnych 
lat. W tej chwili jesteśmy pochłonięci orga-
nizacją wspaniałego koncertu z udziałem 
gwiazd polskiej sceny muzycznej i innych 
urodzinowych atrakcji. Jeśli chodzi o pla-
ny inwestycyjne, to z pewnością będziemy 
dalej realizować proces zagospodarowania 
naszych terenów zewnętrznych. Chcemy też 
nadać nowego blasku przestrzeni na patio, 
a także zmodernizować pokoje dla rodziców 
z dzieckiem. 
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Koncepcja galerii handlowych 
nieustannie się zmienia. 
Komercyjne przestrzenie 
zyskują nowe funkcjonalności, 
a klienci oczekują, że centra 
będą dopasowywać się do ich 
potrzeb i stylu życia. Tylko ci, 
którzy zrozumieją konieczność 
modernizacji – zarówno 
architektonicznej, jak i sposobu 
komunikacji – odniosą sukces. 
Jest to szczególne wyzwanie dla 
obiektów, które są obecne na 
rynku od wielu lat i które muszą 
ewoluować wraz z wymaganiami 
nabywców. Dialog z klientem 
podjęła Galeria Łódzka, która od 
2002 roku silnie zaznacza swoją 
obecność na zakupowej mapie 
miasta.

GALERIA
Właśnie zakończył się proces moderniza-
cji Galerii Łódzkiej. Co dokładnie uległo 
przemodelowaniu?
BEATA STEFAŃSKA: W pytaniu zawiera 
się już część odpowiedzi. Modernizacja to 
proces, zatem centrum handlowe, które chce 
się rozwijać, powinno nieustannie wprowa-
dzać zmiany i udogodnienia dla klientów, 
stawiając odbiorcę w centrum wszelkich 
działań.

Czy może Pani rozwinąć tę myśl?
BS: Zgodnie z filozofią „trzeciego miej-
sca” centra handlowe powinny być bardziej 
„udomowione”. To właśnie funkcjonalność, 
wygoda oraz przyjazność będą definiować 

miejsca użytkowe przyszłości. Czym jest 
owa „trzecia przestrzeń”? W nomenklatu-
rze obiektów określa się nią coś pomiędzy 
spersonalizowaną strefą własnego domu 
a funkcjonalnym obszarem, w tym wypadku 
o charakterze handlowo-usługowym. Zatem 
ważny jest nie sam design, a to, jak w nowych 
wnętrzach czują się nasi klienci. Z badań 
wynika, że ponad 50 proc. użytkowników 
biur spodziewa się w przyszłości ich udo-
mowionych wersji, w których przestrzeń 
wyposażona jest m.in. w kanapy i fotele. Po-
dobna tendencja dotyczy galerii handlowych.

Czy w oparciu właśnie o tę filozofię zostały 
wprowadzone zmiany w obiekcie?

WYWIAD Z BEATĄ STEFAŃSKĄ, DYREKTOREM GALERII ŁÓDZKIEJ.

SKONCENTROWANA 
NA CZŁOWIEKU

Fot. Galeria Łódzka
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Dokładnie tak. Filozofia AT YOUR 
SERVICE (wprowadzana do wszystkich 
obiektów ECE) to holistyczne podejście do 
obsługi klienta, której celem jest m.in. za-
pewnienie pozytywnych wrażeń podczas 
zakupów od początku do końca, czyli od mo-
mentu wejścia do opuszczenia obiektu. Nie 
bez znaczenia pozostaje zatem atmosfera, 
jaką budują poszczególne elementy, w tym 
design. Dlatego w przestrzeniach centrum 
powstały komfortowe strefy wypoczynko-
we, wyposażone w szereg udogodnień, tj. 
gniazdka pozwalające naładować laptop 
czy telefon. Strefy te utrzymane są w natu-
ralnych kolorach ziemi i łączą nowoczesne 
wzornictwo z funkcjonalnością. Atmosfera 
relaksu zbudowana jest na przykład poprzez 
odpowiednią architekturę światła – wielko-
formatowe, eliptyczne lampy o ciepłej barwie 
dodają przytulności. W projekt wpisano uni-
katowe elementy podkreślające domowy kli-
mat wnętrza, tj. elektryczny kominek, który 
pozwala poczuć się „jak w domu”. Ważna jest 
również wspomniana już funkcjonalność – 
strefy loungowe w naszym centrum stają się 
czymś na kształt przestrzeni hybrydowych, 
są adaptacyjne i elastyczne. Zaobserwo-
waliśmy, że mobilne stoliki oraz gniazd-
ka elektryczne czy USB pozwalają szybko 
przekształcić je w miejsca coworkingowe czy 
idealne spoty na spotkania biznesowe. Co 
zaskakujące, mogą też stanowić przedłużenie 
na wpół otwartej kawiarni, dając większe 
możliwości nie tylko klientom, ale również 
najemcom. Strefy mają również niezależne 

funkcje, np. czytelni. Półki z książkami do 
bookcrossing’u oraz kominek zachęcają od-
wiedzających do chwili relaksu przy kawie. 
W ten sposób centra zyskują nowy wymiar.

Zatem zgodnie z tą strategią centrum han-
dlowe powinno zadbać o pozytywne do-
świadczenia konsumenckie jeszcze przed 
przekroczeniem progu centrum przez klienta?
Oczywiście. Tu liczy się wszystko. Dlatego 
modernizacja objęła także elewację centrum, 
na której pojawiły się charakterystyczne, czar-
ne markizy. W ten sposób również zyskaliśmy 
przyjazny w odbiorze, kameralny i butikowy 
charakter obiektu. Nad wejściami pojawiły 
się także wielkoformatowe logotypy. Nowe, 
monochromatyczne logo zostało stworzone 
w oparciu o minimalizm i czytelność przeka-
zu i było zapowiedzią procesu modernizacji.

Zmiana logo to odważny ruch, skąd decyzja 
o rebrandingu?
Odpowiem tak, rynek dynamicznie się roz-
wija, jak i dynamicznie rozwija się galeria. 
Progresowi zawsze towarzyszą zmiany. Zale-
żało nam, aby nowa identyfikacja oddawała 
naturę odmienionej Galerii Łódzkiej – była 
przyjazna, nowoczesna i czytelna.

Branża również doceniła zaistniałe zmiany. 
W 2019 roku Galeria Łódzka otrzymała na-
grodę PRCH Retail Awards X.
Ogromnie cieszy nas, że projekt foodcour-
tu zyskał uznanie ekspertów z branży CH. 
Jednak kluczowe było dla nas dostrzeżenie 

i docenienie nowej przestrzeni gastrono-
micznej przez naszych klientów. Miarą 
sukcesu są rosnące obroty najemców ga-
stronomicznych oraz nieustająco wysoka fre-
kwencja. Powierzchnia restauracyjna wynosi 
552 mkw. Dla gości strefy gastronomicznej 
przygotowano 224 nowe miejsca siedzące. 
Teraz klienci Galerii Łódzkiej mogą cieszyć 
się designerską przestrzenią. Zróżnicowane 
strefy dedykowane są różnym grupom od-
biorców. W projekcie zadbano także o dużą 
ilość gniazdek elektrycznych, które pozwala-
ją na pracę z komputerem czy naładowanie 
telefonu komórkowego, np. podczas lunchu. 
Nie bez znaczenia pozostaje klimat, jaki 
buduje światło. W strefę wpisano bowiem 
64 lampy wiszące oraz 12 lamp dużego for-
matu, tzw. light box’ów. Wyróżnikiem jest 
także podział przestrzeni przy wykorzysta-
niu zróżnicowanych materiałów i wzorów 
posadzki, od industrialnego betonu po et-
niczne mozaiki. Ten wnętrzarski eklektyzm 
tworzy spójną całość, z powodzeniem łącząc 
drewno, metal, szkło i beton. Projekt sygnuje 
nowe logo FOOD&DRINKS, które jako 
zapowiedź kuchni świata jest także czytelne 
dla zagranicznych klientów, którzy chętnie 
odwiedzają łódzkie centrum handlowe.

Czy sukces zaostrza apetyt na kolejne zmiany?
W 2020 roku Galeria Łódzka obchodzi 
osiemnaste urodziny. Dojrzałość to również 
świadomość, a świadomy dynamiki rynku 
obiekt nigdy nie mówi zmianom „nie”. Na 
jaką skalę, czas pokaże. 
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Dużo mówi się o zmianach w zachowaniach klientów 
i ich oczekiwaniach podyktowanych często coraz szybszym 
tempem życia. Dlatego też klienci poszukują dziś rozwiązań 
technologicznych, które ułatwią i usprawnią im codzienne życie. 
Coraz popularniejsze stają się urządzenia wpisujące się w trend 
Internetu rzeczy – podłączone do sieci, zarządzane przez aplikację, 
komunikujące się między sobą, dzięki czujnikom zbierające dane 
z otoczenia i podpowiadające użytkownikowi najlepszy sposób 
korzystania. Na ostateczną decyzję o zakupie ma także wpływ 
design, rekomendacje i cena. Z Grzegorzem Wachowiczem, 
Dyrektorem ds. Handlu i Marketingu w RTV Euro AGD, 
rozmawiamy o klientach, którzy podczas zakupów nie 
kierują się wbrew pozorom marką urządzenia oraz 
o elastyczności, dzięki której branża potrafi 
odnaleźć się na rynku mimo zaostrzenia 
przepisów związanych z zakazem 
handlu w niedziele.

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W DNA
ELASTYCZNOŚĆ JEST

Fot. RTV Euro AGD
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W 
sieci RTV Euro AGD od 
niemal 3 lat odpowiada 
Pan za sprzedaż i działa-
nia marketingowe marki, 
jednak z rynkiem artyku-
łów elektronicznych zwią-
zany jest Pan od znacznie 
dłuższego czasu.

Zgadza się. Już od 20 lat jestem związa-
ny z rynkiem produktów elektronicznych, 
a przede wszystkim ze sprzedażą, marke-
tingiem i zarządzaniem przedsiębiorstwami 
z tego sektora. Wprowadziłem na polski 
rynek markę Sharp oraz komputery VAIO. 
Przez wiele lat byłem związany z Sony – 
pracując w Londynie, odpowiadałem za 

instore marketing marki na całym rynku 
europejskim, a od 2012 roku kierowałem 
polskim oddziałem Sony. Z Sony przenio-
słem się w 2017 roku do RTV Euro AGD, 
w którym zarządzam sprzedażą i marke-
tingiem. Uznałem wówczas, że praca dla 
największego polskiego retailera z sektora 
elektroniki użytkowej to będzie duże i cie-
kawe wyzwanie.

I tak się stało?
Nie pomyliłem się. Dynamika działań na 
bardzo konkurencyjnym rynku wymaga nie 
tylko ogromnej sprawności operacyjnej, ale 
i kreatywności, otwartego umysłu, bycia na 
bieżąco z najświeższymi trendami. Kolejnym 
plusem jest płaska struktura decyzyjna. Jeśli 
chcemy wdrożyć innowacyjne rozwiązanie, 
nie musimy czekać na decyzję z centrali. To 
my jesteśmy centralą i możemy podejmować 
decyzje na dużą skalę.

RTV Euro AGD to marka z 30-letnią tradycją. 
Jak w Pana ocenie zmieniła się branża elektro-
niki użytkowej na przestrzeni minionych lat?

Przez ostanie 3 dekady rynek zmienił się 
diametralnie w bardzo wielu obszarach – 
począwszy od sytuacji ekonomicznej kraju 
i polskich konsumentów, kwestii behawio-
ralno-społecznych, aż po technologię. O ile 
30 lat temu uczyliśmy się nowoczesnych 
rozwiązań gospodarczych, nowoczesnego 
retailu, o tyle teraz sami wyznaczamy trendy 
i jesteśmy benchmarkiem dla rynku między-
narodowego. Wiele polskich firm wprowa-
dza produkty i rozwiązania, które zdobywają 
odbiorców na świecie, wiele oferuje usłu-
gi, z których korzystają światowi giganci. 
Staliśmy się częścią międzynarodowej sieci 
wymiany innowacji, rozwiązań, pomysłów.

A sama firma?
Handel przez ostatnie 30 lat wyraźnie się 
skonsolidował. W latach 90. istniało bardzo 
wiele małych i średnich firm, które znajdo-
wały dla siebie miejsce na dość chłonnym 
rynku. Nieliczne z nich dysponowały nie 
tylko dobrym pomysłem, ale wizją i długo-
falową strategią rozwoju, która pozwoliłaby 
im poszerzyć zakres działania i otworzyć się 

Fot. RTV Euro AGD
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RTV EURO AGD

na nowe możliwości biznesowe, które stwa-
rzał rynek. RTV Euro AGD jest rzadkim 
przykładem retailera, który potrafił odnaleźć 
się w dojrzałej gospodarce i wykorzystał 
swoje szanse. Przez 30 lat konsekwentnie 
budował pozycję lidera, wprowadzał nowo-
czesne rozwiązania technologiczne, a przede 
wszystkim dbał o tworzenie wartości doda-
nej dla klienta, m.in. w postaci szerokiego 
portfolio produktów, doradztwa technolo-
gicznego, pakietu usług dodatkowych czy 
atrakcyjnego finansowania zakupów. Teraz 
RTV Euro AGD to nowoczesna firma, już 
od 2005 roku działająca multikanałowo, ofe-
rująca produkty elektroniki użytkowej przez 
sieć sklepów stacjonarnych, e-commerce 
i przez telefon, dysponująca własnym call 
center oraz nowoczesną infrastrukturą 
logistyczno-magazynową.

W jaki sposób chcecie być Państwo obecnie 
postrzegani przez klientów?
Przez 30 lat budowaliśmy swoją pozycję 
na rzetelności, dostępności, dobrej ofer-
cie dla klienta – zarówno cenowej, jak 

i asortymentowej. Klienci znają i cenią 
nasz brand, co pokazują niezależne bada-
nia. Według YouGov BrandIndex 2019 
RTV Euro AGD jest najsilniejszą marką 
wśród detalistów z branży elektroniki użyt-
kowej w Polsce i znajduje się w pierwszej 
dziesiątce najsilniejszych międzynarodowych 
i krajowych marek handlowych obecnych na 
polskim rynku. Klienci od lat wymieniają nas 
także wśród marek, które darzą największym 
zaufaniem. Doceniają również nasze doradz-
two i uznają nas za markę będącą synonimem 
eksperckiej wiedzy.

A propos samych klientów, co Pan sądzi 
o aktualnej dynamice zmian preferencji 
konsumenckich?
Dużo mówi się ostatnio o zmianach w za-
chowaniach klientów, o tzw. nowoczesnym 
konsumencie, który jest świadomy swoich 
potrzeb, rozumie mechanizmy rynkowe, 
dodatkowo dysponuje potężnym narzę-
dziem komunikacji z markami, jakim są 
media społecznościowe. Paradoksalnie 
jednak same potrzeby ludzkie wcale się 
nie zmieniły. Maslow wskazywał w latach 
50., że potrzeby ludzkie są hierarchiczne 

i po zaspokojeniu tych najbardziej pod-
stawowych w naturalny sposób dążymy 
do zaspokojenia bardziej wyrafinowanych. 
Dzięki wzrostowi zamożności i generalnie 
stabilnej sytuacji geopolitycznej w Europie 
coraz mniej skupiamy się na potrzebach naj-
niżej stojących w drabinie Maslowa, a coraz 
bardziej na wyższych, realizowanych w bar-
dzo różny sposób. Także poprzez zakup 
produktów, które ułatwiają nam codzienne 
rutynowe zadania, wyręczają nas z nielu-
bianych obowiązków, poprzez korzystanie 
z usług, które pozwalają nam zaoszczędzić 
czas i zwalniają nas z uciążliwych czynno-
ści. Na zaspakajanie tych potrzeb ogromny 
wpływ ma technologia i nowoczesne roz-
wiązania, ale sam człowiek zasadniczo się 
nie zmienił. Dąży do wygody i komfortu 
w codziennym życiu. Oczywiście obser-
wujemy trendy i zmiany w zachowaniach 
klientów, ale wiedząc, jakie klient ma po-
trzeby, dużo łatwiej te trendy wyprzedać 
i kreować wartość dodaną dla konsumenta.

Czego najczęściej poszukują klienci Państwa 
marki? Jakiej kategorii produkty cieszą się 
największym zainteresowaniem?

SALON
w warszawskiej Galerii 
Młociny został zapro-
jektowany zgodnie ze 
światowymi trendami 
– postawiono w nim 
na nowy wymiar ko-
munikacji z klientem 
z wykorzystaniem 
nowych technologii.

Fot. RTV Euro AGD
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Klienci poszukują rozwiązań technologicz-
nych, które ułatwią i usprawnią im codzienne 
życie. Coraz popularniejsze stają się zatem 
urządzenia wpisujące się w trend Internetu 
rzeczy – podłączone do sieci, zarządzane 
przez aplikację, komunikujące się między 
sobą, dzięki czujnikom zbierające dane 
z otoczenia i podpowiadające użytkowni-
kowi najlepszy sposób korzystania. Taki 
sprzęt, także autonomiczny, z możliwością 
włączenia spoza domu, będzie z pewno-
ścią zyskiwał na popularności, bo pomaga 
efektywnie zarządzać czasem i odciążyć nas 
z rutynowych, codziennych zadań. Będzie 
rosło zapotrzebowanie na odkurzacze auto-
matyczne, smart rozwiązania w dużym AGD 
– inteligentne kuchnie, pralki, piekarniki, 
które można włączyć, będąc w pracy. Ceny 
takich urządzeń są dziś już przystępne dla 
większości konsumentów, a szybkie tempo 

życia i próby efektywnego łączenia wielu 
ról społecznych powodują, że chętnie ko-
rzystamy z technologii, które są wsparciem 
w codziennych, rutynowych zadaniach. Jako 
retailer rozumiemy te potrzeby i staramy się 
towarzyszyć naszym klientom w całym pro-
cesie zakupowym – ułatwiając go na tyle, na 
ile to możliwe – poprzez doradztwo techno-
logiczne, dostawę sprzętu, montaż i odbiór 

Od 20 lat jestem związany z rynkiem produktów 
elektronicznych, a przede wszystkim ze sprzedażą, 
marketingiem i zarządzaniem przedsiębiorstwami 
z tego sektora. Mam doświadczenie zarówno na 
rynku europejskim, jak i polskim. Na polski rynek 
wprowadziłem markę Sharp oraz komputery 
VAIO. Przez wiele lat byłem związany z Sony – 
pracując w Londynie, odpowiadałem za instore 
marketing marki na całym rynku europejskim, a od 
2012 roku kierowałem polskim oddziałem Sony. 
Z Sony przeniosłem się w 2017 roku do RTV Euro AGD, 
w którym zarządzam sprzedażą i marketingiem. Jestem 
dyrektorem pionu handlu i marketingu, odpowiadam 
za strategię i efektywność działań operacyjnych 
w obu tych obszarach. Szczególnie interesuje mnie 
zastosowanie metod liczbowych w zarządzaniu, 
sprzedaży i marketingu, obszar e-commerce 
i omnichannel, a także psychologia konsumenta. 

zużytego urządzenia w ciągu jednej wizyty 
czy finansowanie zakupów. Chcemy, aby 
klient w naszym sklepie otrzymał maksy-
malne wsparcie.

Jak Pan uważa, czynnikiem najczęściej de-
cydującym o zakupie danego produktu jest 
nowoczesny design, renoma marki, poziom 
cenowy czy rekomendacja innych klientów?

Bardzo ważnym trendem, który 
będzie rozwijał się przez kolejne 

dekady, jest wykorzystanie 
sztucznej inteligencji w biznesie

„ „

Fot. RTV Euro AGD
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DEWIZA ŻYCIOWA
Życie to nie jest próba generalna. Powtórki 
nie będzie.

O SUKCESIE DECYDUJE
Systematyczne podejście i konsekwencja. 

W LUDZIACH CENIĘ
Inteligencję, uczciwość.

W WOLNYM CZASIE
Zdecydowanie wolę aktywną formę 
wypoczynku: surfing, kitesurfing, 
wspinaczkę skałkową, enduro.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE
Wyprawa rowerowa przez Góry Atlas 
i Saharę. Przeprawa przez pustynię 
to metafizyczne doświadczenie, na 
granicy medytacji i głębokiego przeżycia 
określanego jako flow. 

FILM, KTÓRY WYWARŁ NA MNIE 
NAJWIĘKSZE WRAŻENIE

„Pluton” – bardzo przejmujący film o wojnie 
w Wietnamie, ale też walce wewnętrznej 
i próbie zachowania człowieczeństwa 
w najtrudniejszych warunkach. „Ostatni 
Mohikanin” za poruszającą muzykę. 

ULUBIONA KSIĄŻKA
Mam kilka pozycji, które mógłbym polecić. 
„Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim 
i wolnym” Daniela Kahnemana – świetnie 
opisuje procesy decyzyjne. Znakomita 
pozycja dla tych, którym wydaje się, że 
człowiek podejmuje racjonalne decyzje, 
a jego osąd opiera się na analizie faktów. 
Pozwala spojrzeć szerzej na własne 
doświadczenia i pozbyć się złudzenia, że 
rządzi nami wyłącznie rozum. „Czarny łabędź” 
Nassima Nicholasa Taleba – większość ludzi 
przyjmuje, że zdarzenia będą rozwijać się 

Portret liniowo, a dotychczasowe doświadczenia są 
dobrą predykcją przyszłości. Taleb pokazuje, 
że punktem zwrotnym w historii mogą 
stać się wydarzenia, których w ogóle nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć lub możliwość 
ich wystąpienia ignorujemy. Godna uwagi 
jest też „Factfulness” Hansa Roslinga – 
opowiadająca o psychologii postrzegania 
świata, stereotypowym myśleniu i wszelkich 
implikacjach z tego płynących. Mocna 
lektura!

NAJBARDZIEJ SMAKUJE MI
Kuchnia mojej żony.

KULTURA W CZASIE WOLNYM
Z przyjemnością odwiedzam wystawy, 
jestem wielkim wielbicielem malarstwa 
współczesnego i polskich młodych 
artystów. 

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ
Koniecznie na surfingu. 

JEŚLI SAMOCHÓD, TO TYLKO…
Rower. Bez jazdy samochodem wyobrażam 
sobie życie, a bez jeżdżenia rowerem 
zupełnie nie. 

NAJCZĘŚCIEJ SŁUCHAM
Lisy Gerrard.

CHCIAŁBYM OPANOWAĆ DO PERFEKCJI
Grę na gitarze, malowanie, wspinaczkę.

DYREKTOR 
DS. HANDLU I MARKETINGU 
W RTV EURO AGD

GRZEGORZ
WACHOWICZ

Moim zdaniem są to 4 czynniki. Pierwszy 
z nich to rekomendacje. Internet zdemo-
kratyzował dostęp do informacji, współcze-
sny konsument może w sieci sprawdzić nie 
tylko parametry urządzenia, ceny, dostęp-
ność, ale także opinie oraz rekomendacje 
innych użytkowników. Mają one ogromny 
wpływ na decyzje zakupowe i zaintere-
sowanie konkretnymi produktami. Waż-
ny jest też design. Klienci coraz chętniej 
poszukują produktów premium, nie tyl-
ko zaawansowanych technologicznie, ale 
i atrakcyjnych wizualnie. Według badania 
przeprowadzonego dla RTV Euro AGD 
aż 51 proc. klientów przy wyborze sprzętu 
komputerowego, RTV, AGD kieruje się 
jego wyglądem, uznając, że powinien pa-
sować do ich stylu. Nawet od produktów 
tańszych coraz częściej oczekuje się wy-
rafinowanego designu, więc z pewnością 

jest to duży atut sprzedażowy, pozwalający 
przyciągnąć uwagę konsumenta. Niemniej 
mimo coraz większych wymagań wobec 
produktów klienci są wciąż wrażliwi na 
cenę i ona na rynku elektroniki użytko-
wej musi być bardzo konkurencyjna. Naj-
mniejsze znaczenie w naszym segmencie 
ma wbrew pozorom marka urządzenia. 
Nieliczne brandy mają swoich wiernych 
klientów, większość kupujących nie jest lo-
jalna i potrafi zmienić wybór, jeśli znajdzie 
urządzenie, które będzie lepiej dopasowane 
do ich potrzeb.

Które lokalizacje handlowe mają dla Pań-
stwa obecnie największe znaczenie?
Skupiamy się na lokalizacjach w galeriach 
i parkach handlowych w dużych i średnich 
miastach, jedynie pojedyncze nasze sklepy 
znajdują się przy handlowych ulicach.

W maju ubiegłego roku RTV Euro AGD uru-
chomiło nowy koncept sklepu. Czym cha-
rakteryzuje się nowy format?
Dynamicznie zmieniające się potrzeby 
klienckie wymagają wdrażania nowocze-
snych, pionierskich rozwiązań, stąd po-
trzeba stworzenia placówki w zupełnie 
innym formacie niż dotychczas. Salon 
w warszawskiej Galerii Młociny został za-
projektowany zgodnie ze światowymi tren-
dami – ma nowoczesną, loftową stylistykę, 
intuicyjny układ, jest przestronny i jasny, 
alejki są szerokie, a ekspozycja obniżona, 
dzięki czemu komfortowe jest zarówno 
poszukiwanie produktów, jak i konsultacja 
z naszymi doradcami technologicznymi. 
Postawiliśmy też na nowy wymiar ko-
munikacji z klientem, z wykorzystaniem 
nowoczesnych ekranów digital signa-
ge. Prezentujemy na nich dynamiczne, 

RTV EURO AGD
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nowoczesne materiały marketingowe, 
ofertę promocyjną i filmy life-stylowe 
zbieżne z kontentem prezentowanym 
na naszej stronie online. Wyposażyliśmy 
naszych doradców w łączność bezprzewo-
dową oraz tablety, dzięki którym możliwe 
jest szybkie sprawdzenie i porównanie nie 
tylko wybranych produktów dostępnych 
w sklepie, ale w całej naszej ofercie. Silny 
obecnie jest trend do przenikania online 
i offline i nasze rozwiązania wpisują się 
w tę tendencję.

Jak w Pana ocenie będzie wyglądał rynek 
centrów handlowych w obecnej dekadzie? 
W którą stronę inwestorzy nieruchomości 
handlowych powinni kierować uwagę, aby 
przyciągać jeszcze więcej klientów?

Współcześni klienci oczekują unikalnego doświadczenia, stawiają 
już nie tylko na zakupy w centrum handlowym, ale na usługi do-
datkowe i możliwość skorzystania z oferty rozrywkowej. Obiekty 
handlowe będą z pewnością dywersyfikować zakres dostępnych 
usług, dostosowując je do zróżnicowanych potrzeb klientów, a jed-
nocześnie przyciągać klienta nowoczesną aranżacją przestrzeni, 
specjalnie stworzonymi strefami do odpoczynku, miejscami spotkań, 
atrakcjami, co jest bardzo ważne szczególnie dla kolekcjonującego 
przeżycia pokolenia digital natives. Zresztą zakaz handlu w niedziele 
wymusił w pewnym sensie na centrach handlowych i na samych 
retailerach poszukiwanie nowej formuły funkcjonowania i rozwijania 
dodatkowej oferty.

To znaczy? Jak zmiany przepisów wpłynęły na Państwa działalność?
Nawet jeśli nowe przepisy wydają się być niekorzystne, to w dłuższej 
perspektywie biznes zawsze się do nich dostosowuje. Elastyczność 
jest w DNA przedsiębiorczości. Ale nie da się ukryć, że zmiany prze-
pisów pociągnęły za sobą konieczność przemodelowania naszych 

SKUPIAMY SIĘ
na lokalizacjach w ga-
leriach i parkach han-

dlowych w dużych 
i średnich miastach, 
jedynie pojedyncze 

nasze sklepy znajdują 
się przy handlowych 

ulicach
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O FIRMIE
RTV Euro AGD jest ogólnopolską wyspe-
cjalizowaną siecią detaliczną, oferującą 
nowoczesny sprzęt elektroniczny oraz arty-
kuły gospodarstwa domowego. Dostarcza 
klientom szeroki wybór wysokiej jakości 
produktów znanych marek, oferując także 
profesjonalne doradztwo technologiczne 
oraz szereg usług dodatkowych, ułatwiają-
cych klientom zakupy, takich jak dostawa, 
montaż w domu klienta, przejrzysty pro-
ces finansowania ratalnego. RTV Euro AGD 
dysponuje siecią 289 sklepów stacjonar-
nych w 186 miastach Polski i sklepem 
internetowym, oferuje także możliwość 
zakupów przez telefon.
RTV Euro AGD od lat wymieniane jest 
wśród najpopularniejszych i najbardziej 
znanych marek. W niezależnym badaniu 
YouGov BrandIndex 2019, prezentującym 
najważniejsze marki z branży handlowej 
w Polsce, zajęło najwyższe miejsce spośród 
wszystkich detalistów z sektora elektroniki 
użytkowej. Znalazło się także w pierwszej 
dziesiątce najsilniejszych międzynarodo-
wych i krajowych brandów handlowych 
obecnych na polskim rynku. Dziewię-
ciokrotnie firma została uhonorowana 
tytułem Premium Brand – Marka Wyso-
kiej Reputacji, a pięciokrotnie – tytułem 
Solidnego Pracodawcy.

 � www.euro.com.pl

działań operacyjnych, obsługi i procesów 
logistyczno-magazynowych, a to były wy-
zwania wymagające inwestycji. Z nowym 
rokiem przepisy zostały zaostrzone. Ważne 
jest w tym kontekście, aby właściciele galerii 
i obiektów handlowych mieli elastyczne po-
dejście i wspierali wynajmujących.

Jakie czynniki decydują obecnie o osiąga-
nych przez RTV Euro AGD sukcesach i prze-
wadze konkurencyjnej?
Wiele firm startowało w tym samym czasie, 
co RTV Euro AGD, ale tylko nieliczne 
przetrwały. To, co od początku wyróż-
niało naszą markę, to szybkie reagowanie 

na zmiany rynkowe, dostrzeganie ledwie 
rysujących się trendów, wykorzystywanie 
potencjału innowacji, rozmach i wizja. 
Przez 30 lat działalności zbudowaliśmy 
nowoczesną firmę wyznaczającą nowe 
ścieżki, wprowadzającą rozwiązania sta-
jące się punktem odniesienia dla rynku. 
Udało się to dzięki znakomitemu zespołowi 
– odważnym, kreatywnym, zaangażowanym 
ludziom. Dzięki nim mamy grono lojalnych 
klientów, którzy lubią u nas robić zakupy 
i chętnie do nas wracają.

Jakie trendy panują obecnie w Państwa 
branży w 2020 roku?
Bardzo ważnym trendem ostatnich lat, 
który będzie rozwijał się przez kolejne 
dekady, jest wykorzystanie sztucznej in-
teligencji (AI) w biznesie. IDC szacuje, 
że tylko w 2019 roku światowe wydatki 
na AI wyniosły prawie 36 mld USD, czyli 
o 44 proc. więcej niż rok wcześniej. W han-
dlu sztuczna inteligencja wykorzystywana 
jest nie tylko do optymalizacji procesów, 
planowania sprzedaży, predykcji kosztów, 
zasobów magazynowych, zatowarowania, 
ale i do obsługi (także z wykorzystaniem 
chatbotów) oraz maksymalnego dopaso-
wania oferty i komunikacji marketingowej 
do potrzeb klienta. Bez pełnej automa-
tyzacji i samouczących się algorytmów 
nie byłaby obecnie możliwa analiza baz 
danych i informacji, które są niezbędne 
do codziennych decyzji biznesowych. 
Automatyzacja procesu decyzyjnego to 
z pewnością jedno z kluczowych zjawisk 
związanych z AI, które już zmieniają 
i będą dalej zmieniać rynek.

A co nas czeka w przyszłości?
Wbrew pozorom w najbliższym czasie nie 
zajdzie zasadnicza rewolucja w handlu, 
mimo zmian demograficznych i społecz-
nych oraz trendów oscylujących wokół 
sharing economy czy bardziej zrówno-
ważonej i świadomej konsumpcji. Ale, jak 
twierdził Bill Gates, zazwyczaj przecenia-
my zmiany, które mogą się pojawić w ciągu 
najbliższych 2 lat, a nie doceniamy tych, 
które mogą pojawić się w ciągu 10 lat. 
W gruncie rzeczy nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć, czy w najbliższym czasie nie 
pojawią się rozwiązania, także technolo-
giczne, które całkowicie zrewolucjonizują 
rynek i wprowadzą zupełnie inny sposób 
zakupu dóbr. Być może model dostępu do 
zasobów, który wprowadzają platformy 
streamingowe, stanie się obowiązujący 
także w handlu? 

RTV EURO AGD

Według badania aż 51 proc. 
klientów przy wyborze sprzętu 

komputerowego, RTV, AGD kieruje 
się jego wyglądem, uznając, że 
powinien pasować do ich stylu

„ „Fot. RTV Euro AGD
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Dobra passa trwa – KiK otwiera kolejne sklepy
Rok temu KiK głośno opowiadał o swoich 
ambitnych planach. W praktyce oznaczały 
one nie tylko osiągnięcie liczby 300 sklepów, 
ale nawet jej przekroczenie – finalnie na 
przestrzeni 12 miesięcy pojawiło się blisko 70 
nowych sklepów, dzięki czemu KiK zamknął 
rok z wynikiem ponad 320 lokalizacji. Było 
to rekordowe osiągnięcie w dotychczasowej 
historii marki w Polsce, które jednocześnie 
miało zapowiadać dalszą ekspansję. Plan na 
2020? 350 lokalizacji… prawdopodobnie 
jeszcze w pierwszym półroczu.
– Zakończyliśmy 2019 rok dość efektownie, 
dlatego tym bardziej cieszymy się, że 
możemy podtrzymać tę dobrą passę 
i podsumowując dwa pierwsze miesiące 
nowego roku mówić o uruchomieniu 6 

nowych sklepów 
oraz modernizacji 
sklepu w Łodzi. 
Jest to również 
swego rodzaju 
zapowiedź naszych 
dalszych działań. 
Przyzwyczailiśmy 

naszych klientów do tego, że sukcesywnie 
poprawiamy dostępność naszego 
asortymentu w ich najbliższej okolicy. 
Dostajemy od nich liczne zapytania 
o nowe lokalizacje (głównie w mediach 
społecznościowych), a to utwierdza nas 
w przekonaniu, że podążamy we właściwym 
kierunku – komentuje Marcin Ostrowski, 
expansion manager sieci sklepów KiK 
i dodaje: nie planujemy zwalniać tempa 
naszego rozwoju. Liczba 350 sklepów to nasz 
najbliższy „okrągły” cel i jestem przekonany, 
że uda nam się go osiągnąć jeszcze 
w pierwszym półroczu. A co dalej? Czas 
pokaże, ale wierzę, że jeszcze niejeden raz 
pozytywnie zaskoczymy naszych klientów. 

--
KiK Textil Sp. z o.o.
ul. Legnicka 21a
53-671 Wrocław
Telefon: + 48 (0) 71 377 44 00
Fax: + 48 (0) 71 377 44 01
E-Mail: info.pl@kik-textilien.com 
www.kik.pl
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Ice Dream to stosunkowo nowa marka lo-
dziarni na polskim rynku. Skąd wziął się 
pomysł na uruchomienie biznesu w branży 
z lodami?
Pomysł na lodziarnię, a właściwie to gelate-
rię, przywędrował z Włoch, gdzie lody, czyli 
gelato, są bardzo popularnym deserem. Nie 
chodziło nam jednak o uruchomienie kolej-
nego punktu z lodami włoskimi, ale o wpro-
wadzenie na polski rynek 

przede wszystkim

Nuda to zdecydowane przeciwieństwo Gelaterii 
Ice Dream. Począwszy od zaskakujących 

smaków, przez sposób składania zamówienia, 
aż na bajkowym wystroju kończąc – Ice Dream 

zaskakuje na każdym kroku! Jakub Szeliga, 
współwłaściciel Gelaterii Ice Dream, nie ukrywa, 
że swoim konceptem chce wprowadzić na rynek 

trochę humoru i zupełnie nowy pomysł na 
podawanie i jedzenie lodów

zupełnie nowego pomysłu na podawanie 
i jedzenie lodów. Self service gelateria, czyli 
stoisko z automatami do lodów, które każdy 
nakłada sobie samodzielnie, to często spo-
tykana we Włoszech forma lodziarni. Ice 
Dream jest rozwinięciem tego konceptu.

Ice Dream budowane jest w oparciu o kon-
cept na „self service ice cream” – na czym 
dokładnie on polega?
Koncepcja polega na tym, że lody nakłada 
sobie sam klient, który samodzielnie decy-
duje o tym, jakie smaki chce połączyć i jak 
duża ma być jego porcja. W Ice Dream two-
rzenie deseru odbywa się w czterech krokach. 
Najpierw wybieramy wafelek lub kubeczek, 
potem nakładamy lody w wybranych przez 
siebie smakach, które następnie dekorujemy 
kolorowymi dodatkami, a na 
koniec gotową 

Lody to
dobra zabawa

»
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ICE DREAM

WYWIAD
Rozmowa z Jakubem Szeligą, 
współwłaścicielem Gelaterii Ice Dream

Fot. Ice Dream
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porcję ważymy przy kasie. Cena uzależnio-
na jest od wagi deseru, ale najczęściej jest 
zbliżona do kwoty, jaką wydajemy w jakiej-
kolwiek innej lodziarni.

Na polskim rynku funkcjonuje już sporo lo-
dziarni. Jakie elementy Państwa konceptu 
budują przewagę konkurencyjną Ice Dream?
Jeżeli chodzi o polski rynek, to wyróżnia nas 
przede wszystkim wspomniana koncepcja 
„self-service ice cream” – u nas lody każdy 
nakłada sobie samodzielnie. Z całą pewno-
ścią wyróżniają nas także smaki. W Polsce 
lody włoskie najczęściej występują jedynie 
w smaku śmietankowym lub kakaowym, 
w Ice Dream klient może spotkać takie 
smaki jak czekoladę, słony karmel, czarną 
wanilię, zieloną herbatę, a nawet niebieskie 
migdały. Kolejna rzecz to kolorowe i błysz-
czące dodatki, wśród których znajdziemy 
m.in.: kuleczki z jadalnego brokatu, czeko-
ladowe wiórki, złoty piasek, świeże owoce 
czy marmolady naszej produkcji. Dzięki nim 
każdy powstający tu deser jest wyjątkowy 
i jedyny w swoim rodzaju, gdyż każdy tworzy 
go według własnego pomysłu. Nasz koncept 
wyróżnia się także na tle samego włoskie-
go pierwowzoru. We Włoszech self-service 
gelateria to zazwyczaj proste stoisko samo-
obsługowe. U nas, choć każdy lody nakłada 
samodzielnie, może skorzystać z pomocy 
obsługi. Smaków i dodatków jest znacznie 
więcej, a samo stoisko jest zdecydowanie 
ładniejsze.

À propos wystroju, jest on bardzo bajko-
wy. Proszę opowiedzieć o jego głównych 
elementach.
Ice Dream to nie tylko nowy pomysł na po-
dawanie i jedzenie lodów, ale także inna pro-
pozycja patrzenia na lody w ogóle. W Polsce 
dominuje obecnie bardzo poważne podejście 
do lodów, które muszą być rzemieślnicze 
czy tradycyjne. My proponujemy coś znacz-
nie lżejszego. W Ice Dream lody to przede 
wszystkim dobra zabawa. To spełnianie 
dziecięcych marzeń o tym, by przeskoczyć 
przez ladę w sklepie ze słodyczami albo 

o wycieczce do fabryki czekolady. To właśnie 
z tego powodu wystrój naszych stoisk ma 
być pełen fantazji. Tworzą go same maszyny 
z lodami, ale też lada z ogromnym wybo-
rem posypek. Jednym z kryteriów, jakimi 
kierujemy się, projektując stoisko, jest jego 
fotogeniczność. Dzięki temu klienci jeszcze 
chętniej fotografują stworzone przez siebie 
desery, których zdjęcia trafiają do mediów 
społecznościowych.

Pierwsza lodziarnia Ice Dream została otwar-
ta w warszawskiej Galerii Arkadia w kwiet-
niu 2019 roku. Jak została przyjęta przez 
klientów?
Nasz pomysł od początku spotkał się z bar-
dzo dobrym przyjęciem, a najlepiej świadczą 
o tym powracający klienci oraz opinie, jakie 
słyszymy i czytamy na swój temat. W jednej 
z recenzji na naszym facebookowym pro-
filu znalazło się nawet wyznanie miłości. 
Ze względu na swój bajkowy charakter Ice 
Dream cieszy się dużą popularnością wśród 
rodzin z dziećmi, ale też wśród młodzieży. 
Co chwilę słyszymy, że nasze lody są niesa-
mowicie fotogeniczne, a zdjęcia zrobionych 
u nas deserów to prawdziwy hit Instagrama. 
Regularnie odwiedzają nas goście mieszczą-
cych się w galerii kina, restauracji czy sali 
zabaw, ale też zakochani, którzy przychodzą 
tu na randki.

Dlaczego zdecydował się Pan na debiut kon-
ceptu właśnie w galerii handlowej?

W Ice Dream klient może 
spotkać takie smaki jak 

czekoladę, słony karmel, czarną 
wanilię, zieloną herbatę, 

a nawet niebieskie migdały

„ „

Fot. Ice Dream
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Galeria handlowa to miejsce, które grupuje 
wiele sklepów, punktów rozrywkowych czy re-
stauracji, dla których lodziarnia jest świetnym 
uzupełnieniem. Prowadząc działalność w bran-
ży gastronomicznej, z galeriami współpraco-
waliśmy już wcześniej, dlatego nasz wybór 
padł właśnie na taką lokalizację. Dzięki galerii 
handlowej mamy dostęp do szerokiego grona 
klientów, możemy też działać całorocznie, co 
jest bardzo istotne w przypadku biznesu, jakim 
jest lodziarnia. W rozwoju na polskim rynku 
wspiera nas firma doradcza CBRE, która re-
prezentuje i doradza Ice Dream w wyborze 
nowych lokalizacji. Razem z nią wyszukujemy 
nowe miejsca i dokonujemy wyboru galerii 
handlowych, w których chcemy się pojawić.

Na jakim poziomie, po blisko roku funkcjo-
nowania, kształtują się Państwa przychody? 
Czy są zgodne z Pana założeniami?
Otwierając pierwsze stoisko Ice Dream, 
długo myśleliśmy, jaka powinna być cena 
naszych lodów, tak by w momencie ważenia 
gotowej porcji nie była dla klientów niemiłą 
niespodzianką. Oczywiście założyliśmy so-
bie także określony plan sprzedażowy, ilość 
i wartość paragonów, które chcielibyśmy 
widzieć na koniec każdego dnia. W tej chwili 
mogę powiedzieć, że nasze wyniki są bliskie 
tych zakładanych, a koncept rozwija się na 
tyle dobrze, że planujemy kolejne otwarcia.

Ilość smaków lodów, jakie oferuje Ice Dream, 
jest ogromna. Klienci mogą wybierać spośród 
smaków tradycyjnych i dobrze znanych, ale 
też bardziej egzotycznych czy wegańskich.
To prawda. W naszych lodziarniach do-
stępnych jest osiem smaków, które często 
są zupełnie niespotykane, jeśli chodzi o lody 
włoskie, przykładowo czarna wanilia czy sło-
ny karmel. Co jakiś czas zmieniamy ofertę, ale 
zawsze staramy się, by w Ice Dream znaleźli 
coś dla siebie zarówno tradycjonaliści, jak 
i poszukiwacze nowych smaków. Dla pierw-
szych mamy śmietankę i czekoladę, dla tych 
drugich na przykład zieloną herbatę. Z myślą 
o weganach naszą propozycją są sorbety, na 
przykład arbuzowy lub mango. Pod kątem 
dzieci przygotowaliśmy z kolei fantazyjne 
smaki takie jak jednorożec czy wata cukrowa.

A które z nich są hitem wśród klientów?
Trudno powiedzieć, które smaki cieszą się 
największą popularnością, gdyż każdy z nich 
ma swoich zagorzałych fanów.

Czy ma Pan w planach otwieranie kolejnych 
punktów?
O tym, że koncept naszych gelaterii jest 
atrakcyjną propozycją dla galerii handlo-
wych, świadczy fakt, że już niedługo po 

Poznań. W 2020 roku będziemy pracować 
nad dalszym rozwojem marki. Przede wszyst-
kim planujemy stworzyć sieć franczyzową.

Jakimi zasadami kierujecie się Państwo pod-
czas wyboru określonej lokalizacji?
Poszukując nowych lokalizacji, kierujemy 
się przede wszystkim potencjałem rynku 

otwarciu pierwszego punktu zaczęli się do 
nas zgłaszać kolejni zarządzający tego typu 
obiektami z propozycją wynajmu powierzch-
ni. Widzimy, że pomysł ten się sprawdza, 
dlatego szybko rozpoczęliśmy planowanie ko-
lejnych otwarć. Pod koniec listopada stoisko 
Ice Dream zawitało do Galerii Katowickiej, 
a w połowie grudnia pojawiło się w Avenida 

CHOĆ JEMY JE
przede wszystkim 

latem, zaczyna się to 
zmieniać. Lody coraz 
częściej stają się de-
serem całorocznym, 
a dzięki lodziarniom 

zlokalizowanym 
w centrach handlo-

wych, sięgamy po nie 
chętnie także jesienią 

czy zimą

ICE DREAM

»

Fot. Ice Dream
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ICE DREAM

CZYM ZAJMUJE SIĘ PAN 
W FIRMIE I ZA JAKIE ASPEKTY 
DZIAŁALNOŚCI JEST 
ODPOWIEDZIALNY?

Jestem perfekcjonistą, a to oznacza, 
że zajmuję się wszystkimi aspektami.

DEWIZA ŻYCIOWA
Trudne wybory, łatwe życie. Łatwe 
wybory, trudne życie.

O SUKCESIE DECYDUJE
Wstaję wcześnie rano, ćwiczę, biorę 
lodowaty prysznic i zaczynam pracę 
zawodową. W tym czasie moja 
konkurencja dopiero pije kawę, to 
może czasami decydować o sukcesie ;)

DO DZIAŁANIE MOTYWUJE MNIE
Mimo pragnienia spokoju, gdy tylko 
czyha za rogiem, od razu go burzę. 
Wtedy motywacją są wyzwania 
i poukładanie tych zburzonych 
klocków od nowa. W najtrudniejszych 
momentach układania motywuje 
mnie żona.

W LUDZIACH CENIĘ
Wiele cech, ale w dzisiejszych czasach 
na pewno autentyczność.

W CZASIE WOLNYM
Lubię sporty walki oraz książki (dzień 
idealny to obie te czynności w tej 
kolejności).

Mimo wykształcenia ekonomicznego, 
które zdobyłem w warszawskiej SGH, od 
15 lat działam w branży gastronomicznej. 
Specjalizuję się w tworzeniu oraz 
rozwijaniu konceptów gastronomicznych 
w segmentach casual i fast casual 
dining w całej Polsce, w tym w galeriach 
handlowych. Drugim obszarem moich 
kompetencji są wysokiej jakości stołówki 
pracownicze w zakładach pracy. Grupa 
Bielgast, którą współtworzę, to ponad 200 
pracowników oraz tysiące zadowolonych 
klientów dziennie.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE
Robiąc biznes w różnych częściach 
Polski, zdałem sobie sprawę, jak 
bardzo zróżnicowane są obszary 
naszego kraju i w jak wielu 
aspektach – ludzkim, kulturowym 
czy przyrodniczym. Polecam takie 
spojrzenie na nasz kraj.

FILM, KTÓRY ZROBIŁ NA MNIE 
NAJWIĘKSZE WRAŻENIE

Dzięki platformom streamingowym 
myślę, że seriale wyparły filmy... 
Najnowsza „Wataha” trzyma w napięciu.

KSIĄŻKA, KTÓRĄ POLECAM
Jest ich całe mnóstwo, zależy, czego 
ktoś szuka. Myślę, że młodszemu 
pokoleniu mogę w szczególności 
polecić „Antykruchość” Nassima Taleba.

ULUBIONE DANIE
Prawdziwy chleb z wybornym masłem 
i solą koszerną jest trudny do pobicia.

Portret
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
GELATERII
ICE DREAM

JAKUB 
SZELIGA

KULTURA W CZASIE WOLNYM
Wernisaże i koncerty.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ
Miejsce jest mało ważne, osoby 
bardzo.

ULUBIONA RESTAURACJA
Bardzo dobry serwis i atmosfera 
oraz dobre jedzenie i ciekawy 
wystrój to recepta, aby mnie 
zadowolić.

SAMOCHÓD MARZEŃ
Szybki.

NAJCZĘŚCIEJ SŁUCHAM
Muzyka to tło dla pory dnia, może 
być ciężka, a na końcu jazzująca.

CHCIAŁBYM OPANOWAĆ 
DO PERFEKCJI

Cała zabawa w życiu polega na 
drodze do perfekcji.

Fot. Ice Dream
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i zainteresowaniem klientów. Jeżeli chodzi 
o współpracę z galeriami handlowymi, to 
poza standardowymi warunkami najmu 
istotne jest dla nas porozumienie w kwestii 
aranżacji stoiska. Zależy nam, by stoiska Ice 
Dream były utrzymane w podobnej stylistyce 
oraz wszędzie oferowały klientom takie same 
możliwości, jeżeli chodzi o samodzielne kom-
ponowanie deserów. Jeśli chodzi o lokalizację 
naszych stoisk, to w tej chwili myślimy przede 
wszystkim o galeriach handlowych, ale nie 
wykluczamy także wyjścia na ulice. Biorąc 
pod uwagę franczyzę, będziemy chcieli otwo-
rzyć się także na średnie miasta w Polsce.

Co sądzi Pan o podejściu Polaków do jedze-
nia lodów? Podobno Polacy jedzą średnio ok. 
4 litrów lodów rocznie i to głównie latem.
Zgadzam się, że jesteśmy prawdziwymi „lo-
dożercami”, a lody to dla nas jeden z najpo-
pularniejszych deserów. Choć jemy je przede 
wszystkim latem, zaczyna się to zmieniać. 
Lody coraz częściej stają się deserem cało-
rocznym, a dzięki lodziarniom zlokalizowa-
nym w centrach handlowych, sięgamy po nie 
chętnie także jesienią czy zimą. Ważne jest 
również to, że jako konsumenci ciągle poszu-
kujemy nowości, zaskakujących pomysłów, 
nowych smaków. Ice Dream nawiązuje do 
tego trendu, proponując niespotykane gdzie 
indziej lody włoskie, które dodatkowo wpisują 
się w określony styl życia. Nie jest to więc po 
prostu zimna przekąska, ale sposób na spędza-
nie czasu ze znajomymi, kreatywna rozrywka 
dla dziecka czy niebanalny pomysł na randkę.

Prowadzenie biznesu z lodami wydaje się 
być dużym wyzwaniem. Niedawno Grycan 
poinformował o planach zamknięcia swoich 
lodziarni w centrach handlowych. Jak Pan 
myśli, co mogło być przyczyną tej decyzji?
Z tego, co mi wiadomo, Grycan zdemento-
wał te wypowiedzi, a jego lodziarnie nadal 
działają w centrach handlowych.

To prawda, działają dalej. Ale Zbigniew Gry-
can na listopadowej konferencji przyznał, 
że trudno mu myśleć optymistycznie o naj-
bliższej przyszłości marki. Cytuję: „W tym 
momencie nie mogę powiedzieć, kiedy zre-
zygnujemy z otwierania lokali w centrach 
handlowych w „niepracujące” niedziele, ale 
pewnie się na to zdecydujemy (...)”.
Myślę, że przyczyną tych wątpliwości jest 
wprowadzenie zakazu handlu w niedziele, co 
jest dużym wyzwaniem, tak dla branży lodo-
wej, jak i wielu innych. W 2020 roku niedziele 
niehandlowe będą jeszcze bardziej odczuwal-
ne. Wiele sklepów jest wtedy zamkniętych, 
a galerie handlowe rzadziej odwiedzane. Nie 
jest jednak prawdą, że nic się w nich wtedy 

nie dzieje. Zamknięte są co prawda sklepy 
wielkopowierzchniowe czy butiki, ale działa 
wiele mniejszych punktów, na przykład ga-
stronomicznych, a galerie handlowe zapraszają 
do odwiedzin nawet w niedziele bez handlu. 
Choć trzeba się wtedy liczyć z mniejszym 
obrotem, to jednak lody i w niedzielę znajdują 
w galerii swoich nabywców.

Jak oceniłby Pan rozwój segmentu lodziar-
ni na polskim rynku, obecną konkurencję 
i poziom nasycenia rynku tego typu ofertą?
Jeżeli chodzi o lody gałkowe, to konkurencja 
na naszym rynku jest olbrzymia. Co rusz 
powstają kolejne lodziarnie rzemieślnicze, 
tradycyjne czy inne, działające sezonowo. 
Inaczej sprawa ma się w przypadku lodów 
włoskich. Tutaj nasz rynek nie jest aż tak 
nasycony, a oferta zdecydowanie uboż-
sza. Najczęściej lody włoskie kojarzymy 
z waniliowo-czekoladowymi świderkami 

O FIRMIE
Gelateria Ice Dream rozpoczęła dzia-
łalność w kwietniu 2019 roku. Ice 
Dream jest nowatorską na polskim 
rynku lodziarnią, działającą w kon-
cepcji „self service ice cream”. Ozna-
cza ona, że swój deser każdy kompo-
nuje tu samodzielnie, łącząc wybrane 
smaki włoskich lodów z rozmaitymi 
posypkami i dodatkami. Cena uzależ-
niona jest od wagi ostatecznej por-
cji. W ofercie Ice Dream znajdują się 
smaki tradycyjne, dla najmłodszych, 
a także osób poszukujących nowo-
ści oraz wegan. Propozycję uzu-
pełniają produkowane na zlecenie 
wafelki w kilku kolorach, marmolady 
domowego wyrobu oraz starannie 
wybierane dodatki, takie jak cząstki 
świeżych owoców, jadalny brokat 
czy kolorowe posypki. Lodziarnie Ice 
Dream znajdują się w Warszawie, Po-
znaniu oraz Katowicach.

 � www.icedream.pl

Fot. Ice Dream
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ICE DREAM

Fot. Ice Dream

sprzedawanymi nad morzem, które tak na-
prawdę mają niewiele wspólnego z praw-
dziwymi lodami włoskimi. Te ostatnie, na 
świecie lepiej znane są jako soft ice cream, 
cechują się tym, że są mocniej napowietrzo-
ne i mają bardziej delikatną konsystencję. 
Uboga oferta lodów włoskich w Polsce do-
tyczy m.in. dostępnych smaków. Pod tym 
względem propozycja Ice Dream jest czymś 
wyjątkowym, a nasza koncepcja „self-service 

gelaterii” prawdopodobnie pierwszą tego 
typu na polskim rynku.

Jakie są plany rozwoju Ice Dream w nadcho-
dzącym czasie?
Pod koniec ubiegłego roku uruchomiliśmy 
nowe punkty w Katowicach i Poznaniu, na 
pewno będziemy więc myśleć o dalszym 
rozwoju. Obecnie jesteśmy na etapie opra-
cowywania strategii ekspansji. Cały czas 

zastanawiamy się, jaka droga rozwoju będzie 
dla nas najlepsza. Z jednej strony myślimy 
nad kolejnymi stoiskami własnymi marki, 
z drugiej nad siecią partnerską i zaadapto-
waniem konceptu do warunków franczyzy. 
Rozpoczęliśmy już intensywne przygoto-
wania do budowy sieci franczyzowej. Chce-
my jednak, by powstała ona w sposób jak 
najbardziej przemyślany, dlatego rozważnie 
spisujemy zasady operacyjne i ostrożnie do-
bieramy franczyzobiorców. Wraz z rozwojem 
sieci będziemy myśleli nad wyjściem z na-
szym konceptem do galerii także w małych 
i średnich miastach, a niewykluczone, że 
również poza obszar centrów handlowych. 
Nieustannie pracujemy nad zwiększeniem 
rozpoznawalności marki. Najważniejsze jest 
dla nas to, by rozwijać się mądrze i odpo-
wiedzialnie oraz by w trakcie rozwoju sieci 
Ice Dream nasza koncepcja nie straciła na 
jakości ani spójności. 

Co chwilę słyszymy, że 
nasze lody są niesamowicie 

fotogeniczne, a zdjęcia zrobionych 
u nas deserów to prawdziwy hit 

Instagrama

„ „
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SPRZEDAŻ

KTO PŁACI 
TWOJEMU 
ZESPOŁOWI 
HANDLOWEMU?

Na początek jedno założenie 
– zakładam, że jesteś szefem 

sprzedaży i gdy piszę w artykule 
produkt, to mam na myśli 

COKOLWIEK, co daje Ci marżę 
w Twojej sieci – na przykład 
kawa w retailu spożywczym, 

ubezpieczenie telefonu 
komórkowego u operatora 

czy pokrowiec na komputer 
w sklepie z elektroniką. 

W skrócie – COKOLWIEK, 
co można sprzedać, poświę-
cając dwadzieścia sekund 
więcej klientowi i stosując 

dwa, trzy zdania. Wiesz, że wiele takich 
sprzedaży w całej sieci robi różnicę, o ile 
dobrze posterujesz swoim zespołem sprze-
dażowym. Decyzję o tym, co powie w trakcie 
dyskusji z klientem, Twój sprzedawca podej-
muje w ciągu dwóch sekund. W tym czasie 
jego mózg podejmie decyzję o ocenie klienta 
i odpaleniu odpowiedniego „skryptu”. 

A teraz od początku… Jesteś szefem sie-
ci sprzedaży, planujesz kampanię nowego 
produktu i na papierze wszystko wygląda 
idealnie. W poniedziałek do Twoich sklepów 
trafi ulotka, ślicznie opisująca zasady promo-
cji, a we wtorek przekaz wzmocnią trenerzy 
wewnętrzni. Masz ich przecież w każdym 
regionie. A potem już z górki – jakiś kon-
kursik i pierwsze efekty zobaczymy już za 
miesiąc. Zarząd czeka na super wyniki, prze-
cież nad produktem pracowaliście z działem 
marketingu ostatnie kilka miesięcy. Ty mu-
sisz tylko posterować zespołem.

CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK? Zapewne mylnie 
zakładasz, że sterowanie uwagą Twojego te-
amu to głównie Twoja domena. No przecież 
im płacę – myślisz. Ale nie tylko Ty płacisz. »
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BIOO AUTORZE:
Od 16 lat specjalizuje się we wdra-
żaniu zmian w organizacjach 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii (sztucznej inteligencji, 
grywalizacji, analityki) oraz psycholo-
gii behawioralnej. Zrealizował z suk-
cesami liczne projekty w zakresie 
biznesu i medycyny. Obecnie z roz-
wiązań jego firmy korzysta ponad 50 
tysięcy osób dziennie. 

CEO Grupy

Kapitałowej one2tribe

Wojciech

Ozimek

AUTOR

po wystąpieniu zdarzenia pracownik bę-
dzie widział nagrodę, która wpada na jego 
konto, to skojarzy jej otrzymanie z zacho-
waniem. Na tym etapie możesz być już tak 
dobry jak Facebook – dajesz dużo moc-
niejszy odpowiednik lajków i serduszek. 
Dlaczego? Bo te lajki można przeliczyć 
na realną wartość.

Ale to nie wszystko. Możesz też pokonać 
w ten sposób dowolne konkursy sprzedażo-
we. Dlaczego? Ponieważ większość z nich 
działa na bardzo nieefektywnych modelach 
wzmocnień, wzmacniając tylko najlepszych. 
Wyobraź sobie, że w swojej sieci sprzedaży 
masz ponad tysiąc osób i robisz dla nich 
typowy konkurs. Najlepszych dziesięciu 
(no może stu, jak zaszalejesz) sprzedawców 
otrzymuje nagrodę w postaci wyjazdu na 
super wycieczkę. Jeśli konkurs trwa 3 mie-
siące, to zazwyczaj po pierwszym miesiącu 
będziesz już widział zwycięzców. Reszta 
(900 osób) stopniowo straci motywację do 
jakiejkolwiek zmiany. Po co mają się męczyć, 
skoro z wygranej nic już nie będzie? Najlep-
si to i tak ci sami goście, co wygrywają za 
każdym razem. Reszta nie zmieni swojego 
zachowania.

Związany jest z tym jeszcze jeden efekt. 
Jako istoty społeczne uczymy się, nie tylko 
będąc nagradzanym, ale także od innych. Je-
śli widzimy, że naszemu koledze się powodzi 
i widzimy, co robi, żeby mu się powodziło, 
to uczymy się od niego. Kluczowy jest dru-
gi warunek opisany w poprzednim zdaniu. 
Musimy wiedzieć, dlaczego najlepsi są… 
najlepsi. Czyli musi w firmie istnieć transfer 
wiedzy. A model konkursowy niestety ten 
transfer zabija. Dlaczego super sprzedawcy 
muszą się dzielić wiedzą z nowicjuszami. 
Przecież to dla nich potencjalna strata.

I tutaj dochodzimy do kolejnego punktu. 
Schemat nagradzania powinien najlepszych 
sprzedawców nagradzać za dzielenie się 
wiedzą z innymi. W pewnym momen-
cie powinieneś odpuścić premiowanie 

I może być tak, że Twoje pieniądze są mniej 
warte niż pieniądze tych innych.

Po pierwsze sprzedawca może po prostu 
sprzedać klientowi to, o co ten poprosi. Nie 
podpowiadając nic i nie próbując nic do-
sprzedać. Jeśli taki model Cię interesuje, to 
możesz nie czytać dalej tego artykułu.

Po drugie, za działania Twojego 
sprzedawcy mogą płacić Twoi dostawcy. 
Sprawdź, jak wiele konkursów w Twojej sie-
ci urządzają inni. Jak wiele ulotek i wlepek 
trafia do otoczenia Twoich pracowników od 
strony Twoich partnerów. Mówiąc językiem 
psychologii – nie wiesz nawet, jak dużo 
wzmocnień trafia do pracownika od innych 
interesariuszy niż Ty. Masz super pomysł 
na promocję wody mineralnej, ale w tym 
czasie Twój sprzedawca realizuje właśnie 
swój cel w konkursie sprzedażowym pro-
ducenta napoju energetycznego. Wczoraj 
był przecież u niego „sales rep” tego nowego 
brandu z cool próbkami. Jeśli jesteś siecią 
franczyzową, to sprawdź, czyje lodóweczki 
właśnie wjechały do sklepu, żeby w nich 
pojawiło się schłodzone piwo.

Po trzecie, wzmocnienia mogą oferować 
nie tylko dostawcy, ale także… Facebook 
czy Instagram. Nasz mózg lajki i serduszka 
(a także SMS’y od rodziny) odbiera jako 
nagrody. Ma to nawet swoją specjalną nazwę 
„schemat zmiennego interwału”. Diabelstwo 
powoduje, że jeśli oczekujesz na informację, 
to sprawdzasz co chwilę swój telefon. Psy-
chiatrzy mówią o FOMO (Fear Of Missing 
Out) – czyli syndromie, w którym ludzie 

sprawdzają telefon, nawet jak ten nie dzwo-
ni. Jasne, możesz limitować użycie telefonu 
w czasie pracy, ale co na to szef HR i em-
ployer branding oraz przyjazne warunki dla 
millenialsów?

Po czwarte, jeśli bazujesz na stałej pensji 
i premii wypłacanej raz na miesiąc czy raz na 
kwartał, to trafiasz w kolejny paradoks. Na 
zmianę zachowania Twojego pracownika ma 
wpływ nie atrakcyjność i wielkość nagrody 
(potencjalna pensja), ale prawdopodobień-
stwo jej otrzymania. Zdziwisz się, ale wypła-
canie po złotówce za każdą sprzedaną przez 
sprzedawcę kawę dostarczaną „natychmiast” 
działa lepiej niż miesięczna premia od wyni-
ku. Im większe opóźnienie nagrody, tym jej 
wartość jest mniejsza. Premia 1000 złotych 
brzmi dobrze, ale z perspektywy początku 
kwartału brzmi ona bardziej jak kilkaset 
złotych. No chyba, że premie to u Ciebie 
reguła – w takim razie dolicz 1000 złotych 
do stałej pensji.

A teraz wróćmy do Twojego sprzedawcy. 
Musisz spowodować, że podejmie on wy-
siłek zmiany codziennej rutyny (sprzedaży 
produktów, które zawsze sprzedawał) i wy-
stawi się na ryzyko proponowania czegoś 
nowego (tak, to jest ryzyko). Przy okazji 
musi to robić na tyle często, żeby weszło 
mu to w krew. Najlepiej, żeby wytworzyć 
nawyki pozwalające podjąć decyzję w cią-
gu 2 sekund. Jeśli jeździsz samochodem, to 
wiesz, o czym mówię. Nie myślisz przecież 
o zmianie biegów. Etap ten przeszedłeś jakiś 
miesiąc po zakończeniu (miejmy nadzieję, że 
z sukcesem) kursu na prawo jazdy.

Z PUNKTU WIDZENIA PSYCHOLOGII MO-
ŻESZ DO TEGO PODEJŚĆ NA DWA SPO-
SOBY. Zmieniając schematy nagradzania. 
Oznacza to nagradzanie natychmiast (albo 
jak najszybciej) po wystąpieniu zdarzenia. 
Tak działa warunkowanie behawioralne 
i jest ono jednym z mechanizmów, w jaki 
się uczymy jako ludzie. Jeśli natychmiast 

Nie koncentruj się na trendach, 
takich jak gamifikacja, intranety 

i CRM’y. Skoncentruj się na 
natychmiastowym nagradzaniu, 

i innych, bardziej „miękkich” 
mechanizmach

„ „
OPINIA EKSPERTA
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wyłącznie wyniku sprzedażowego i zacząć 
płacić za podpowiedzi. Jedna złotówka wy-
dana tutaj daje wpływ na więcej osób niż 
na jednego wiecznego lidera w wygrywaniu 
konkursów.

Podsumowując, powinieneś nagradzać 
natychmiast po wystąpieniu zachowania. 
Oczywiście, jeśli masz fantazję, to możesz 
nagradzać za serie, powtórki, utrzymywanie 
wyniku. Pod warunkiem, że nagroda za efekt 
jest w miarę pewna. Nie musisz od razu 
wydawać gotówki. Dobrze działają punkty, 
które w pewnym momencie są wymieniane 
na kasę lub (jeszcze lepiej) nagrody fizyczne 
(o tym innym razem).

Jeśli już nagradzasz natychmiast, to mo-
żesz wiedzę o efektach dzielić w zespole 
oraz nagradzać także za naukę. Potraktuj 
to jak budowę własnego, sprzedażowego 
Facebooka, LinkedIn’a czy Tindera (czemu 
nie?). Ludzie wchodzą do systemu, gdzie 
widzą, ile kto i za co zdobył punktów i co 
zrobić, by osiągnąć taki wynik. A dodatko-
wo są także nagradzani za ćwiczenie odpo-
wiednich zachowań. Wierz mi, że jest to 
skuteczniejsze od uczenia za pomocą szko-
leń trenerskich i ulotek. Kluczowy jest tutaj 
kontekst. 70 proc. uczymy się w realnym 
działaniu, 20 proc. od innych, a 10 proc. 
z materiałów szkoleniowych i szkoleń. Jeśli 
więc dzisiejsza promocja to sprzedaż hot-
-dogów, to szkolenie z ich przygotowania 
w formie krótkiego filmiku „tu i teraz” (i dla 
tych, którzy nie ogarniają, a nie dla wszyst-
kich) będzie bardziej efektywne, niż zebranie 
całego zespołu na dedykowanym szkoleniu 
z Magdą Gessler.

Mógłbym teraz pisać dużo o systemach 
informatycznych, które to wspierają (sam 
taki sprzedaję), ale podstawowy system, 
o którym powinieneś myśleć, to mózg 
sprzedawcy. Jest to narzędzie, które powsta-
ło w ciągu milionów lat ewolucji. A pod-
stawowym językiem jego programowania 
jest psychologia behawioralna i społeczna. 
Nie koncentruj się na trendach, takich jak 
gamifikacja, intranety i CRM’y. Skoncen-
truj się na natychmiastowym nagradzaniu, 
prawdopodobieństwie nagrody, uczeniu 
społecznym i innych, bardziej „miękkich” 
mechanizmach.

Tematy, które zostały wspomniane w ar-
tykule, można zgłębić, czytając książki z ob-
szaru psychologii:

 » O 2 sekundach na podjęcie decyzji prze-
czytasz w kapitalnej książce Malcolma 
Gladwell’a „Błysk” (ang. „Blink”). Rewe-
lacyjna opowieść dla innowacyjnego szefa 
sprzedaży, mimo iż prawie nie dotyka ona 
„typowego biznesu”.

 » Budowanie nawyków opisuje doskonale 
Charles Duhigg w książce „Siła nawyku” 
(ang. „The Power of Habit”).

 » O modelowaniu społecznym i uczeniu się 
od innych (zmianach zachowań) dowiesz 
się z książki Malcolma Gladwell’a „Punkt 
Przełomowy” (ang. „The Tipping Point”) 

lub z książki „Crossing the Chasm” Geof-
frey’a Moore’a.

 » Na temat mechanizmów, takich jak schema-
ty nagród, uczenie społeczne, wpływ praw-
dopodobieństwa nagrody na zmianę itp., 
dowiesz się od klasyków – wystarczy, że wy-
googlujesz B.F. Skinner czy A. Bandura. 

SPRZEDAŻ

Fot. elements.envato.com





 



Wszystkich zainteresowanych poprawą standardów i redukcją kosztów, zapraszamy do i-team Polska. 
www.i-teampolska.pl, e-mail: hello@i-teampolska.pl, tel. 12 268 32 18

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla szybkiego i skutecznego osiągnięcia czystości, 
redukujemy koszty pracy, zużycie środków czyszczących i wody, obniżamy ryzyko wypadków.

Dzięki naszym rozwiązaniom będzie:

Czyścimy i chronimy nie tylko czyszczone powierzchnie, 
ale także Twój personel, Twoich Klientów. Np. 95% 
redukcji ryzyka wypadków na śliskiej podłodze.

bezpieczniej

Usuwamy widoczne i  niewidoczne zabrudzenia 
w  jednym procesie. Wreszcie czyste i  bezpieczne 
toalety! Poprawa poziomu czystości o ponad 70%.

czyściej

Szybkie metody, nowoczesne narzędzia, zawsze 
zapewniamy min. 50-75% redukcję czasu pracy. 
Podłogi suche i bezpieczne o ponad 90% szybciej!

szybciej

Redukujemy zużycie wody o  ponad 90%, zużycie 
chemii o  ponad 90%, zmniejszamy uciążliwość prac 
związanych z czyszczeniem.

zdrowiej

Czyste, zdrowe i bezpieczne miejsce pracy, sklep 
przyjazny dla Klienta – to same korzyści dla Wszystkich.

lepiej dla wszystkich

Tworzymy wartość dodaną dla Twojego Klienta, 
Twojego personelu ale także, co równie ważne, dla 
Twoich wyników finansowych. Redukcja kosztów 
>30%.

taniej

i-matt® Floor Safety System
i-matt®

i-protect i-mop®

czystość – skutecznie, szybko i tanio

Technologie dla sprzątania  
Galerii Handlowych, Sklepów i Biur

650
500

sieci handlowych w Polsce
posiadających ponad 20 tys.
sklepów w funkcjonujących

galeriach handlowych

290
inwestycji handlowych 

w trakcie budowy
na różnych etapach 

realizacji

h� p://info.retail-database.com

centrów handlowych w Polsce
z możliwością kategoryzacji

i fi ltracji nieruchomości
po kilkudziesięciu kryteriach
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19BAZA DANYCH I INFORMACJI

SEKTORA RETAIL
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