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POJAWIAMY 
SIĘ TAM, 

GDZIE SĄ NASI 
KLIENCI 

66

KiK intensywnie rozwija się w Polsce. 
Imponujący wynik blisko 70 nowych 

otwarć z zeszłego roku miał być 
dobrym prognostykiem i zwiastować 

intensyfikację działań sieci w tym 
zakresie. Jak jednak przyznaje Robert 

Boguszewski, Dyrektor Generalny 
KiK Polska, pandemia koronawirusa 

zmusiła KiK do zawieszenia tych 
planów i maksymalnego skupienia 

uwagi na dotychczas otwartych 
sklepach, bezpieczeństwie klientów 

i pracowników.

KLUCZOWA JEST WSPÓŁPRACA
Współpraca zarządzających obiektem z najemcami 
to główny element dobrze prosperującego centrum 
handlowego. I nie tylko dziś, w dobie pandemii. 
Z Małgorzatą Konarską, Prezes Zarządu MARYWILSKA 
44 Sp. z o.o. rozmawiamy o zarządzaniu obiektem 
handlowym w sytuacji kryzysowej, 10-leciu działalności 
i zmianach na rynku, a także o nowych funkcjach, jakie 
przejmują centra handlowe.

JAK WŁAŚCICIELE GALERII 
POWINNI REAGOWAĆ NA 
UPADŁOŚĆ NAJEMCÓW?

66

86

24

Handel detaliczny od dłuższego czasu podlega zmianom. 
W USA, gdzie doszło do zamknięcia tysięcy lokali upadku 
handlowych gigantów o historii sięgającej wielu dekad – 

zjawisko to zyskało miano „handlowej apokalipsy”.
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DIGITALIZACJA
SPRZEDAŻY
W CZASACH
PANDEMII
Epidemia Covid-19 zakłóciła plany 
rozwoju niejednej branży, nie 
tylko shopping mall. Najbardziej 
optymistyczne prognozy 
przewidywały wygaszanie epidemii 
latem, a najbardziej pesymistyczne 
nawet za kilka lat. Trwają spekulacje 
czy wiosenny „lockdown” był 
ostatnim i czy jesienią nie będzie 
powtórki z rozrywki.

16

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE 
RESTRUKTURYZACYJNE
Przedsiębiorcy, którym już teraz skończyła się kasa, lub 
których gotówka odłożona na czarną godzinę topnieje 
w oczach, potrzebują pilnej pomocy z zadłużeniem, żeby 
zamiast miejscem pracy i zarobku nie stać się areną 
gladiatorskiej walki komorników o ostatnie krzesło 
biurowe.

JUST GYM WPASOWAŁ SIĘ IDEALNIE 
W POTRZEBY KONSUMENTÓW

Każdy z klubów Just GYM, mimo przynależności do sieci, 
zachowuje swój indywidualizm poprzez architekturę 

i wystrój. O aktualnej strategii działań sieci opowiada 
Paweł Ciszek, Prezes Just GYM. 

Spis treści

92

74

38
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Galeria Ostrovia to obiekt 
należący do Grupy Saller. Firma 

łączy innowacyjne pomysły 
i produkty w obiecujące, 

przyszłościowe koncepcje 
w obrębie nieruchomości 

komercyjnych. Przy tym od lat 
stale się rozwija – w przedziale 

dwucyfrowym. Jako zarządca 
portfela licznych nieruchomości 

dąży do jego zrównoważonego, 
ale ciągłego rozwoju. Grupa 

Saller w swoich obiektach stawia 
na profesjonalizm w każdym 

podjętym działaniu. Najważniejsze 
jest bezpieczeństwo i komfort 

klientów oraz higiena i czystość, 
która w dobie pandemii stała się 

priorytetem.

Galeria Ostrovia to największe cen-
trum handlowe w regionie. Obiekt 
położony jest obok drogi krajowej 

nr 25 i obwodnicy Ostrowa Wielkopolskie-
go. Lokalizacja Ostrovii – przy głównym 
węźle obwodnicy Ostrowa - umożliwia 
dogodny dojazd do galerii nie tylko miesz-
kańcom Ostrowa i Kalisza, ale również wielu 
okolicznych mniejszych miast. Na zmotory-
zowanych klientów czeka 1.400 miejsc par-
kingowych. Dla klientów nie posiadających 
samochodu możliwy jest dojazd komuni-
kacją miejską (z niemal wszystkich pobli-
skich miejscowości) a, dzięki bogatej, stale 
rozbudowywanej sieci ścieżek rowerowych, 
również jednośladem. Centrum posiada do-
datkowo własną stację roweru miejskiego, co 

GALERIA OSTROVIA – WYJĄTKOWE MIEJSCE 
W POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSCE

umożliwia bezpłatne dotarcie z dowolnego 
miejsca w mieście. 
Klienci chętnie korzystają z bogatej oferty 
centrum dzięki szerokiej gamie oferowanych 
produktów oraz różnorodności dostępnych 
marek i branż. Każda grupa konsumen-
tów znajdzie tutaj coś dla siebie. W ofercie 
licznych sklepów znajdują się bowiem za-
równo produkty dla młodzieży, jak i rodzin 
z dziećmi. Dla tej ostatniej grupy odbiorców 
centrum oferuje dodatkowe udogodnienia tj. 
bogato wyposażone pokoje dla niemowląt, 
kąciki zabaw, a od niedawna również stacje 
dezynfekcyjne dla najmłodszych. Część ga-
stronomiczna to 5 restauracji, 2 kawiarnie, 
lodziarnia oraz cukiernia. Dostępny jest 
operator spożywczy (Tesco) a także market 

budowlany (OBI). Dodatkowo można sko-
rzystać z wielu usług tj. usługi pralnicze, 
bankowe, krawieckie i fryzjerskie. Liczne 
stoiska wolnostojące oferują szeroką gamę 
produktów wiodących marek (m.in. Inglot, 
Semilac, Neonail, Golden Rose itp.)
Pomimo panującej sytuacji, centrum stawia 
na rozwój, a zaplanowana modernizacja od-
bywa się zgodnie z kalendarzem. W nowo 
dobudowanym skrzydle powstanie wkrótce 
nowoczesne, 4-salowe kino, które zaofe-
ruje gościom ok. 600 miejsc. Jest to długo 
oczekiwany obiekt w mieście i z pewnością 
przyciągnie klientów nie tylko z Ostrowa, ale 
również z okolicznych miejscowości. To nie 
koniec zmian, istniejąca strefa restauracyj-
na zostanie bowiem całkowicie odnowiona 
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GALERIA OSTROVIA – WYJĄTKOWE MIEJSCE 
W POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSCE

i wyposażona w najnowsze udogodnienia 
dla klientów m.in. indukcyjne ładowarki 
do urządzeń mobilnych. Dodatkowo za-
miast tradycyjnych stref dla dzieci powsta-
ną nowoczesne, interaktywne place zabaw, 
w których z pewnością nie będzie można się 
nudzić. Na ten rok przewidziana jest również 
całkowita wymiana dekoracji świątecznej, 
a także wprowadzenie ciekawych urządzeń 
rozrywkowych (m.in. urządzenie do Selfie). 
Pod koniec ubiegłego roku centrum wpro-
wadziło karty podarunkowe w formie przed-
płaconych kart płatniczych, a już wkrótce 
obok istniejącej sprzedaży tradycyjnej oraz 
internetowej pojawi się możliwość zakupu 
kart za pomocą automatu. 
Komercjalizacja centrum wynosi niemalże 

100%. W ostatnim kwartale ubiegłego roku 
pojawiły się także nowe marki (Dealz oraz 
Hebe), które urozmaiciły już i tak bogatą 
ofertę galerii. Sieć Hebe jest częścią Gru-
py Jeronimo Martins i oferuje zróżnico-
wany asortyment oraz produkty dostępne 
na wyłączność. Dealz to międzynarodowa 
sieć sklepów będąca częścią Pepco Group. 
Szeroki asortyment ponad 3000 produktów 
znanych marek zapewnia wyjątkowy wybór 
artykułów: spożywczych, drogeryjnych, do 
dekoracji i wyposażenia domu, zabawek, 
narzędzi oraz produktów dla zwierząt. 
W chwili obecnej trwają rozmowy również 
z nowymi partnerami biznesowymi. Jest to 
zapewne zasługa niesłabnącej popularno-
ści Galerii Ostrovia, co ewidentnie widać 

w ilości odwiedzających centrum klientów, 
którzy odnaleźli się w nowej rzeczywistości 
i wrócili do nawyków zakupowych sprzed 
pandemii. Na uwagę zasługuje fakt, że nie-
jednokrotnie obroty najemców przewyższyły 
wyniki z lat ubiegłych. To dowód na zna-
czenie tradycyjnego handlu, który wbrew 
przewidywaniom, nadal ma dużą przewagę 
nad zakupami w sieci. 
Galeria Ostrovia to także miejsce, w którym 
można odpocząć. Liczne rośliny i ogromne 
drzewa oliwne, a także dwa duże akwaria 
z ciekawymi gatunkami ryb sprawiają, że 
zakupy stają się wyłącznie przyjemnością. 
Tego miejsca po prostu nie da się nie ko-
chać i kto raz tutaj zajrzy, z pewnością wróci 
ponownie. 
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Koronawirus zmienił naszą rzeczywistość. Modernizacji uległy metody komunikacji z klientem, działania 
marketingowe, a dynamika zmian preferencji konsumenckich przybrała na sile. Agencja X-5 Productions 
postanowiła stawić czoła nowej rzeczywistości i przenieść pro-sprzedaż do nowego wymiaru

Kiedy zaczęło nam się wydawać, że już 
wszystko zostało wymyślone, pandemia 

spowodowała pewien przełom w myśleniu 
oraz otworzyła pole nowych możliwości, 
dzięki którym Agencja X-5 Productions 
udowadnia, że można stworzyć rozwiąza-
nia zaspokajające potrzeby konsumentów 
i wspierające sprzedaż. 
Powstała bowiem aplikacja pro-sprzedażo-
wa – łApp Nagrody, która całkowicie spełnia 
oczekiwania Klientów Galerii Handlowych, 
nawet tych najbardziej ostrożnych. Czy bez-
pieczny pro-sale w czasie COVID-19 jest 
możliwy? Wydaje się, że przygotowane zo-
stało do tego idealne narzędzie!
Dzięki Aplikacji, podczas długofalowych 
działań pro-sale przestał obowiązywać czas 
funkcjonowania stanowiska promocyjnego, 
Klienci mogli zgłaszać paragony do promo-
cji w dowolnym miejscu i przez całą dobę. 
W niektórych przypadkach Galerie Handlo-
we rozważały nawet całkowitą rezygnację ze 
stanowisk obsługi, przekierowując oszczęd-
ności budżetowe na dodatkowe wsparcie 
Najemców lub nagrody.
Jakie zatem korzyści wysuwają się na pierw-
szy plan? Otóż przede wszystkim, dzięki 
wykorzystaniu Aplikacji można uniknąć 
gromadzenia się Klientów przy stanowi-
sku promocyjnym, ograniczyć tym samym 
kontakt hostessa-klient czy korzystanie 
ze wspólnych urządzeń mobilnych typu 
promo-kiosk.
Mechanizm Aplikacji wspiera gromadzenie 
danych osobowych Klientów i prowadzenie 
z nimi dialogu, a co istotne aktywizuje ich 
do ponownego odwiedzenia Galerii. Dzia-
łanie Aplikacji można całkowicie dopasować 
do potrzeb Klienta, tworząc jednocześnie 
pierwszy produkt digitalowy, skrojony na 
miarę i zaspokajający indywidualne potrzeby 
Zleceniodawcy. 
Ile czasu potrzeba aby uruchomić Aplikacje 
dla danej lokalizacji? Średnio 3-4 tygodnie, 
w zależności od poziomu zaawansowania 
oczekiwań Zleceniodawcy. Produkt został 

obecnie wprowadzony do sklepów AppStore 
i Google Play, co daje agencji możliwość 
szybkiej realizacji kolejnych projektów.
Jakie ponadto zalety Aplikacji warto przede 
wszystkim podkreślić? Z pewnością jej 
plastyczność i nieograniczone możliwo-
ści personalizacji – można ją wykorzystać 
w działaniach pro-sale, ale system ten może 
też stanowić podstawę do organizacji loterii 
lub programu lojalnościowego. 
Po wdrożeniu przez agencję X-5 Produc-
tions pro-sprzedaży z Aplikacją, podczas 
pierwszego tygodnia zarejestrowanych zo-
stało 1200 pobrań aplikacji na urządzenia 
mobilne w jednym Centrum. Warto pod-
kreślić, iż 30% zgłoszeń w aplikacji otrzy-
manych zostało poza godzinami otwarcia 
centrów handlowych, a dzienna ilość pobrań 
nie malała nawet w dni, kiedy stanowisko 

promocyjne nie było czynne. Udało się do-
trzeć do odbiorców, którzy nie mają czasu 
na stanie w kolejce do stanowiska promo-
cyjnego, a także do tych, którzy nawet je-
śli czas mieli, to nie chcieli się narażać na 
ewentualną transmisję wirusa.
Aplikacja, to produkt który może funkcjono-
wać samodzielnie, przenosząc pro-sprzedaż 
w wymiar  wirtualny, a także jako doskonale 
wsparcie dla działań realizowanych w spo-
sób tradycyjny, z wykorzystaniem Punktów 
Obsługi Promocji.  

X5 Productions i pro-sprzedaż 
w czasach pandemii
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Fot. X-5 Productions
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X5 Productions Sp. z o.o. - Agencja marketingowa 
specjalizująca się realizacją projektów licencyjnych 
oraz działań z zakresu prosprzedaży wykorzystu-
jących narzędzia technologiczne. 

Zapytaj o szczegóły Aplikacji - m.foulkes@x-5.pl



RADA PROGRAMOWA

ŁUKASZ
KOWALCZYK
Zastępca Dyrektora 
Sprzedaży ds. B2C sieci 
VIVE Profit

SPECJALIZACJA:
ekspert rynku retail

www.vivetextilerecycling.pl

PRZEMYSŁAW
LUTKIEWICZ
Wiceprezes Zarządu,
LPP S.A.

SPECJALIZACJA:
finanse, audyt wewnętrzny, 
księgowość, nadzór nad 
spółkami zależnymi 
i relacjami inwestorskimi

www.lppsa.com

ANDRZEJ
SŁOMKA
Dyrektor Zarządzający,
Jet Line Sp. z o.o. Sp. k.

SPECJALIZACJA:
zarządzanie spółką Jet 
Line, w tym zespołami 
sprzedaży, marketingu 
oraz realizacji kampanii 
outdoorowych

www.jetline.pl

WOJCIECH
TULWIN
Dyrektor ds. Marketingu 
i PR marki Recman

SPECJALIZACJA:
ekspert zarządzania siecią 
detaliczną i marketingu 
mody

www.recman.pl

ANNA
KRAJCZYŃSKA
Starszy Specjalista 
ds. Marketingu, NoVa Park

SPECJALIZACJA:
ekspert branży 
nieruchomości komercyj-
nych, marketing 
i komunikacja

www.nova-park.pl

MARTA
KOCIK
Marketing & PR Manager, 
Magnolia Park

SPECJALIZACJA:
strategia i komunikacja 
marketingowa Magnolia 
Park

www.magnoliapark.pl

ALAN
DUDKIEWICZ
Radca Prawny, Business 
Centre Club

SPECJALIZACJA:
prawo żywnościowe oraz 
prawo e-commerce

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

MACIEJ
PTASZYŃSKI
Wiceprezes
Polskiej Izby Handlu

SPECJALIZACJA:
działalność w zakresie 
poprawy funkcjonowania 
firm handlowych w Polsce 
i Unii Europejskiej

www.pih.org.pl

LESZEK
LANGE
Dyrektor Handlowy, 
Geo-Kat Sp. z o.o.

SPECJALIZACJA:
strategia spółek, sprzedaż 
i zarządzanie sprzedażą, 
HR, marketing i zakupy, 
ekspert rynku 
budowlanego

www.geokat.com.pl

BEATA
KURMINOWICZ
Dyrektor Generalna, 
Super Prezenty

SPECJALIZACJA:
sprzedaż detaliczna 
i zarządzanie firmami 
w krajach bałtyckich

wwwsuperprezenty.pl
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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

TOMASZ
WÓJCIK
Właściciel,
PsiaEdukacja.eu

SPECJALIZACJA:
zarządzanie agencją 
reklamową

www.psiaedukacja.eu

ARKADIUSZ
SZCZEPANIAK
Wiceprezes Zarządu ds. 
Finansowych w Natura 
Sp. z o.o. 

SPECJALIZACJA:
finanse, planowanie, 
ocena inwestycji, due 
dilligence, controling oraz 
budowa strategii przedsię-
biorstwa i łańcucha dostaw

www.drogerienatura.pl

MIROSŁAW
LUBARSKI
Członek Zarządu, Dyrektor 
Marketingu Grupy PSB 
Handel S.A.

SPECJALIZACJA:
ekspert rynku handlu 
detalicznego i hurtowego 
materiałów budowlanych

www.mrowka.com.pl

TOMASZ
GOŁĘBIEWSKI
Prezes Zarządu Nesperta, 
właściciela marki Semilac

SPECJALIZACJA:
ekspert rynku handlu 
detalicznego

www.nesperta.eu

NORBERT
W. SCHEELE
Director of Country, 
C&A Mode CEE

SPECJALIZACJA:
ekspert rynku retail Europy 
Środkowo-Wschodniej

www.c-and-a.com

JAKUB
JARCZEWSKI
Dyrektor Działu Public 
Relations i Rozwoju 
Biznesu, Metro Properties

SPECJALIZACJA:
marketing, zarządzanie wi-
zerunkiem przedsiębiorstw 
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

RADA PROGRAMOWA
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TARIQ
AL-SAKKAF
Członek zarządu Change 
of Scandinavia Poland Sp. 
z o.o.

SPECJALIZACJA:
rozwój i sprzedaż sieci 
Change Lingerie w Polsce

www.changelingerie.com
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MAREK
KOWALSKI
Przewodniczący Federacji 
Przedsiębiorców Polskich

SPECJALIZACJA:
ekspert w zakresie zamó-
wień publicznych, rynku 
pracy oraz zatrudnienia 
i rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych

federacjaprzedsiebiorcow.pl



PRZEMYSŁAW
SZCZĘSNY
Członek Zarządu,
Zdrofit, Dyrektor ds. Inwe-
stycji Benefit System SA

SPECJALIZACJA:
rozwój sieci Zdrofit 
i wszystkich marek należą-
cych do spółki Fit Invest

www.zdrofit.pl

MAGDALENA
KOWALEWSKA
Country Manager 
Operations Poland, 
Członek Zarządu 
Immofinanz

SPECJALIZACJA:
zarządzanie operacyjne 
całym portfelem nieru-
chomości handloych oraz 
biurowych, a także HR, 
marketing i PR

www.immofinanz.com

KATARZYNA
RADWAŃSKA
Dyrektor Zarządzająca 
marką odzieżową Olsen

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

www.olsenfashion.com/pl

GREGOR
NAWRATH
COO,
MediaMarktSaturn Polska

SPECJALIZACJA:
ekspert branży handlo-
wej z osiemnastoletnim 
doświadczeniem

www.mediamarkt.pl

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

SPECJALIZACJA:
rozwój sieci Lodolandia, 
Kołacz na Okrągło, Bafra 
Kebab

www.lodolandia.pl
www.bafrakebab.pl

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

SPECJALIZACJA:
zarządzanie, sprzedaż, 
marketing, logistyka

www.intersport.pl

KATARZYNA
BIELECKA
Dyrektor Generalna
Sephora Polska

SPECJALIZACJA:
ekspert rynku retail 
z osiemnastoletnim 
doświadczeniem

www.sephora.pl

ŁUKASZ
BŁAŻEJEWSKI
Dyrektor Zarządzający 
Meet&Fit I 7 Street – 
Bar&Grill

SPECJALIZACJA:
ekspert rynku retail

www.meetandfit.pl

WITOLD
BACIA
Szef Działu Strategii 
i Dyrektor Zarządzający 
Agencją Reklamową 
RedComm

SPECJALIZACJA:
twórca strategii 
marketingowych, z pasją 
zmieniający je w plany 
marketingowe i realizacje

www.redcomm.pl

JERZY
OSIKA
Prezes
Promedia

SPECJALIZACJA:
ekspert ds. sprzedaży 
i marketingu

www.promedia.biz.pl
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Pandemia koronawirusa tylko przyspieszała zmiany, 
które miały nadejść. Już od dawna cyfryzacja i nowo-
czesne technologie zmieniały oblicze handlu. I mimo 

że polska gospodarka cyfrowa rozwija się bardzo szybko, to 
ciągle jednak jesteśmy dużo poniżej unijnej średniej. 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii to jedyna dro-
ga, która pozwala firmom z różnych sektorów gospodarki 
utrzymać pozycję na rynku. Różnice pomiędzy online i of-
fline zacierają się coraz bardziej. Rynek zmierza w kierunku 
stworzenia spójnego doświadczenia zakupowego, w którym 
te dwa kanały będą się przenikały. Dzisiejszy klient jest stale 
„podłączony” do sieci - planuje dokonać zakupów online lub 
jest do nich zachęcany poprzez platformy mobilne lub sper-
sonalizowane oferty, a będąc w sklepie weryfikuje produkty 
przez telefon, czyta opinie. Jest on niezwykle świadomy, i co 
się z tym wiąże, również wymagający. Dla takiego klienta już 
nie ma rozgraniczenia pomiędzy światem online i offline. Jest 
to środowisko tak naturalne dla niego, że oczekuje pewnych 
usług także w codziennym życiu, również podczas zakupów 
w sklepie stacjonarnym. Taki klient poszukuje rozwiązań, które 
pomogą mu zrealizować swoją potrzebę „tu i teraz”, jak naj-
szybciej i jak najbliżej. Z tego powodu sieci handlowe, które 
nie podążają za oczekiwaniami klientów i nie odpowiadają na 
nowoczesne trendy rynkowe będą w naturalny sposób traciły 
na znaczeniu. Zapytaliśmy ekspertów Rady Programowej jak 
postępująca cyfryzacja i nowe technologie zmienią oblicze 
handlu tradycyjnego w postpandemicznycm świecie. Zapra-
szam do zapoznania się z ich opiniami na kolejnych stronach 
wrześniowo-październikowego wydania Magazynu Galerie 
Handlowe.
Państwa uwadze polecam również rozmowy z przedstawi-
cielami branży. Nowy Dyrektor Generalny KiK Polska, Robert 
Boguszewski zdradza z jakimi problemami spotkał się obej-
mując nowe stanowisko. Z kolei Małgorzata Konarska, Prezes 
Zarządu MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. podpowiada jakie elementy 
sprawiają, że centrum handlowe dobrze prosperuje, a Paweł 
Ciszek, Prezes Just GYM wyjaśnia, dlaczego każdy z klubów, 
mimo przynależności do sieci, zachowuje swój indywidualizm. 
Zachęcam do lektury.
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JAK PANDEMIA KSZTAŁTUJE 
NOWE NAWYKI KONSUMENTÓW?
Pandemia odciska piętno na 
życiu osobistym każdego z nas, 
ale również na wielu gałęziach 
gospodarki, w tym na branży 
nieruchomości komercyjnych. 
A co za tym idzie – zmienia 
zachowania konsumentów.  
Z naszych obserwacji z okresu po 
wznowieniu handlu wynika, że 
Klienci potrzebowali czasu, aby 
odpowiednio dostosować swoje 
dotychczasowe nawyki zakupowe 
oraz te związane ze spędzaniem 
czasu wolnego, do nowej 
rzeczywistości. 

Zauważamy, że obecnie większość konsu-
mentów odnalazła się w nowych realiach 
i odpowiednio dopasowała do nich swoje 
zachowania. Jedną z głównych zmian, jakie 
obserwujemy jest bardziej uporządkowana 
i zaplanowana organizacja zakupów. Klien-
ci dokonują transakcji w sposób rozsądny 
i przemyślany. Najczęściej pojawiają się 
w obiekcie z bardzo konkretnie określonymi 
potrzebami – mówiąc wprost przychodzą  
z przygotowaną wcześniej listą zakupów 
i jeśli tylko zidentyfikują produkt spełniający 
kryteria, szybciej są gotowi podjąć decyzję 
o zakupie. Mniej czasu poświęcają zatem 
na poszukiwanie 'idealnego' produktu, czy 
po prostu na rozglądanie się za pozycjami 
nie znajdującymi się na przysłowiowej liście  
(tzw. window shopping). Powyższe przekła-
da się na dużo lepsze odczyty wskaźnika 
konwersji (t.j. stosunku liczby wygenerowa-
nych paragonów do liczby odwiedzających), 
co jest zjawiskiem bardzo korzystnym dla 
najemców stricte handlowych. Z drugiej 
jednak strony, takie zachowanie ogranicza 
czas spędzony w obiekcie, co z kolei od-
działuje negatywnie na sprzedaż najemców 
z branży gastronomicznej i rozrywkowej, 
do których Klienci podchodzą relatywnie 
ostrożniej, niż w stosunku do oferty handlo-
wej. Mamy głęboką nadzieję, że sentyment 
i zaufanie do tych usług będą się sukcesywnie 
odbudowywały wraz ze stabilizacją sytuacji Fot. CD Locum

Fot. CD Locum
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Tomasz Gądek
Zarządca Galerii RONDO w Bochni

Na pewno stoimyw obliczu 
dynamicznych zmian 
technologicznych, które kreują 
nawyki konsumentów i sposoby, 
w jakie dokonywane są zakupy. 
Wirtualna rzeczywistość, sztuczna 
inteligencja, e-handel, drony, druk 
3D, płatności mobilne, sklepy 
bezobsługowe - to tylko nieliczne 
przykłady zjawisk, które będą 
kształtować handel przyszłości. 
Zadaniem osób zaangażowanych 
w rynek handlowy będzie aktywne 
podążanie za zmieniającymi 
się trendami i sprostanie 
nowym upodobaniom klientów. 
Obserwując rynek handlowy na 
przestrzeni ostatniej dekady, będą 
to zapewne zmiany ewolucyjne, 
przenikające się z tradycyjnymi 
obliczami handlu, które znamy 
dzisiaj i których spora część 
klientów nadal poszukuje 
i oczekuje od centrów handlowych.

epidemicznej - zarówno poprzez przedsię-
wzięte lokalnie kroki dt. bezpieczeństwa 
w obiekcie, jak i odpowiednie działania 
podejmowane centralnie.
Jeśli koncentrujemy się na obecnych ocze-
kiwaniach Klientów wobec obiektów han-
dlowych, to te są w dominującej mierze 
związane z procedurami bezpieczeństwa. 
Klienci oczekują, aby obiekty były utrzy-
mane w nienagannej czystości, często de-
zynfekowane i monitorowane pod kątem 
przestrzegania zasad zakrywania nosa 
i ust przez wszystkich pracowników i od-
wiedzających. Aby sprostać tym wymaga-
niom, w obiektach należących do Grupy 
CD Locum, wdrożyliśmy poniższy katalog 
rozwiązań:    
• Informatory graficzne – na wszelkie-

go rodzaju nośnikach reklamowych 
dostępnych na terenie obiektu zostały 
umieszczone informacje przedstawia-
jące najważniejsze wytyczne sanitarne 
i zasady bezpieczeństwa obowiązujące 
w obiekcie.

• Komunikaty radiowęzeł – na terenie 
obiektu cyklicznie (w krótkich odstę-
pach czasu) emitowane są komunika-
ty głosowe dotyczące obowiązującego 
w obiekcie reżimu sanitarnego.

• Posty na SM (www, FB, IG) – na 
kanałach społecznościowych obiektu 
cyklicznie publikowane są komunikaty 
dot. zasad bezpieczeństwa obowiązu-
jących w obiekcie. 

• Dodatkowa ochrona – dedykowani 
pracownicy ochrony monitorują prze-
strzegania zasad dotyczących zakry-
wania nosa i ust oraz do zachowania 
dystansu w obiekcie.

• Środki do dezynfekcji - urządzenia do 
dezynfekcji rąk zostały zamontowane 
w ogólnodostępnych miejscach.

• Darmowe maseczki - przeprowadzo-
na akcja edukacyjna wśród Klientów 
poprzez rozdawanie darmowych jed-
norazowych maseczek.

• Współpraca z najemcami – udzielono 
wsparcia najemcom w zakresie prze-
kazania stosownych informacji oraz 
dostosowania lokali do obowiązujących 
wytycznych dot. bezpieczeństwa. 

• Kontrole czystości – wzmożone zosta-
ły kontrole czystości oraz dezynfekcja 
miejsc ogólnodostępnych (toalety, win-
dy, schody ruchome).

• Mała architektura – wyłączone tym-
czasowo z użytku zostały obiekty małej 
architektury (ławki, strefy relaksu).

Fot. CD Locum

Fot. CD Locum
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www.redcomm.pl/brandrestart

ROZPĘDZAMY CENTRA HANDLOWE 
W CZASACH SPOWOLNIENIA

Bazując na 15 letnim doświadczeniu w obsłudze centrów handlowych: 

# dostosujemy strategię komunikacji marketingowej do zupełnie nowej sytuacji,  

    w jakiej wszyscy się znaleźliśmy

# stworzymy wyrazistą i spójną linię kreatywną opartą na wypracowanej strategii

# przygotujemy adekwatny do sytuacji plan działań marketingowych 

# zadbamy o interakcję z klientami w social mediach

# zrealizujemy skuteczne kampanie on-line

# zaproponujemy i zrealizujemy aktywacje pro-sprzedażowe

# zapewnimy doświadczenie marki w kontakcie z klientem podczas eventów i animacji

# poprowadzimy biuro prasowe i zadbamy o odpowiedni PR

https://redcomm.pl/
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CH Plaza Rzeszów pomimo pandemii koronawirusa bardzo dobrze radzi sobie na rynku Centrów Handlowych. 
Wysiłki Keen Property Management, zarządcy Centrum doceniają zarówno stali najemcy, jak i nowe firmy, które 
decydują się na otwarcie sklepów. Wśród nich jest YAYA, czyli międzynarodowa marka stylu życia, która na 
początku sierpnia 2020 r. rozpoczęła 5-letnią współpracę z CH Plaza Rzeszów.

Salon YAYA zajmuje powierzchnię 
205 m.kw. na parterze CH Plaza Rze-
szów. Marka YAYA to kolejny najemca, 

który w ostatnim czasie dołączył do portfolio 
rzeszowskiej Plazy. 5-letnia umowa o współ-
pracy pokazuje, że Centrum jest postrzegane 
jako miejsce godne zaufania i interesujące 
dla klientów. Nowi najemcy to także dobra 
prognoza na przyszłość. Z początkiem wrze-
śnia, dzięki również 5-letniej umowie najmu 
w Centrum otworzy się także Medicover 
Stomatologia, tj. 6 gabinetów stomatolo-
gicznych, specjaliści stomatologii dziecięcej 
oraz pracownia diagnostyczna RTG – to 
wszystko na powierzchni ponad 300 m.kw.
 YAYA w CH Plaza Rzeszów dołączy 
do kilkudziesięciu najemców z segmentu 
modowego. Jest to marka, która powstała 
w 1992 r. dzięki zamiłowaniu do tworzenia, 
pozytywnej energii i dużej dawce dobrego 
humoru. Prowadzi sklep on-line oraz ponad 
3500 punktów sprzedaży na całym świe-
cie. Jej kolekcje powstają dzięki inspiracji 
z podróży, przeżyć i codziennych małych 
radości. Jak opisują twórcy marki - w żyłach 
YAYA płynie miłość, szczęście i niezliczona 
ilość kawy. To, co oferuje jest mieszanką 
oryginalnych ubrań z odrobiną szaleństwa, 
luzu i mnóstwem kobiecości. Sprawia to, że 
produkty marki są podstawowym elementem 
kobiecej garderoby. Klientki YAYA w nowym 
sklepie znajdą nie tylko ubrania, ale także 
akcesoria i przedmioty codziennego użyt-
ku. Jest to mieszanka stylów: rustykalnego 
i industrialnego, z nutką plażowej beztroski.

O CH Rzerzów Plaza 
Rzeszowska Plaza to jedno z najstarszych 
i najdłużej istniejących na rzeszowskim 
rynku Centrów. W ubiegłym roku Cen-
trum przeszło gruntowną przebudowę, 
przygotowującą powierzchnię dla nowych, 
kluczowych najemców. Na dwóch piętrach 

NOWA MIĘDZYNARODOWA MARKA

W CH PLAZA RZESZÓW

klienci mogą znaleźć ponad 70 lokali han-
dlowych i punktów usługowych. Wśród 
nich m.in.: innowacyjny klub fitness Ci-
tyFit (funkcjonujący 24h/dobę), sportowy 
sklep Decathlon oraz sklepy Sizeer, 50 Sty-
le, Quiosque, Monnari, Deichmann, CCC, 
Wojas, Martes Sport, Sephora, Rossmann 
czy Hebe. Plaza Rzeszów połączona jest 

bezpośrednio z hipermarketem E. Leclerc, 
mając w ramach kompleksu - jako jedyne 
centrum w Rzeszowie - ofertę hipermar-
ketu. Klientom zmotoryzowanym Centrum 
oferuje ponad 1,4 tys. bezpłatnych miejsc 
parkingowych.  
Zarządcą CH Plaza Rzeszów jest Keen 
Property Management. 
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NAJWIĘKSZE WYZWANIA SEKTORA RETAIL 
W POST-PANDEMICZNEJ RZECZYWISTOŚCI

„Nic już nie będzie takie 
samo”… epidemia wywołana 

wirusem covid-19 bezwzględnie 
przemodelowała rzeczywistość 

gospodarczą i społeczną. Wymusiła 
na większości organizacji 

przyspieszoną transformację 
i przejście do nowych modeli pracy 
i zarządzania – bardziej zwinnych, 

opartych o rozwiązania cyfrowe 
i innowacje. Forum RETAIL 

CHALLENGE POLAND, 
organizowane przez BRAVE 

conferences, podejmuje wyzwanie 
odpowiedzi na 10 najważniejszych 

wyzwań handlu detalicznego 
w postpandemicznej rzeczywistości. 

Nowa normalność w handlu kształtuje się od 
marca 2020 pod wpływem pandemii covid-19. 
Sektor został postawiony przed olbrzymimi 
wyzwaniami operacyjnymi i inwestycyjnymi. 
Transformacja cyfrowa, e-commerce i inwe-
stycje w technologie nie są już odkładane „na 
później”. Nikt nie ma wątpliwości, że handel 
jutra musi zwinnie reagować na zmiany i już 
dziś poszukiwać rozwiązań przygotowujących 
na niepewne jutro. Obszar e-commerce to tur-
bo przyspieszenie: jakie wyzwania stoją przed 
dojrzałymi e-commerce’ami, ale i tymi, które 
dopiero powstają?  

W Polsce udział rynku e-commerce w FMCG sta-
nowi ok. 1,1%, w porównaniu z Wielką Brytanią 
jest to jeszcze faza raczkująca. Uwzględniając 
aktualną dynamikę, do 2022 roku e-commerce 
może wzrosnąć nawet do 5 proc. wg szacunku 
przedstawicieli branży FMCG zapytanych przez 
Nielsena. Prognozy są obiecujące. Pandemia 
dała sygnał producentom, że kanał e-commerce 
może być dodatkowym sposobem na zwiększe-
nie przychodów. Jest to jednocześnie dla FMCG 
szansa wejścia w bardziej nowoczesne kanały 
sprzedaży i rozpoczęcia pracy z większymi ba-
zami danych. Sądzę, że wiele firm analizuje, bądź 
przeanalizowało już ten temat. Przygotowanie 
strategii rozwoju e-commerce, rozplanowanie 
nowych procesów i przekonanie pracowników 
to pierwszy krok. Temat jest szeroki i nie dotyczy 
tylko sprzedaży bezpośredniej przez Internet, co 
jest raczej domeną dystrybutorów. 

20 FORUM ONLINE
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Podejście producentów FMCG do  
e-commerce obecnie i przed pandemią.

Nowa rzeczywistość w handlu. 
Co ulegnie zmianie?

Dyrektor Zarządzający
BRAVE

Katarzyna KLIMKIEWICZ Anna HEIMBERGER
CEE e-commerce & digital Chief

UPFIELD

FORUM ONLINE ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIACH OD 29.09 - 02.10.2020 

SZCZEGÓŁY: 
  HTTPS://RETAILCHALLENGEPOLAND.PL
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NAJWIĘKSZE WYZWANIA SEKTORA RETAIL 
W POST-PANDEMICZNEJ RZECZYWISTOŚCI

Klienci przez przymusową kwarantannę przeko-
nali się do zakupów w internecie. E-commerce 
będzie priorytetem dla przyszłego rozwoju każ-
dej organizacji. Dojrzali retailerzy będą rozwijali 
technologie łączące procesy online i offline. 
Na znaczeniu zyskają też dostawcy oferujący 
rozwiązania w SaaS. Produkt możemy wdrożyć 
błyskawicznie. Za utrzymanie, rozwój i bezpie-
czeństwo odpowiada dostawca. Dla startujących 
w e-commerce są rozwiązania startu e-sprzeda-
ży - do wdrożenia już w tydzień. Dojrzałe firmy 
wybierają np. narzędzia do personalizacji i mar-
keting growth. Pewnym jest, że technologie przy-
szłości muszą szybko adaptować się do zmian, 
więc architektura systemu musi być otwarta. 
Na znaczeniu zyskują rozwiązania składające się 
z mikroserwisów: komponentów, które można 
rozwijać samodzielnie. 

Przygotowując różne scenariusze pamiętajmy, 
że najważniejszy jest Klient i realizacja jego po-
trzeb zakupowych. W przypadku wystąpienia 
lockdown 2.0 oczywiste jest, że więcej osób 
zdecyduje się na zakupy przez Internet. Istotne 
jest by w sposób najprostszy, najwygodniejszy 
i bezpieczny dostarczyć Klientowi produkt. Co to 
oznacza? Szeroki wybór metod płatności, w tym 
„kup teraz - zapłać później” - dostawa towaru 
na wskazany adres lub do wybranego paczko-
matu, darmowa wysyłka, wydłużony termin na 
zwrot towaru. Pamiętajmy, że ze względu na 
wystąpienie wzmożonej komunikacji, należy 
wzmocnić działy związane z obsługą klientów. 
Ważne abyśmy byli aktywnymi sprzedawcami 
i informowali o nowościach, promocjach i wy-
przedażach generując potrzebę zakupową. 

W obliczu rosnących statystyk covidowych, śro-
dowisko e-commerce musi liczyć się z ryzykiem 
zamknięcia miast i miasteczek, ograniczającym 
tym samym swobodne poruszanie się klientów 
oraz pracowników flot e-commerce'owych. 
Ponowny lockdown, dla przykładu w onlinie 
foodowym, oznacza natychmiastowy wzrost 
zamówień i saturację na poziomie dostępnych 
terminów doręczenia przesyłek. Stąd warto już 
teraz zadbać o elastyczne partnerskie kontrakty 
z firmami kurierskimi, korporacjami taksówkar-
skimi, przewoźnikami osób typu Bolt, Uber, czy 
gotowych dań z restauracji - Pizzaportal, Pyszne.
pl etc. Dla e-commerce’u to błyskawiczne rozsze-
rzenie możliwości dostawy, dla drugiej strony to 
możliwość zagospodarowania dyspozycyjnych sił 
dostawczych. Dodatkowo firmy powinny zadbać 
o możliwie szybkie developmenty IT w zakresie 
elastycznego grupowania przesyłek według zony 
doręczenia, manualnej zmiany dat i godzin do-
ręczania zamówień przez kurierów, wszystko to 
w zgodzie z życzeniem klienta. 
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Technologie.  Co powinniśmy wdrożyć 
do naszych e-commerce’ów? Lockdown 2.0 Jak retail i e-commerce, powininen się przygotować?
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DZIAŁANIA PRO-SPRZEDAŻOWE 
MOGĄ BYĆ NAPRAWDĘ EASY
Wiele działań pro-sprzedażowych, jakie znaliśmy dotychczas, już niedługo może odejść w zapomnienie. Sytuacja 
ta spowodowana jest nie tylko pandemią COVID-19, ale także coraz mniejszą uwagą, na jaką możemy liczyć ze 
strony klientów. Podążając za rosnącym online life, musimy odłożyć na bok wiele tradycyjnych rozwiązań lub 
sprawić, aby stały się one prostsze.

Nie będzie przesadą stwier-
dzenie, że nie istnieje inne 
porównywalne urządzenie, 
które tak mocno organizo-
wałoby tak wiele obszarów 

naszego życia, jak telefon komórkowy. To, 
bez czego klienci na pewno nie wychodzą 
z domu - a co za tym idzie - bez czego nie 
odwiedzają centrów handlowych - to telefon. 

Bądźmy w stałym kontakcie
Dzięki EASY SCAN kontakt z działaniami 
pro-sprzedażowymi ma miejsce nie tylko 
podczas wizyty w centrum handlowym, 
ale w dowolnym miejscu i o każdej porze. 
EASY SCAN to aplikacja wyposażona w sys-
tem automatycznego odczytywania danych 
z paragonów. Dzięki aplikacji klienci mają 
stały dostęp do ofert specjalnych, informa-
cji związanych z promocją, konkursem czy 
loterią. Ponadto stale mogą angażować się 
w quizy i zabawy publikowane w aplikacji. 
Powiadomienia, w które wyposażona jest 
aplikacja, pozwalają zwrócić uwagę klientów 
na to, co się aktualnie dzieje.

Skanuj paragony
Easy Scan umożliwia kompleksowe zorga-
nizowanie akcji pro-sprzedażowych, których 
mechanika oparta jest na robieniu zakupów 
i nagradzaniu uczestników. Easy Scan jest 
szyty na miarę. Oznacza to, że można dopa-
sować go do specyficznych potrzeb centrum 
handlowego pod względem celów i wyglądu. 
Ułatwia organizację i wdrożenie konkursów, 
sprzedaży premiowych, czy loterii. 

Róbmy rzeczy łatwiejszymi
Do zalet Easy Scan zaliczyć trzeba funk-
cjonalność oraz wygodę. W ostatnim cza-
sie na znaczeniu zyskały również działania 
samoobsługowe. Dzięki aplikacji klient 

samodzielnie skanuje paragon i zarządza 
kontem. Aplikacja pozwala klientom doko-
nać rejestracji w dowolnym czasie i miejscu 
oraz na bieżąco śledzić swój profil.

Sprawdzajmy efekty
Dobrze przeprowadzona akcja pro-sprze-
dażowa to akcja efektywna, ale też dająca 
jak najwięcej informacji o zachowaniach 
klientów. Easy Scan umożliwia tworzenie 
obszernej bazy analitycznej, prezentującej 
preferencje zakupowe klientów. Dzięki niej 
możliwe jest uzyskanie dostępu do raportów 
cząstkowych, końcowych, a także raportów 
z wydawania nagród. Na podstawie zebra-
nych danych możemy podejmować decyzje 
wzmacniające skuteczność działania i to 
w trybie natychmiastowym. Easy Scan po-
zwala nam na precyzyjne dopasowanie akcji, 

a co za tym idzie przyciąganie większej ilości 
zadowolonych klientów. 

Współpracujmy z profesjonalistami
Easy Scan to aplikacja stworzona przez 
poznańską agencję reklamową Expansja 
Advertising, która od lat dużą część swo-
jego działania poświęca galeriom handlo-
wym. Easy Scan jest efektem doświadczenia 
zebranego podczas prowadzenia eventów, 
konkursów, loterii, itp. Decydując się na 
aplikację, masz gwarancję opracowania 
wybranego mechanizmu, opiekę nad spra-
wami formalno-prawnymi, zakup i logistykę 
nagród, tworzenie i dostarczanie raportów, 
oraz kompleksową obsługę. 
Easy Scan to ułatwienie nie tylko dla klien-
tów, ale także dla Twojej galerii. Sprawdź to 
samodzielnie! 
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GDZIE SĄ NASI 
KLIENCI 

POJAWIAMY SIĘ TAM,

KiK intensywnie rozwija się w Polsce. Imponujący wynik blisko 70 nowych otwarć 
z zeszłego roku miał być dobrym prognostykiem i zwiastować intensyfikację działań sieci 
w tym zakresie. Jak jednak przyznaje Robert Boguszewski, Dyrektor Generalny KiK Polska, 

pandemia koronawirusa zmusiła KiK do zawieszenia tych planów i maksymalnego 
skupienia uwagi na dotychczas otwartych sklepach, bezpieczeństwie klientów 

i pracowników. 

Panie Dyrektorze, jak ocenia Pan 
całą zaistniałą sytuację związa-
ną z pandemią i jej wpływ nie 
tylko na światową gospodarkę, 
ale także na Polską?

Wiele już powiedziano na ten temat – o sa-
mej pandemii, o jej wpływie na różne ob-
szary życia i biznesu. Myślę, że należy się 
skupić przede wszystkim na działaniach, 
a mniej na rozważaniach. Znaleźliśmy się 
w nowej sytuacji i musimy po prostu się do 
niej dostosować – zarówno jako marka oraz 
branża, jak i zespół KiK oraz ludzie w ogóle. 

U sterów KiK pojawił się Pan w pierw-
szej połowie roku. Był to niełatwy 
czas zakazów i obostrzeń związanych 
z koronawirusem. 
Zgadza się. Pierwsza połowa 2020 roku to 
czas wyzwań dla wszystkich ludzi. Pandemia 
koronawirusa wystawiła na próbę niejedną 
firmę i niejednego managera. Jednak choć 
nadeszła niespodziewanie, w gruncie rzeczy 

obnażała to, co dany brand wypracował przez 
lata – jaką strategię przyjął, jaką ma pozycję 
na rynku, wreszcie jakim jest pracodawcą.

Z jakimi największymi wyzwaniami musiał 
się Pan wówczas zmierzyć?
Fakt, że miałem przyjemność stanąć na cze-
le zgranego i zaangażowanego zespołu był 
dużym ułatwieniem w tych okolicznościach. 
I właśnie dzięki temu ze wszystkimi wyzwa-
niami mierzyliśmy się wspólnie, a nie w poje-
dynkę. Pewna dywersyfikacja lokalizacji, która 
jest stosowana od początku obecności KiK 
w Polsce okazała się naszym sprzymierzeń-
cem, bo w świetle obowiązujących przepisów 
część sklepów wciąż mogła przyjmować klien-
tów – oczywiście z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa. Poza tym, podstawą 
zatrudnienia w KiK jest umowa o pracę, więc 
za nadrzędny cel postawiliśmy sobie ochronę 
zatrudnienia naszych pracowników, a jest ich 
około 2 000 osób. Na bieżąco śledziliśmy rów-
nież kolejne komunikaty dotyczące tego, jakie 
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normy musimy spełniać jako sklep i jako 
pracodawca. Mierzyliśmy się z wieloma 
wyzwaniami, tak jak większość podobnych 
nam firm, jednak dzisiaj mogę już powie-
dzieć, że wyszliśmy z tej sytuacji obronną 
ręką. Wspólnie daliśmy radę jako zespół, 
a to napawa mnie największą satysfakcją 
i optymizmem.

Dziś sklepy KiK mogą być już otwarte, 
a branża powoli stara się wrócić do 
normalności. W jaki sposób dbają Pań-
stwo o bezpieczeństwo swoich klientów 
i pracowników?
Analizując specyfikę zakupów w KiK sta-
raliśmy się stworzyć dla naszych klientów 
i pracowników bezpieczne oraz komfortowe 
warunki. Jednocześnie musieliśmy odpowie-
dzieć na obowiązujące przepisy, które były 
swego rodzaju wyznacznikiem takich dzia-
łań. W efekcie pojawiły się chociażby odpo-
wiednie oznaczenia na podłodze, pokazujące 
bezpieczną formę kolejki czy ekrany przy 
kasach oddzielające sprzedawcę od klienta.
Dzisiaj, chociaż klienci doskonale wiedzą do 
czego służy płyn ustawiony przy wejściu do 
sklepu, wciąż w naszych sklepach są obec-
ne odpowiednie komunikaty zachęcające 
do dezynfekcji rąk albo noszenia masecz-
ki. Pozostały również wspomniane ekrany 

przy kasach. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo 
naszych pracowników to tu znów naszym 
sprzymierzeńcem jest specyfika dotych-
czasowych działań. Średnia powierzchnia 
sprzedażowa KiK wynosi 650 mkw., dzięki 
czemu można swobodnie zachowywać bez-
pieczne odległości. Dostępne informacje na 
temat COVID-19 mówią o tym, że kluczo-
wą kwestią minimalizującą ryzyko zarażenia 
jest mycie rąk i noszenie maseczki, dlatego 
wszyscy nasi pracownicy zostali wyposażeni 
w maseczki, a w pomieszczeniu socjalnym, 
znajdującym się na terenie każdego naszego 
sklepu, poza odpowiednim wyposażeniem 
sanitarnym znajduje się także płyn do de-
zynfekcji rąk. 

Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na 
Państwa działalność?
Cały sektor retail musiał przejść na nie-
codzienne tory. Zarówno (a może przede 
wszystkim) sklepy cieszące się wysoką fre-
kwencją klientów, jak i te marki, które musia-
ły zamknąć wszystkie swoje oddziały. W KiK 
co prawda mieliśmy do czynienia z oboma 
aspektami, ale to działania ekspansyjne 
okazały się tym, co wymagało największej 
modyfikacji. 

Które działania musiały zostać 

zmodyfikowane? 
Nie jest tajemnicą, że jesteśmy na etapie 
rozwoju naszej sieci w Polsce. Imponujący 
wynik blisko 70 nowych otwarć z zeszłe-
go roku miał być dobrym prognostykiem 
i zwiastować intensyfikację naszych działań 
w tym zakresie. Ta niełatwa sytuacja zmu-
siła nas jednak do zawieszenia tych planów 
i maksymalnego skupienia uwagi na do-
tychczas otwartych sklepach, a co za tym 
idzie na naszych klientach i pracownikach. 
Wraz z naszymi partnerami biznesowymi 
wyczekiwaliśmy momentu, w którym obo-
wiązujące przepisy pozwolą nam otworzyć 
kolejne sklepy. I tu znowu muszę wspo-
mnieć o zaangażowaniu ludzi, z którymi 
mam przyjemność współpracować. Dzięki 
takiej postawie całego zespołu KiK wła-
ściwie zaraz po oficjalnym „odmrożeniu” 
centrów handlowych, my otwieraliśmy ko-
lejne sklepy – w Chełmie (5.05), Lubawie 
i Białkach (7.05).

Wobec tego jakim wynikiem zakończy się 
ten rok? 
Ktoś kiedyś powiedział, że jedyną pewną rze-
czą jest niepewność. Patrząc przez pryzmat 
pierwszej połowy roku, trudno się z tym nie 
zgodzić. Dlatego chociaż mamy sprecyzo-
wane plany rozwoju, jesteśmy też elastyczni 
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– to ważna cecha zarówno w biznesie, jak 
i w życiu. Mówiąc jednak o konkretach, 
chcemy podtrzymać dotychczasowe tempo 
rozwoju, a jedyne, co może nas ograniczać 
to kwestie od nas niezależne. We wrześniu 
przekroczymy liczbę 350 sklepów w Polsce, 
a do końca roku mamy w planach jeszcze 
kolejne otwarcia. W najbliższej przyszłości 
chcemy zachować dotychczasowe tempo 
rozwoju, czyli ok. 50-60 nowych sklepów 
rocznie i rozszerzyć naszą sieć do 650 loka-
lizacji. W Europie KiK chce osiągnąć liczbę 
5 000 sklepów do 2022 roku. A później? 
Czas pokaże, ale jestem przekonany, że nie 
przestaniemy sobie stawiać ambitnych celów.

Jakich obecnie lokalizacji Państwo 
poszukują?
Otwieramy dużo sklepów, jednak zawsze 
są to bardzo przemyślane decyzje. Naszą 
filozofię można opisać jako „klientocentrycz-
ność” – pojawiamy się tam, gdzie są nasi 
klienci. W design thinking jest takie pojęcie 
jak „empatyzacja”. Opisuje ono proces, który 
pomaga zrozumieć odbiorcę. Bardzo podob-
nie jest przy poszukiwaniu odpowiednich 
lokalizacji. Wiemy, jacy są nasi klienci, że są 
to ludzie zapracowani, żyjący w pośpiechu, 
którzy muszą mądrze gospodarować swoim 
czasem i budżetem. Staramy się wpasować 

wrzesień-październik 2020magazyngalerie.pl

Podchodzimy indywidualnie 
do każdej lokalizacji – 
niezależnie od tego, czy jest to 
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czy wielka metropolia. 
Oczywiście, pomagają nam 
w tym pewne standardy, 
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miejsc parkingowych (min. 
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w ich codzienność i wybieramy miejsca, 
które znajdują się w ich sąsiedztwie, oko-
licy pracy albo tam, gdzie wybierają się, by 
załatwić mnóstwo innych spraw. W praktyce 
oznacza to, że podchodzimy indywidualnie 
do każdej lokalizacji – niezależnie od tego, 
czy jest to dwudziestotysięczne miasteczko, 
czy wielka metropolia. Oczywiście poma-
gają nam w tym pewne standardy, takie jak 
powierzchnia lokalu (ok. 650 mkw.), ilość 
miejsc parkingowych (min. 15), możliwość 
ekspozycji zewnętrznej albo sąsiedztwo ope-
ratorów spożywczych czy drogerii kosme-
tycznych. Pojawiamy się zarówno w dużych 
centrach handlowych, jak i mniejszych retail 
parkach, ale szczególnie chętnie wybieramy 
tych partnerów, którzy są skoncentrowani na 
podobnej grupie docelowej, czyli stwarzają 
świetne warunki do rodzinnych zakupów. 

Obok intensywnej ekspansji sieć KiK 
dokonuje także odświeżania sklepów już 
istniejących, nierzadko także w zakresie 
powiększenia powierzchni.
To prawda. Podobnie jak w przypadku no-
wych lokalizacji, kiedy chodzi o odświeżenie 
istniejących sklepów decyzję podejmujemy 
indywidualnie. Jesteśmy obecni w Polsce już 
przeszło 8 lat, a to czas, w którym wiele się 
zmieniło – w naszych wewnętrznych stan-
dardach, ale i w branży w ogóle. Niektóre 
sklepy wymagają przystosowania do now-
szych założeń, a jeszcze inne wykazują się 
dużym potencjałem obrotowym i wymagają 
powiększenia powierzchni. Ten proces od-
bywa się sukcesywnie, a o tym, że dany sklep 
jest w trakcie remontu można się dowiedzieć 
zarówno z mediów społecznościowych KiK, 
jak i z komunikacji w obrębie danego lokalu. 
Staramy się, aby te zmiany były jak najmniej 
dotkliwe (czyli sprawnie przeprowadzone), 
a nasze ponowne otwarcie jeszcze mocniej 
wyczekiwane – dlatego towarzyszą mu licz-
ne promocje, a nierzadko także dodatkowe 
atrakcje.

Sklepy KiK występują w dwóch kon-
ceptach, tj. „standardowym” (średnia 
powierzchnia 650 mkw.) i wielkopowierz-
chinowym (powyżej 800 mkw.). Który 
z formatów będzie przez Państwa rozwija-
ny i dlaczego?
Od pewnego czasu można było obserwować 
polaryzację rynku – z jednej strony powsta-
wały duże, „społeczne” centra handlowe, 
a z drugiej zainteresowaniem cieszyły się 
małe centra convenience. Podobnie w KiK 
– sklepy wielkopowierzchniowe są chętnie 
odwiedzane i widzimy potrzebę rozwijania 
tego konceptu, ale nie oznacza to, że zrezy-
gnujemy z otwierania mniejszych sklepów. 
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Pierwszy sklep wielkopowierzchniowy 
w Polsce powstał w 2018 roku i w pewien 
sposób rozpoczął nowy etap w naszej dzia-
łalności. Co ważne – rozpoczął nowy, ale nie 
zakończył poprzedniego. Dziś z powodze-
niem równolegle rozwijamy oba te formaty 
i tą ścieżką chcemy podążać.Dodatkowo 
od roku wszystkie nowo otwarte sklepy – 
niezależnie od powierzchni – prezentują 
odświeżoną koncepcję ekspozycyjną, która 
pozwala robić zakupy w jeszcze bardziej 
komfortowy i przystępny sposób. Przy tak 
zróżnicowanym asortymencie jak nasz, nie-
zwykle ważne jest odpowiednie połączenie 
poszczególnych grup asortymentowych, eks-
pozycja produktu czy podkreślenie atrak-
cyjnej ceny, a to wszystko gwarantuje nam 
właśnie ta koncepcja aranżacyjna.

Wspomniał Pan o atrakcyjnych cenach – 
czy w obliczu niełatwej pierwszej połowy 
roku te założenia uległy zmianie? 
Powiedziałbym nawet, że w obliczu niełatwej 
pierwszej połowy roku te założenia tym bar-
dziej nie uległy zmianie. „Stale niskie ceny” 
to hasło, które jest kwintesencją naszej oferty, 
pewna obietnica, której realizacji oczekują 
zresztą także sami klienci. I nie zamierzamy 
się z tego wycofywać. Niektórzy prognozują, 
że pandemia może przyczynić się do rozwoju 
dyskontów, bowiem powiększa się grupa 

osób, które muszą dokładniej gospodarować 
domowym budżetem. Jednak ja zaryzyko-
wałbym twierdzenie, że pandemia po prostu 
nie przeszkodzi w rozwoju takich marek. 
A przynajmniej tak właśnie jest w naszym 
przypadku.

Poza ubraniami nawiązującymi do aktual-
nych trendów, w KiK kluczową rolę odgry-
wają basicowe produkty, które są stałym 
punktem oferty.
Faktycznie, produkty basicowe to podstawa 
naszej oferty, co jest także widoczne w kwe-
stiach visual merchandisingowych. Mają one 
bardzo atrakcyjne ceny, które zaczynają się 
już od kilku złotych za t-shirt. Co najważ-
niejsze: korzystna cena nie oznacza gorszej 
jakości – duża część tych rzeczy posiada 
certyfikat Öeko-tex, potwierdzający wyko-
rzystanie bawełny organicznej. Dodatkowo 
produkty z tej grupy są dostępne przez cały 
rok – klient ma gwarancję, że w KiKu zawsze 
znajdzie podstawowe artykuły w niskich 
cenach.

W jaki sposób połączyć certyfikowaną ja-
kość z niskimi cenami? 
Tu należy przywołać pojęcie efektu skali. 
KiK to nie tylko ponad 350 sklepów w Pol-
sce, ale także około 4 000 sklepów w Europie 
o spójnym asortymencie. Oznacza to, że 
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potrzebujemy dużych ilości poszczególnych 
produktów. Dzięki takiemu podejściu uda-
je nam się obniżyć jednostkowy koszt, bez 
wpływu na jakość produktu.

Który rodzaj asortymentu cieszy się 
największym zainteresowaniem wśród 
klientów KiK? 
W KiKu można znaleźć ubrania damskie, 
męskie i dziecięce – zarówno basicowe, 
jak i te zgodne z najnowszymi trendami. 
Oprócz tego produkty przydatne na co dzień 
w domu, ale i modne dekoracje, a także za-
bawki dla dzieci oraz artykuły dla zwierząt. 
Mamy zróżnicowany asortyment i to właśnie 
cenią nasi klienci. Wiedzą, że przychodząc 
do KiK mogą zrobić zakupy dla całej rodziny, 
a dodatkowo zaoszczędzić czas i pieniądze. 
Klienci sięgają po różne produkty, co da się 
zauważyć nawet za pośrednictwem mediów 
społecznościowych – patrząc na to, jakimi 
produktami nasi klienci chwalą się np. na 
Instagramie zobaczymy zarówno ubrania, 
ubranka dla dzieci, jak i praktyczne pro-
dukty codziennego użytku czy dekoracje. 
Odpowiadając na pytanie – największym 
zainteresowaniem wśród klientów cieszy się 
sam koncept KiK i właśnie to, że oferujemy 
różne rodzaje asortymentu. 

Ponad 1,2 mln fanów na Facebooku 

Fot. KIK

»
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KiK Textil Sp. z o.o. to firma działająca 
na rynku od 1994 roku. Na przestrzeni 
lat osiągnęła status jednej z wiodących 
sieci detalicznych na rynku europejskim. 
Kolebką sieci są Niemcy, ale jej koncept 
przyjął się już także na terenie Polski, Austrii, 
Holandii, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, 
Chorwacji i Włoch. Aktualnie pod szyldem 
KiK działa ponad 3.500 sklepów, w tym 
ponad 340 w Polsce. Misją KiK jest oferow-
anie produktów modnych i uniwersalnych 
w dobrej jakości, ale niskiej cenie. Poza 
szerokim wyborem tekstyliów dla kobi-
et, mężczyzn i dzieci w asortymencie KiK 
można znaleźć także dodatki do aranżacji 
wnętrz, akcesoria dla zwierząt i małe AGD.

i blisko 170 tys. obserwujących na Insta-
gramie. Do tego intensywna współpraca 
z influencerami i obecność w bizneso-
wych social mediach. Jak w Pana ocenie 
powinna dziś wyglądać odpowiednia 
strategia działań komunikacyjnych 
i marketingowych? 
Dzisiaj powinno się przede wszystkim 
w ogóle komunikować z klientem, a po 
drugie robić to w odpowiedni sposób. Kilka 
miesięcy temu wiele marek stawało przed 
dylematem, czy należy kontynuować ko-
munikacje w mediach społecznościowych 
według dotychczasowej strategii. Był to czas 
wielu komunikacyjnych niewiadomych, ale 
pokazał, że warto podtrzymywać relacje z fa-
nami, szczególnie wtedy, gdy ci mieli jeszcze 
więcej czasu na śledzenie mediów społecz-
nościowych. W KiK aktualnie podążamy 
obraną wcześniej ścieżką – pokazujemy 
naszą ofertę w sposób właściwy dla danego 
medium, planujemy działania influencer 
marketingowe, po prostu pielęgnujemy re-
lacje zbudowane z naszymi klientami. I takie 
podejście mogę polecić każdemu.

Od jakiegoś czasu stale obserwujemy 
rosnące tempo zmian preferencji kon-
sumenckich. Jaki wpływ pandemia 
COVID-19 wywrze na konsumentach? 

Jakich zachowań możemy się spodziewać 
w przyszłości?
Od kilku lat mamy do czynienia przede 
wszystkim z bardziej świadomym klientem, 
a to z kolei rodzi u niego jeszcze większe 
wymagania. Ten trend będzie się zapewne 
wciąż rozwijał, pandemia COVID-19 nie 
powinna tu niczego zmienić. Jeszcze przed 
tymi wydarzeniami mówiło się o robieniu 
bardziej przemyślanych zakupów w trosce 
o środowisko. Dzisiaj to podejście wciąż 
występuje, ale często towarzyszy mu „proza 
życia” w postaci mniejszego budżetu wywo-
łanego pierwszymi miesiącami 2020 roku. 
Oznacza to, że klienci mogą szukać miejsc, 
w których nie będą musieli iść na kompro-
misy – czy kupić lepszy produkt, ale wydać 
więcej pieniędzy czy odwrotnie. Tym bar-
dziej cieszę się, że oferta KiK wpisuje się w te 
wymagania, bo oferujemy m.in. produkty 
z ekologicznymi certyfikatami za niewielkie 
pieniądze.  

Świat po pandemii i funkcjonowanie 
branży handlowej oraz centrów handlo-
wych – czego w Pana ocenie możemy się 
spodziewać? 
Nieustannie mamy do czynienia ze zmiana-
mi. Rynek dzisiaj jest zupełnie inny od tego 
sprzed 5, 10 czy 20 lat. Zmienia się świat, 

ludzie, poziom naszej wiedzy, podejście do 
zakupów, technologia. Czy wobec tego czeka 
nas coś zupełnie innego? Czy w przyszłości 
historia świata czy nawet tylko handlu bę-
dzie podzielona na czas przed i po pandemii? 
Bez względu na to, jakie są odpowiedzi na 
te pytania należy być czujnym i elastycznym 
– obserwować klientów, ich zachowania, 
preferencje i po prostu odpowiadać na nie 
w jak najlepszy sposób.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję 

Fot. KIK
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GALERIA PRZYMORZE 
W TKANCE MIASTA 

Taka jest właśnie Galeria Przymo-
rze, która znajduje się przy skrzy-
żowaniu ulic Obrońców Wybrzeża 

i Chłopskiej, w jednej z nadmorskich dziel-
nic Gdańska – na Przymorzu. Centrum 
powstało z myślą o potrzebach lokalnej 
społeczności. Galeria funkcjonuje w sercu 
tej dzielnicy i jednocześnie w pobliżu naj-
dłuższego w Europie Środkowej budynku 
mieszkalnego „Falowiec”. 

Centra handlowe coraz częściej stają się integralną częścią tkanki miejskiej. Z jednej strony ułatwiają codzienne 
funkcjonowanie mieszkańcom poprzez możliwość dokonywania zakupów i załatwiania wielu spraw w jednym 
miejscu, a z drugiej pełnią niejako funkcję integracyjną i budują tożsamość lokalnej społeczności. 

wrzesień-październik 2020 magazyngalerie.pl

32 CENTRA HANDLOWE

  ADVERTORIAL

Historia dzielnicy
Chociaż pierwsze wzmianki o wsi Przy-
morze sięgają XI wieku, to dopiero w 1907 
weszło ono w skład miasta Oliwy, a póź-
niej w 1926 roku w granice administracyjne 
Gdańska. 
W 1959 roku rozpoczęła się budowa pierw-
szego bloku Spółdzielni Mieszkaniowej 
Przymorze. W pierwszej kolejności rozpo-
częto realizację Przymorza Małego, a na-
stępnie, wraz z rosnącym zainteresowaniem 

wśród mieszkańców Gdańska, powstało 
Przymorze Wielkie. W sumie przez ponad 
20 lat (od 1960 do 1981 roku) zbudowano 
tam ponad 100 budynków mieszkalnych. 
W latach 80. na popularności zyskiwały 
w Polsce falowce. Łącznie na Przymorzu 
powstało ich siedem, w tym najdłuższy 
w kraju, który ma aż 860 metrów długości. 
Dziś szacuje się, że łącznie z wynajmującymi 
mieszka w nim około 6 tys. osób. Aktualnie 
przy tej ulicy (Obrońców Wybrzeża) istnieje 
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9 wieżowców, które liczą od 16 do 18 pięter 
każdy. Tym samym czyni ją to najbardziej 
zaludnioną ulicą Gdańska. Według danych 
z 2019 roku w całej dzielnicy mieszka ponad 
27 tys. osób. 

Serce dzielnicy
Lokalizacja centrum w tym miejscu jest 
nieprzypadkowa. Przymorze potrzebowało 
obiektu, który wzbogaci dzielnicę, będzie 
miejscem socjalizacji mieszkańców i inte-
gracji pokoleń. Na tym obszarze mieszkają 
seniorzy, od lat zamieszkujący i wieżowce, 
i niższe bloki. Natomiast od kilku lat falowce 
i nowe osiedla zaczęły zyskiwać na popu-
larności wśród młodszego pokolenia i osób 
zakładających rodziny. Bliskość morza, licz-
ne tereny zielone, możliwość załatwienia 
codziennych spraw w okolicy, bez koniecz-
ności wizyty w centrum miasta – to aspekty, 
które są dla wielu osób przesądzające przy 
podjęciu decyzji o relokacji. Odpowiadając 
na te potrzeby, po 11 latach od otwarcia, 
Galeria Przymorze weszła na stałe w tkankę 
miasta i scaliła ducha dzielnicy. 
- Nasze centrum nie tylko odpowiada na 
wszystkie potrzeby klientów, dotyczące 
zakupów i usług, ale i pełni funkcję socja-
lizacyjną, stanowi świetne miejsce do spo-
tkań mieszkańców. Często integrujemy ich 
poprzez eventy i różne akcje rozrywkowe, 
warsztatowe, zabawy i imprezy dla całych 
rodzin. Rozbudowana strefa gastronomiczna 
oraz znajdujące się wokół centrum liczne 
tereny zielone dają im przestrzeń do spotkań 

z rodziną czy przyjaciółmi. Nasi goście mają 
do dyspozycji miejsce w centrum dzielnicy, 
gdzie mogą zagrać w planszówki, poczytać 
książkę lub po prostu w spokoju poobcować 
z naturą. Oczywiście dla naszych klientów 
ważne jest też, że mają wszystko w jednym 
miejscu – oprócz zrobienia zakupów, mogą 
skorzystać z usług pralni, krawca, zegarmi-
strza czy szewca, podpisać umowę na telefon 
i internet, a nawet pójść na siłownię – mówi 
Agnieszka Wojtaszczyk, dyrektor centrum 
handlowego Galeria Przymorze.

Lokalizacyjny strzał w dziesiątkę
Obiekt ten jest położonym najbliżej morza 
centrum handlowym, od morza dzieli go 
zaledwie 1,2 km. Od strony ul. Chłopskiej 
Galeria oddaje do dyspozycji gości park, 
w którym rozległy trawnik oraz elementy 
małej architektury stwarzają idealne miejsce 
do odpoczynku. Latem w tych okolicach 
centrum ustawia dla klientów leżaki oraz 
piaskownice. Do dyspozycji dzieci jest także 
plac zabaw.
Znajdując się prawie w środku całego Trój-
miasta, Galeria Przymorze skomunikowana 
jest bezproblemowo. Komfortowy dojazd 
do centrum handlowego możliwy jest sa-
mochodem, m.in. z lotniska w Gdańsku, 
głównych i nadmorskich dzielnic, a także 
Sopotu i Gdyni – również komunikacją 
miejską. To jeden z atutów centrum, które 
dostrzegają osoby spoza Przymorza. 
- Dla odwiedzających nas gości udostępnia-
my duży, bezpłatny parking samochodowy. 

Osoby, które chciałyby do Galerii przyjechać 
rowerem, mogą skorzystać z przestronnego 
parkingu dla jednośladów, przy którym znaj-
duje się stojak z systemami naprawczymi 
– dodaje Agnieszka Wojtaszczyk, dyrektor 
centrum handlowego Galeria Przymorze.
Na klientów Galerii Przymorze czeka 800 
podziemnych miejsc parkingowych, a tak-
że 400 naziemnych, przy jednym z wejść 
do budynku. Obiekt może poszczycić się 
najbardziej nowoczesnym w Trójmieście sys-
temem parkingowym AFAPARK, który za 
pośrednictwem tablic świetlnych, znajdują-
cych się przy alejkach samochodowych, po-
kazuje automatycznie liczbę wolnych miejsc 
lub informacje o ich ewentualnym braku. 

O centrum
Galeria Przymorze zajmuje powierzchnię 
niemal 35 tys. m kw. i liczy łącznie 64 sklepy 
o zróżnicowanej ofercie. W specjalnej strefie 
gastronomicznej znajdują się restauracje 
i kawiarnie, które są czynne do późnych 
godzin wieczornych. Ważnym atutem jest 
przestronny, bezpłatny parking podziemny 
oraz nadziemny z nowoczesnym systemem 
AFA, który pomieści 1200 aut. Centrum 
handlowe powstało w 2009 roku, od tej 
pory aktywie włącza się w życie dzielnicy, 
współpracuje z lokalnymi organizacjami 
i słynie z niepowtarzalnego klimatu – 
odwiedzający je goście doceniają zielone 
strefy znajdujące się na terenie galerii, stre-
fy wypoczynku dla dorosłych z leżakami 
i kącikiem czytelniczym oraz miejscem do 
zabaw dla dzieci. 
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GALERIA MARJON - DOSKONAŁA LOKALIZACJA
I ATRAKCYJNY MIX NAJEMCÓW 

Liczba odwiedzających centrum han-
dlowe każdego miesiąca - wliczając 
w to również klientów z sąsiedniej 

Litwy i Białorusi  - to około 50.000 osób. 
Jest to między innymi wynikiem doskona-
łej lokalizacji, gdyż obiekt zlokalizowany 
jest w przy trasie DK16 - droga na Ełk/
Olsztyn. Duży parking z wyraźnie ozna-
czonymi miejscami dla osób niepełnospraw-
nych to niezaprzeczalny atut zachęcający 
do zakupów. Galeria Marjon jest jednym 
z największych miejsc tego typu w okolicach 
Augustowa. Klienci centrum mają tu sze-
roki wybór produktów, oferowanych przez 
renomowne marki, prowadzące w obiekcie 
swoją działalność. Wśród nich znajdują się 
m.in. elektromarket Media Expert, salony 
obuwnicze CCC oraz Deichmann, Biedron-
ka, czy też 5.10.15. z bogatą ofertą odzieży 
dziecięcej. 
Architektura obiektu to połączenie wysokiej 
jakości naturalnych materiałów wykończe-
niowych z nowoczesnymi i zaskakującymi 
rozwiązaniami stylistycznymi we wnętrzu. 
Można tu połączyć satysfakcjonujące zaku-
py z chwilą relaksu. Łączna powierzchnia 
sprzedaży to niemal 2000 m.kw. Niewąt-
pliwym atutem Galerii Marjon jest duży 
parking z 126 miejscami parkingowymi. 
Przed centrum handlowym znajduje się 
również przystanek komunikacji miejskiej, 
umożliwiający dojazd na zakupy klientom 
nawet z najdalszych dzielnic Augustowa. 

Centrum handlowe „Galeria 
Marjon” w Augustowie powstało 
w 2009 roku. Od dnia otwarcia 
obiekt cieszy się niezwykle 
dużym zainteresowaniem wśród 
kupujących, zarówno z Augustowa 
jak i okolic. Nie brakuje także 
klientów z Litwy i Białorusi
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GALERIA MARJON - DOSKONAŁA LOKALIZACJA
I ATRAKCYJNY MIX NAJEMCÓW 
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DIGITALIZACJA SPRZEDAŻY
W CZASACH PANDEMII



Epidemia Covid-19 
zakłóciła plany rozwoju 
niejednej branży, 
nie tylko shopping 
mall. Najbardziej 

optymistyczne prognozy 
przewidywały wygaszanie 
epidemii latem, a najbardziej 
pesymistyczne nawet za kilka lat. 
Trwają spekulacje czy wiosenny 
„lockdown” był ostatnim 
i czy jesienią nie będzie powtórki 
z rozrywki. Z ekonomicznego 
punktu widzenia postrzegamy 
zaistniałą sytuację, jako katastrofę, 
która burzy dotychczasowy 
porządek, stabilizację i plany 
rozwoju. Z perspektywy kulturowej 
śmiało można stwierdzić, że kryzys 
przyniósł zmianę, przyspieszył 
pewne procesy, zmusił nas 
do produktywności i zmiany 
przyzwyczajeń. Według wielu teorii 
kryzys stał się szansą . Tezę można 
poprzeć odsyłając choćby do strony: 
https://www.covidinnovations.
com/ , gdzie znajdziemy wszystkie 
innowacje technologiczne 
powstające na świecie w związku 
z epidemią. »

DIGITALIZACJA SPRZEDAŻY
W CZASACH PANDEMII czyli o skutkach „pożytecznej” katastrofy

Okiem eksperta 39



Pozytywne skutki pandemii obserwujemy 
również wśród detalistów posiadających 
sklepy w centrach handlowych i placówki 
stacjonarne na terenie całego kraju. Re-
strykcje związane z ilością osób mogących 
przebywać w sklepie i względy bezpieczeń-
stwa spowodowały przyspieszone wdrożenie 
przez marki usługi: „click&collect” inaczej 
zwanej BOPIS (Buy Online Pickup In-
-Store). Opcja zakupów w sieci z odbiorem 
fizycznym w sklepie cieszyła się najwięk-
szym powodzeniem wśród klientów w cza-
sie pandemii, a detaliści, którzy skorzystali 
z tego rozwiązania notowali znaczne wzrosty 
sprzedaży . 
Usługa „click&collect” umożliwia zaku-
pienie produktu w sklepie internetowym 
lub poprzez aplikację mobilną i osobisty 
odbiór zamówienia w wybranym przez sie-
bie miejscu i o dogodnej porze. Produkt 
można odebrać w urządzeniu samoobsługo-
wym, takim jak paczkomat lub w punktach 
współpracujących: kiosk, stacja benzynowa, 
urząd pocztowy. Najpopularniejszą opcją 
jest po prostu odbiór z najbliższego sklepu 
stacjonarnego danej marki. Usługa click&-
collect nie jest oczywiście czymś nowym 

na polskim rynku. Wykorzystywana do tej 
pory przez sieci np. Reserved czy Empik, 
zyskała ogromną popularność w dobie pan-
demii w branży FMCG. Stało się tak ze 
względu na ogromne przeciążenie zamówień 
z dostawą do domu. W niektórych sklepach 
termin dostawy wskazywany był za 30 dni od 
daty złożenia zamówienia, co w przypadku 
środków higieny osobistej i jedzenia grani-
czyło z absurdem. Chociaż takie rozwiązanie 
stanowiło ogromne wyzwanie logistyczne 
dla właścicieli sklepów stało się szansą i od-
powiedzą na potrzeby konsumentów. 
Przykładem marki, która bardzo szybko 
wdrożyła taki model jest sieć Polomarket.  
Wcześniej firma zainwestowała w aplikację 
mobilną, która realizowała cele związane 
z programem lojalnościowym. W trakcie 
lockdownu aplikacja została szybko rozbu-
dowana o możliwość złożenia zamówienia 
poprzez aplikację, a następnie odbiór spa-
kowanych zakupów w wybranych sklepie. 
Płatności za zamówione i skompletowane 
zakupy klient dokonuje kartą, urządzeniem 
mobilnym lub gotówką w dedykowanej ka-
sie w sklepie. Zbiorczy QR-kod, pod któ-
rym zapisane są całe zakupy, pozwala na 

Business Development Manager
Admetrics.pl

Katarzyna Olender

BIOO AUTORZE:

Absolwentka filologii polskiej w Poznaniu, 
o specjalizacji dziennikarskiej. Z reklamą 
związana od 17 lat. W branży digital od 11 
lat. Pracowała m.in. w Grupie Onet, sieci 
afiliacyjnej Optimise, w Grupie Sare, gdzie 
odpowiadała za Client Service agencji Mr 
Target. Odpowiedzialna za obsługę i pr-
zygotowanie strategii kampanii online dla 
kluczowych klientów agencji. W Admetrics 
zajmuje się nowym biznesem i rozwojem 
oddziału warszawskiego.

natychmiastowe wygenerowanie paragonu 
i zamknięcie transakcji. Dzięki temu czas 
spędzony w sklepie ograniczany jest do nie-
zbędnego minimum . 
Marka Spar (dawny Piotr i Paweł) urucho-
miła usługę SPAR Drive. Opcja dostępna 
w wybranych sklepach pozwoliła na skła-
danie zamówień poprzez platformę online, 
a następnie odbiór spakowanych i  opłaco-
nych zakupów z wyznaczonego miejsca na 
parkingu przed sklepem. Wygodne rozwią-
zanie dla osób, które unikały wychodzenia 
z domu i kontaktu z innymi choćby w skle-
powych kolejkach . 
Z kolei sieć Biedronka zaproponowała swo-
im klientom możliwości dostawy zakupów 
do domu poprzez sieć kurierów aplikacji  
Glovo. 
Pandemia przyspieszyła wdrożenie rozwią-
zań, o których mówi się od lat. Omnichan-
nel, jako strategia sprzedaży, w której łączy 
się kanały, zapewnia spójność w kontakcie 
z marką poprzez sklep stacjonarny, mobile 
i desktop. Mówi się, że biznes oparty na 
sprzedaży detalicznej nie powinien być już 
dzielony na kanały. Miejmy więc nadzieję, 
że sytuacja, której doświadczyliśmy w trakcie 
pandemii przekona marki, że digitalizacja 
to właściwy kierunek rozwoju biznesu. 
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Ważne jest wsparcie 
sprzedaży najemców 

Dzisiaj najważniejszym zadaniem dla 
centrów handlowych jest przywrócenie 
odwiedzalności sprzed pandemii. Klienci 

zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo 
w obiektach handlowych i dlatego ważne jest 
utrzymywanie infrastruktury odpowiedzialnej za 
czystość i wymianę powietrza. W Blue City mamy 
niezwykle wydajny system wentylacyjny, obsłu-
giwany przez 80 central wentylacyjnych, które 
w 100 proc. korzystają ze świeżego powietrza, 
a nie pochodzącego z obiegu zamkniętego. Wy-
dajność instalacji  dla powierzchni atrium i pasaży 
to ponad 500 000 m3/h, z kolei dla powierzchni 
najmu  to ponad 800 000 m3/h świeżego powie-
trza. Oczywiście ważne jest również wsparcie 
sprzedaży najemców – tu warto wykorzystywać 
narzędzia marketingu on-line. Blue City korzysta 
z najnowszych trendów w komunikacji digitalo-
wej. Prowadzimy kampanie reklamowe z Google 

wykorzystaniem GDN oraz Ad Words. Dzięki nim 
możliwa jest personifikacja przekazu reklamo-
wego zgodnie z indywidulanymi preferencjami 
klientów, korzystających z elektronicznych ka-
nałów komunikacji: strony www, aplikacji mo-
bilnych i portali społecznościowych. Ponadto 
prezentujemy ofertę najemców na stronie www, 
na Facebooku i Instagramie, informujemy o no-
wościach, promocjach o ofertach specjalnych. 
Aktualnie obserwujemy zmianę zachowań kon-
sumenckich wynikającą z wydarzeń ostatnich 
miesięcy. Klienci są bardziej skupieni na zakupach 
niż spędzaniu wolnego czasu w centrum. Przy-
chodzą do konkretnych sklepów po konkretne 
rzeczy i starają się nie spacerować tak jak to było 
przed pandemią po powierzchniach wspólnych. 
Dostosowali się do zasad przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa - noszą maseczki, dezynfekują 
dłonie. Powoli jednak wraca normalność i spo-

dziewamy się odnowienia dotychczasowych 
zwyczajów zakupowych w przeciągu kilku 
miesięcy. Na pewno przez najbliższe miesiące 
będziemy nieco inaczej segmentować rynek 
naszych klientów (mamy zakupione stosowne 
badania) i w odmienny sposób budować ko-
munikacje do grup docelowych.
Z jednej strony na pewno pandemia przyśpie-
szyła rozwój e-commerce, z drugiej jednak dłu-
gotrwała izolacja wytworzyła potrzebę wyjścia 
z domu i odnowienia kontaktów międzyludzkich. 
Myślę, że w najbliższych miesiącach powróci 
równowaga, bo wszyscy musimy nauczyć się żyć 
i funkcjonować w nowej rzeczywistości. Handel 
stacjonarny, między innymi w centrach handlo-
wych, nadal jest najważniejszą formą robienia 
zakupów w Polsce i jeszcze długo nią pozostanie, 
choć mnóstwo firm będzie szukało sposobów 
na rozbudowę wielokanałowej dystrybucji. 

KRZYSZTOF 

SAJNÓG
Dyrektor Marketingu
Blue City Sp. z o.o.
https://www.sbluecity.pl
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Przyszłość stacjonarnego handlu 
detalicznego jest cyfrowa
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Na pierwszy rzut oka sytuacja wydaje się 
jasna: handel internetowy z roku na rok 
zyskuje udziały w rynku, a sprzedaż tra-

dycyjna stopniowo je traci. Wierzę jednak, że 
lokalni detaliści będą nadal ważni w przyszłości. 
Aby pozostać konkurencyjnym w stosunku do 
Internetu, należy prowadzić skuteczną promocję 
sprzedaży – takie działania nie były ważniejsze 
niż obecnie, zwłaszcza w przypadku sprzedaży 
detalicznej. Jeśli chodzi o promocję sprzedaży, 
warto zintegrować indywidualne podejście do 
klienta w miejscu sprzedaży. W tym przypadku 
sprzedawcy stacjonarni mają znaczną przewagę 
nad sprzedawcami internetowymi. Sprzedaw-
cy internetowi mogą również personalizować 
wiadomości e-mail, oferty internetowe, koszyki 
zakupów itp. Tylko detaliści stacjonarni mają 
możliwość fizycznego zaprezentowania towa-
ru klientowi bezpośrednio w punkcie sprzedaży. 
Badania i nasze doświadczenia jako międzynaro-
dowego sprzedawcy odzieży pokazują, że ponad 
połowa decyzji o zakupie jest podejmowana 
bezpośrednio w punkcie sprzedaży. Jeśli zachęty 
skutecznie wpłyną na decyzję o zakupie, będzie-
my realizować wysokie obroty.
Niezwykle ważne jest, aby firma połączyła własny 
handel stacjonarny z biznesem internetowym 
i zaoferowała go klientowi jako jeden model biz-
nesowy. Te różne kanały są atrakcyjne dla różnych 
grup docelowych, co może otwierać nowe grupy 
klientów i zwiększać zasięg rynku. W ostatnich 
latach sprzedawcy detaliczni ulepszyli swo-
je podejście ominchannelowe, dzięki czemu 
klienci mogą teraz wyszukiwać, porównywać, 
kupować i zwracać produkty w wielu kanałach. 
Coraz częściej przekraczane są granice między 
handlem online i offline. Klient jest informowany 
o produktach za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych, dlatego celem firmy musi być 
bycie widocznym na wszystkich platformach 
i w nowych technologiach oraz oferowanie swo-
ich produktów lub usług - zarówno w sklepach 
stacjonarnych, jak i online, aby dziś zwiększyć 
poziom sprzedaży.
W C&A stale testujemy i ulepszamy koncepcje 
naszych sklepów i zawsze pracujemy nad wdra-
żaniem innowacji tak szybko, jak to możliwe, 

aby zapewnić naszym klientom atrakcyjną at-
mosferę zakupów. W obszarze naszej sprzedaży 
detalicznej byliśmy w stanie określić zmianę 
w zachowaniu konsumentów natychmiast po 
zniesieniu blokady. Wyraźnie widać, że klien-
ci generalnie stali się bardziej ostrożni i chcą 
spędzać mniej czasu w centrach handlowych 
i na ulicach o dużym natężeniu ruchu. Zakupy 
w mniejszych / lokalnych parkach handlowych są 
obecnie zdecydowanie preferowane, ponieważ 
mogą zminimalizować ryzyko infekcji.
Przyszłość stacjonarnego handlu detalicznego 
jest cyfrowa. Internet jest już integralną częścią 
procesu zakupowego. Ponieważ korzystanie ze 
smartfonów i tabletów stało się dla większości 
z nas oczywistością, możemy również robić za-
kupy w dowolnym miejscu i czasie. Tradycyjni, 
a zwłaszcza mali i średni detaliści stoją przed 

poważnymi wyzwaniami związanymi z tym roz-
wojem. Jednocześnie mają możliwość skorzysta-
nia z cyfryzacji. Handel stacjonarny przechodzi 
obecnie transformację z tradycyjnego handlu de-
talicznego na model biznesowy wielokanałowy. 
Aby odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby 
konsumentów i móc reagować na zwiększoną 
presję konkurencyjną, konieczne jest, aby trady-
cyjny sklep został zmodyfikowany: musi stać się 
miejscem, które umożliwia zakupy w sieci i gdzie 
można znaleźć konkretne produkty i skorzystać 
z indywidualnej oraz wysokiej jakości obsługi.
Jesteśmy przekonani, że handel musi i będzie się 
zasadniczo rozwijać w ciągu najbliższych kilku 
lat. Szczególnie ważne będzie zaprojektowanie 
innowacyjnych i zorientowanych na klienta kon-
cepcji sprzedaży detalicznej poprzez optymalne 
połączenie oferty cyfrowej i stacjonarnej. 
 

Coraz częściej przekraczane są 
granice między handlem online 
i offline. Klient jest informowany 
o produktach za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, 
dlatego celem firmy musi być 
bycie widocznym na wszystkich 
platformach i w nowych 
technologiach oraz oferowanie 
swoich produktów lub usług - 
zarówno w sklepach stacjonarnych, 
jak i online, aby dziś zwiększyć 
poziom sprzedaży.
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Nowe warunki rynkowe, które stworzyła 
pandemia koronawirusa, to dla galerii 
i sieci handlowych wyzwanie w zakresie 

dostosowania się do zmienionej rzeczywistości. 
Dzisiejszy obraz branży handlowej pokazuje re-
alny spadek zainteresowania klientów zakupami 
w sklepach stacjonarnych na rzecz internetowe-
go kanału sprzedaży. W naszej ocenie skutecz-
nym remedium na poradzenie sobie z tą zmianą 
jest rozwój omnichannel, gdzie kanały online 
i offline nie traktowane są jako konkurencyjne, 
lecz komplementarne. Sprzedaż wielokanałowa 
pozwala na budowanie kompleksowych do-
świadczeń zakupowych klienta, gdzie z jednej 
strony sklepy tradycyjne mogą pełnić rolę swego 
rodzaju showroomów, pozwalających klientom 

PRZEMYSŁAW 

LUTKIEWICZ
Wiceprezes Zarządu, LPP
https://www.lppsa.com

Branża będzie reagować 
na nowe potrzeby klientów 
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na bezpośredni kontakt z produktem, co jest 
bardzo ważne zwłaszcza w branży fashion. Z dru-
giej strony, mogą funkcjonować jako magazyny 
do obsługi zamówień internetowych. Równo-
legle sklepy online pełnią funkcję wygodnych 
katalogów pełnej oferty firmy oraz są źródłem 
informacji o preferencjach klientów, najczęściej 
oglądanych produktach, elementach koszyka 
zakupowego, czy też stopnia konwersji.
W obu przypadkach bezcenne wydaje się bo-
gate zaplecze technologiczne szyte na miarę 
potrzeb danego retailera. W naszym przypadku 
nad rozwiązaniami technologicznymi pracuje 
szerokie grono specjalistów IT zatrudnionych 
w LPP, którzy ściśle współpracują z pozostałymi 
działami tak, aby precyzyjnie poznać potrzeby 
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firmy. To ogromna przewaga w stosunku do go-
towych rozwiązań technologicznych dostępnych 
na rynku. 
W branży odzieżowej motorem sprzedaży 
jest dopasowanie oferty zarówno pod kątem 
fasonów, wzorów, jak i rozmiarów, dlatego od 
kilku lat bazujemy na dużych zbiorach rekor-
dów historycznych, które przy wykorzystaniu 
odpowiednich algorytmów z obszaru machi-
ne learningu pozwalają lepiej poznać naszego 
klienta i dopasować ofertę do jego preferencji. 
Ponadto wdrożona przez nas w ubiegłym roku 
w marce Reserved technologia RFID jest niezwy-
kle pomocna w kontrolowaniu stanu naszych 
towarów, a przy tym poprawia jego dostępność 
dla klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie łatwo 
i szybko zidentyfikować każdą sztukę towaru. To 
z kolei umożliwia zapewnienie naszym klientom 
jak najszybszej dostawy danego modelu z naj-
bliższego miejsca zlokalizowanego względem 
jego miejsca zamieszkania. 
Takie podejście do sprzedaży łamie dotychcza-
sowe stereotypy, w których królowały sklepy tra-
dycyjne. Jest jednak w naszej ocenie najbardziej 
elastycznym rozwiązaniem w dzisiejszej nowej 
rzeczywistości branży handlowej.
Ruch w sklepach stacjonarnych nadal jest niższy, 
niż byliśmy do tego przyzwyczajeni, jednak nasze 
dane finansowe z maja i czerwca pokazują, że 
sprzedaż podnosi się w nich nieco szybciej niż 
pierwotnie zakładaliśmy. O ile sytuacja powoli 
się stabilizuje, a klienci wracają do centrów han-
dlowych, to utrzymujące się trzycyfrowe wyniki 
sprzedaży online, potwierdzają, że wielu z nich 
pozostało przy zamówieniach przez Internet. 
Czas, gdy to e-commerce był jedynym kanałem 
kontaktu marki z konsumentem spowodował, że 
klienci przyzwyczaili się do robienia zakupów 
z domu. Odpowiedzią na ten trend jest koncepcja 
omnichannel, łącząca wygody e-sklepów z funk-
cjonalnością salonów stacjonarnych 
Spodziewamy się również, że ze względu na cią-
głą zmianę sytuacji gospodarczej, a szczególnie 
rynku pracy oraz prognozy drugiej fali epidemii, 
społeczeństwu będzie towarzyszyć poczucie 
niepewności finansowej, co może wpływać na 
większą skłonność do oszczędzania. Na bieżąco 

analizowane przez nas dane dotyczące prefe-
rencji zakupowych pokazują, że coraz większą 
rolę mogą odgrywać cena oraz charakter ko-
lekcji. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie 
na ubrania uniwersalne, ponadsezonowe, które 
nie wychodzą z mody i mogą sprawdzić się przy 
wielu okazjach. Z drugiej strony, spodziewamy 
się także klientów, którzy coraz częściej będą 
stawiać na trwalszą, zrównoważoną modę. I choć 
trend ten pojawił się już przed pandemią, to 
bezpośrednio odczuwane skutki zmian, jakie 
zachodzą w naszym otoczeniu naturalnym, mogą 
go umacniać. 
W LPP już od kilku lat stawialiśmy na rozwiązania 
z obszaru fashion-tech i cyfryzację naszego biz-
nesu. Widząc w tym dodatkową szansę na rozwój, 
od zawsze podstawą zmian pozostawało dla nas 
podejście pro konsumenckie. Elastyczność w sto-
sunku do oczekiwań klientów oznacza dla nas 
konieczność nieustannego ulepszania. Przypusz-
czamy, że handel tradycyjny ulegnie zmianom 
w wyniku rosnącej świadomości technologicznej 
w społeczeństwie oraz doświadczeń i korzyści, 
jakie są związane z zakupami przez Internet. 
To drugie, szczególnie pokazał nam moment 
zamrożenia gospodarki, który wyeliminował 

możliwość odwiedzania sklepów stacjonarnych. 
Branża dostosowując się do oczekiwań klientów 
będzie reagować na ich nowe potrzeby. Z jednej 
strony – by je lepiej poznać, sieci handlowe mogą 
korzystać z osiągnięć w dziedzinie sztucznej inte-
ligencji, jak np. narzędzi z obszaru analizy danych. 
Te bowiem pozwalają obserwować, co aktualnie 
kupują klienci, jak zmieniają się ich preferencje 
i dzięki temu na bieżąco wprowadzać różnorodne 
kampanie promocyjne i personalizować ofertę. 
Z drugiej natomiast – retailerzy będą przystoso-
wywać do nich swoje salony, np. wprowadza-
jąc rozwiązania podobne do obecnego u nas 
RFID czy inne, które mają usprawniać procesy 
logistyczne i sprzedażowe. Ponadto, obserwując 
kierunek zmian i potrzeb, dążymy w LPP do tego, 
aby każdy z salonów stacjonarnych pełnił funkcję 
indywidualnego magazynu sprzedaży. W prakty-
ce oznacza to, że klient decydując się na zakup 
online, nie będzie musiał czekać na przesyłkę 
z naszych magazynów e-commerce, ale będzie 
mógł odebrać zamówienie w najbliższym dla 
niego salonie sprzedaży jeszcze tego samego 
dnia. Pokazuje to, jak nowe technologie wpisują 
się w dynamicznie zmieniające się potrzeby klien-
tów i uzupełniają handel tradycyjny. 
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Centra handlowe i sklepy stacjonarne po-
winny wprowadzać takie rozwiązania, któ-
re pozwolą klientom dokonywać łatwych 

i bezpiecznych zakupów. Ważne jest współdziała-
nie tradycyjnego kanału sprzedaży z kanałem on-
line oraz korzystanie z efektu synergii. Pożądanym 
przez klientów rozwiązaniem jest wprowadzanie 
modelu „buy and collect”, co umożliwia klientom 
odbiór zamówień internetowych w sklepach sta-
cjonarnych. Jest też coraz większa grupa klientów 
oczekujących możliwości samodzielnego spraw-
dzenia w sklepie internetowym danej marki, 
dostępności konkretnego towaru w wybranym 
przez nich salonie stacjonarnym. To są przede 
wszystkim taci klienci, którzy nadal bardzo sobie 
cenią bezpośredni kontakt ze sprzedawcą, tylko 
teraz w dobie pandemii chcą z wyprzedzeniem 
zaplanować swoją wizytę i zakupy w konkretnej 
galerii handlowej. W związku z tym niektóre firmy 
z sektora odzieży premium wprowadzają (lub 
zamierzają wprowadzić) opcję online polega-
jącą na wcześniejszej rezerwacji wizyty danego 
klienta w sklepie stacjonarnym - wtedy klient 
ma pewność, że przymierzalnia i obsługa będzie 
tylko dla niego zarezerwowana i odpowiednio 
przygotowana na jego przyjście, co zapewni mu 
większe poczucie komfortu. Z kolei wykorzysty-
wane już przez niektórych graczy multimedialne 
urządzenia oraz mobilne aplikacje, pomagające 
klientom nie tylko w sprawnym poruszaniu się po 
danym centrum handlowym, ale także w zapo-
znaniu się z ofertą poszczególnych sklepów czy 
dokonania nawet rezerwacji wybranego towaru, 
znajdą teraz coraz szersze zastosowanie i zaczną 
być powszechnie używane. Takie rozwiązanie jest 
wygodne, a także zmniejsza to czas zakupów 
i co za tym idzie podwyższa poczucie bezpie-
czeństwa. Podsumowując, ułatwienie klientom 
robienia zakupów, a także dokonywania zwro-
tów przyczynia się do wzrostu zainteresowania 
zakupami, a przez to do zwiększenia sprzedaży. 
Niepokój o zdrowie w trakcie trwania pandemii 
COVID19 sprawia, że klienci cenią sobie obecnie 
bezpieczne, szybkie i łatwe zakupy. W przypad-
ku centrów i galerii handlowych oznacza to, że 

Klienci cenią sobie obecnie 
bezpieczne, szybkie i łatwe zakupy 
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klienci obecnie wybierają częściej centra handlo-
we z mniejszą ilością odwiedzających, unikają 
tłumów, spędzają dużo mniej czasu w centrach 
handlowych niż kiedyś. Klienci odwiedzają centra 
handlowe głównie w celu dokonania bardziej 
skonkretyzowanych zakupów. Część gastrono-
miczno-rozrywkowa, która była bardzo ważnym 
elementem centrów handlowych generującym 
wysoką odwiedzalność, została mocno dotknięta 
przez pandemię COVID19 i nie odgrywa już tak 
dużej roli, jak kiedyś. To z kolei zmniejsza ilość 
klientów oraz skraca ich pobyt w obiektach. 
Klienci przychodzą do naszych sklepów rza-
dziej – widzimy to po spadku trafficu. Do obaw 
o zdrowie dochodzi jeszcze niepewność jutra 
w aspekcie ekonomicznym, co sprawia, że klienci 
kierują się większą ostrożnością w dokonywaniu 
zakupów.
Ważnym elementem zmian w okresie COVID19 
stała się sprzedaż w kanale online. Wiele klien-

tów – nawet tych, którzy wcześniej preferowali 
zakupy w sklepach stacjonarnych i cenili sobie 
kontakt osobisty z obsługą klienta, dokonuje 
teraz zakupów w kanale online. Sprzedaż online 
odnotowuje duże wzrosty, i jest to obszar, który 
posiada ogromy potencjał rozwoju. 
Jeżeli chodzi o centra handlowe, to zauważamy 
także, że centra handlowe z mniejszym traffic-
-iem - często też w mniejszych miejscowościach, 
notują mniejsze spadki i osiągają lepsze wyniki, 
niż salony zlokalizowane w dużych miastach, 
które przed pandemią słynęły z dużej odwie-
dzalności i popularności. Klienci w trosce o swoje 
zdrowie i bezpieczeństwo wybierają centra han-
dlowe mniej odwiedzane, aby unikać skupisk 
ludzi. Analizując portfolio naszych salonów 
Olsen widzimy, że centra handlowe w dużych 
miastach, z dużą liczbą odwiedzających przed 
COVID19 potrzebują więcej czasu, aby wrócić 
do „normalności” sprzed pandemii. Świadomie 

używam cudzysłowie przy słowie normalność, 
gdyż uważam, że czas pandemii doprowadził 
do wielu zmian, które mogą mieć charakter dłu-
goterminowy, a nawet trwały. Pewne zmiany 
mogą być nieodwracalne, musimy na nie szybko 
reagować i dostosować się do przemian. 
Obserwujemy także, że centra handlowe zlokali-
zowane w miejscach blisko biurowców, z których 
bardzo duży odsetek klientów stanowiły osoby 
pracujące w najbliższym otoczeniu centrum han-
dlowego, mają poważne problemy ze spadkiem 
trafficu. Jest to spowodowane zmianami w sys-
temie pracy czyli m.in. pracą zdalną w szerokim 
zakresie. Praca zdalna oznacza nie tylko zmniej-
szoną odwiedzalność centrów handlowych zlo-
kalizowanych w dzielnicach biurowych miast, 
ale także zmniejszoną potrzebą zakupu nowej 
garderoby czy kosmetyków. 
Cyfryzacja w handlu postępowała już wcześniej, 
ale pandemia przyspieszyła digitalizację. Obecnie 
sprzedaż online oraz komunikacja z klientami 
za pośrednictwem kanałów digitalowych jest 
koniecznym elementem prowadzenia biznesu 
i warunkiem istnienia marki na rynku. Klienci 
oczekują, że nie wychodząc z domu, właśnie 
dzięki cyfryzacji będą mogli zapoznać się z mar-
ką, z pełną ofertą sklepu, przeczytają o każdym 
produkcie, który ich interesuje, będą mogli łatwo 
i szybko dokonać zakupów i zwrotów. Coraz czę-
ściej kontaktują się z markami za pośrednictwem 
Socail mediów, oczekując natychmiastowej od-
powiedzi na temat kolekcji, dostępności towaru 
itd. „Klienci 2020” oczekują, że to rynek będzie 
się do nich dostosowywał, marki słuchały ich 
potrzeb i sprawiały, że poczują się komfortowo. 
Klient jest najważniejszy, a łatwość dokonywania 
zakupów jest teraz jednym z głównych prioryte-
tów. Rynek musi reagować na zmiany otoczenia 
oraz potrzeby klientów tak, aby nie tylko podążać 
za tymi potrzebami, ale być krok przed oczeki-
waniami klienta. Cyfryzacja handlu doprowadza 
do zmiany oblicza handlu. Handel tradycyjny 
musi dostosować się do tych zmian, stać się ich 
częścią i czerpać także z tego korzyści. Kanał 
offline i online mogą się uzupełniać i powinny 
tworzyć efekt synergii. 

Cyfryzacja w handlu postępowała 
już wcześniej, ale pandemia 
przyspieszyła digitalizację. Obecnie 
sprzedaż online oraz komunikacja 
z klientami za pośrednictwem 
kanałów digitalowych jest 
koniecznym elementem 
prowadzenia biznesu i warunkiem 
istnienia marki na rynku. Klient 
jest najważniejszy, a łatwość 
dokonywania zakupów jest teraz 
jednym z głównych priorytetów. 
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Czwarta rewolucja przemysłowa nabiera 
tempa i choć w ogromnej ilości przypad-
ków pandemia COVID jest przeklinana za 

wiele negatywnych wpływów to paradoksalnie 
w zrozumieniu i akceptowaniu kolejnej wiel-
kiej zmiany ta trudna sytuacja czasem pomaga, 
a czasem przyspiesza nasze działania. W ostatnim 
okresie wzrost e-commerce jest oczywisty. Jak 
wynika z majowego raportu firmy Accenture 
i Fashion Biznes, 20% Polaków właśnie w czasie 
pandemii dokonało swoich pierwszych zakupów 
online. Być może to, co stało się koniecznością 
okazało się łatwe, a przynajmniej nie tak trud-
ne czy groźne jak mogło się wydawać. Nowa 
sytuacja sprawia, że klienci mają nowe oczeki-
wania. Pamiętajmy przy tym, że to, co dziś jest 
wyjątkowe i innowacyjne z czasem stanie się 
oczekiwanym standardem a działania poniżej 
tego poziomu będą odbierane negatywnie. Kto 
nie idzie do przodu ten się cofa. Przecież wszyscy 
to znamy. 
Zatem aby nadal wyróżniać się, przyciągać klien-
tów i przekraczać ich oczekiwania należy szukać 
wciąż nowych rozwiązań i nowych wartości jakie 
możemy im zaoferować. Może nie jest konieczne 
wymyślanie koła na nowo. Raczej jednoznacz-
nym jest kilka nowych potrzeb klientów. Na 
pierwszym miejscu wskazałbym poczucie bez-
pieczeństwa. Obiekty wielkopowierzchniowe, 
galerie, pasaże przyciągają szerokim asortymen-
tem oferty. Większość powodów do wizyt w tych 
obiektach to zakupy (produkty żywnościowe 
i nieżywnościowe) oraz spotkania i aktywność 
rozrywkowa (kina, kręgle). Zatem jak pogodzić 
wodę i ogień, bezpieczeństwo (w tym to epide-
miologiczne) z dostępnością do wielu usług pod 
jednym dachem. I tu ponownie proponuję pew-
ne uproszczenie. Po co odkrywać koło na nowo, 
przecież sporo rozwiązań jest już na rynku, czas 
na ich adaptację a może rozszerzenie funkcjo-
nalności. Zacznijmy od wirtualnych kiosków ob-
sługi, automatycznych recepcji i wszelkiego tego 
typu urządzeń. Skoro rozwiązanie sprawdziło się 
w restauracjach szybkiej obsługi to dlaczego nie 
może sprawdzić się w sklepach z elektroniką, 

kosmetykami czy nawet konfekcją. I tak okazuje 
się, że jeden ze sposobów na uniknięcie kolejek 
przy kasach jest już przecież znany. A przecież 
można to rozszerzyć o funkcjonalność w stylu 
zamów (choćby mobilnie) i odbierz. Czym to 
się może różnić od znanego systemu odbiera-
nia paczek? Tym, że taki paczkomat ustawiony 
w galerii handlowej może być wspólny dla wielu 
firm (np.: obsługiwany przez właściciela całego 
obiektu lub firmę trzecią), skoro zamawiam w np. 
w lokalnym Empiku to odbiór jest dostępny za 
kilka chwil a nie na następny dzień i to może bez 
kosztów przesyłki. A wszyscy wiemy, że w więk-
szości przypadków jak już się zdecydujemy na 
jakiś zakup to chcemy go mieć tak szybko jak to 
możliwe. Mogę też zapoznać się z ofertą sklepów 
a później wybrać interesującą mnie rzecz np. miło 
odpoczywając w restauracja i towar odebrać po 
posiłku. Można też skorzystać z takiego rozwiąza-
nia przy potencjalnych zwrotach towarów. Takie 
systemy są dostępne na rynku, ale częściej wy-
korzystywane są w automatycznych recepcjach 
biurowców a mniej w galeriach handlowych. 
Może to szansa w zasięgu ręki.

Pójdźmy dalej w poszukiwaniu rozwiązań. Pew-
nie wiele osób widziała jakieś zastosowania wir-
tualnej lub rozszerzonej rzeczywistości. Te roz-
wiązania są mocno rozwijane przez największych 
graczy rynkowych i warto się nimi interesować 
oraz szukać rozwiązań wspierających nasze biz-
nesy i naszych klientów. Przymierzalnie ubrań, 
demonstracje produktów, różne wersje demo 
(choćby wizualizacja wymarzonych wakacji czy 
jak robi to Skanska w Polsce czyli prezentacja 
przyszłych jeszcze niedostępnych rozwiązań) 
tu kreatywność jest ograniczeniem, a taka 
technologia istotnie pozwala na ograniczenie 
wymagań dotyczących przestrzeni czy kontaktu 
bezpośredniego.
Oczywiście oddzielnym wątkiem jest kwestia za-
bezpieczenia obiektu w skali makro poprzez np.: 
systemy pomiaru liczby gości, badania natężenia 
ruchu i przepływów kupujących oraz systemy 
pomiaru temperatur i alarmowania o zdarze-
niach niepokojących. Tu również należy przyłożyć 
większą niż kiedykolwiek w przeszłości uważność. 
Pamiętajmy, galerie przyciągają ogromem oferty, 
atrakcyjną lokalizacją, dostępnością parkingów 

Klienci mają nowe 
oczekiwania  

Pamiętajmy, galerie przyciągają 
ogromem oferty, atrakcyjną 
lokalizacją, dostępnością 
parkingów oraz dogodnymi 
godzinami otwarcia to nadal  
wielkie atuty. Należy sprawić, aby 
klienci mieli rzeczywiste podstawy 
do tego, by oceniać galerie jako 
bezpieczne dla siebie i swoich 
bliskich. 
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oraz dogodnymi godzinami otwarcia i to nadal  
wielkie atuty. Należy sprawić, aby klienci mieli 
rzeczywiste podstawy do tego, by oceniać galerie 
jako bezpieczne dla siebie i swoich bliskich. 
Nie wszystko jednak da się rozwiązać poprzez 
narzędzia cyfrowe, dziś bardziej niż kiedykolwiek 
unikamy ścisku, stąd zapraszając klientów do 
siebie należy zapewnić im przestrzeń. Dziś w od-
niesieniu do najmowanej powierzchni: więcej 
znaczy więcej. Więcej kas, większa przestrzeń, 
więcej przymierzalni czy stanowisk do poznania 
produktu to wszystko sprzyja komfortowi oraz 
atrakcyjności. Nie ma róży bez kolców, to będzie 
wpływało na koszt, ale może pojawić się wybór 
większy koszt czy mniejszy dochód. Indywidual-
ną ocenę pozostawiam każdemu do jego własnej 
chłodnej kalkulacji. Zapewnienie powiększonej 

przestrzeni wspólnej galerii również może wy-
magać dostosowania do obecnych wymagań 
klientów i tu systemy analizujące ruch mogą 
pomóc w analizie i usprawnieniach.
Czy trzeba zmieniać politykę cenową aby za-
chęcić klientów do wizyty w naszych salonach? 
Wydaje się, że nie o to w tym chodzi. 85% respon-
dentów wcześniej wskazanego raportu deklaruje, 
że nadal będzie kupować dobra określane jako 
luksusowe (w tym ubrania i kosmetyki) a ponad 
20% młodych klientów (pokolenie Z) zamierza 
w tej grupie produktów zwiększyć wydatki. Na-
tomiast jakość ma znaczenia dla ponad 80% 
respondentów badania. Jednocześnie 2/3 osób 
deklaratywnie chce w przyszłości kupować od 
firm aktywnie wspierających potrzebujących 
i prowadzących politykę odpowiedzialności biz-

nesowej (CSR). Jeżeli zastanowimy się dlaczego 
coraz więcej reklam do tego nawiązuje to może 
okaże się, że ta wiedza nie jest tajemną dla wielu 
marketerów.
Postępująca cyfryzacja i nowe technologie spra-
wiają, że nisze rynkowe stają się coraz mniejsze, 
coraz więcej jest ofert bazujących na indywidu-
alizmie klienta. To pozwala na wyższą marżowość, 
większą lojalność oraz dostarczenie wyższej de-
dykowanej wartości, a tym samym satysfakcji dla 
obu stron ze współpracy. Trend polegający na 
oferowaniu powiększającej się komplementar-
ności, coraz lepszym poznaniu i wykorzystaniu 
danych dla dobra  naszego klienta będzie się 
nasilać ponieważ pandemia sprawiła, że zakupów 
spontanicznych jest istotnie mniej i wygra ten kto 
lepiej rozumie czego jego klient potrzebuje.  
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Poszczególne centra handlowe wraz z wła-
ścicielami nieruchomości przez lata zmie-
niali postrzeganie obiektów handlowych, 

podkreślając, że oferują one znaczenie więcej 
niż zakupy. Kładziony był duży nacisk na do-
starczanie szeroko rozumianej rozrywki oraz 
multi-funkcjonalność. W efekcie miało to za-
trzymać klienta w danym centrum na dłużej. 
Wystarczyło jednak kilka ostatnich miesięcy, 
by w tym kontekście wrócić niemal do punktu 
wyjścia. Dzisiejsza potrzeba ludzkiego poczucia 
bezpieczeństwa sprawia, że ludzie przychodząc 
do centrum handlowego, ponownie skupiają się 
głównie na realizacji podstawowej potrzeby, czyli 
zakupów. Technologia w tym zakresie stanowi 
doskonałe „przygotowanie” się do nich. Gdyż to 
właśnie dzięki technologii klient może sprawdzić 
czy jego pożądany sklep jest w danym centrum, 
czy ma aktualnie specjalne oferty, czy też wręcz, 
w której części centrum handlowego danego 
sklepu szukać.   
W kontekście portfela handlowego IMMOFINANZ 
nieprzerwanie inwestujemy w technologię, gdyż 
dzięki niej możemy dostarczać kluczowych in-
formacji klientom przychodzącym do naszych 
obiektów. Dlatego też w ostatnich tygodniach 
uruchomiliśmy zupełnie nową stronę interneto-
wą dla naszej marki centrów handlowych VIVO!. 
Dzięki zastosowanym usprawnieniom, jeszcze 
szybciej można dowiedzieć się o aktualnych 
wydarzeniach, markach obecnych w centrum, 
czy ofercie gastronomicznej, jak również o tak 
bardzo pożądanych bieżących ofertach i pro-
mocjach u poszczególnych najemców. Ponadto, 
od dwóch lat współpracujemy z goodie, dzięki 
czemu nasi klienci mogą, za pośrednictwem 
aplikacji korzystać z bieżących zniżek, promocji, 
wyprzedaży czy kodów rabatowych. Dodatkowo 
zauważyliśmy, że klienci coraz częściej szukają 
informacji o specjalnych ofertach także na ka-
nałach social media, stąd zintensyfikowaliśmy 
kampanie informacyjną w tym zakresie również 
na tych platformach..  

Nieprzerwanie 
inwestujemy w technologię

MAGDALENA

KOWALEWSKA
Country Manager Operations Poland

Immofinanz
https://immofinanz.com
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Omnichannel sprzedaży 
stał się faktem 

Moim zdaniem „omnichanel nowych tech-
nologii”, czyli zdecydowanie większa ela-
styczność i odpowiednie operowanie 

narzędziami wykorzystywanymi we wszystkich 
kanałach obsługi to absolutna konieczność.  
Mix takich działań przyczyni się do zwiększenia 
poziomu sprzedaży przy założeniu, że będzie 
wspierał jednocześnie z tą sama siłą dwa klu-
czowe w procesie obszary: klienta i sprzedawcy. 
Klient powinien otrzymać narzędzia ułatwiające 
nawigację po sklepie oraz szybki i łatwy dostęp 
do informacji o produkcie, natomiast multifunk-
cyjny sprzedawca musi dysponować wirtualnymi 
narzędziami około-sprzedażowymi do obsługi 
klienta i jednocześnie wspierającymi wykonywa-
nie czynności związanych utrzymaniem wysokiej 
jakości ekspozycji. Oba te obszary i wszystkie 
rozwiązania w nim zastosowane w pełni można 
zdefiniować jako Wirtualny Sprzedawca.  
Najważniejszą wartością dla klienta jest spójne 
doświadczenie zakupowe bez względu na to 
z jakiego kanału sprzedaży otrzymuje towar; 
czyli elastyczność – możliwość pełnej obsłu-
gi transakcji przez dowolny kanał komunikacji 
(social media, e-mail, telefon – wg własnych 
nawyków). W ostatnim czasie zwiększyło się 
tempo obsługi. Nie ma czasu na prowadzenie 
rozmowy sprzedażowej. Klient wchodząc do 
sklepu chce szybko dokonać transakcji i opu-
ścić sklep dbając o swoje bezpieczeństwo. Czyli: 
czas obsługi – czas staje się cennym czynnikiem, 
dlatego oczekujemy rozwiązania naszego pro-
blemu „Tu i Teraz”. Zmieniły się zachowania kon-
sumentów – klienci podejmują celowe decyzje 
zakupowe w wielu kanałach i tylko potwierdzają 
je w sklepie. Czyli: „zintegrowana firma, marka” – 
potrzebą klienta jest jednakowa jakości obsługi, 
niezależnie od tego, czy robimy zakupy w sklepie 
offline czy online.
Ograniczenia handlu wprowadzone ze wzglę-
du na pandemię  przyśpieszyły dygitalizację 
środowiska i postępującą cyfryzację handlu. 
Omnichannel sprzedaży stał się faktem. Sklep 

stacjonarny musi obecnie posiadać te same funk-
cjonalności co sklep internetowy tzn. sprowadza-
nia, dostarczania towaru pod wskazany adres 
oraz dokonania transakcji na odległość. Nowe 
pokolenie klientów tzw. „millenialsów” chce wie-
lokanałowo wchodzić ze sprzedawcą w interakcje  
– dlatego ważna jest profesjonalna ekspozycja 
towaru przyciągająca uwagę, sprawne zarządza-
nie kategoriami produktów i czytelna informa-
cja o komplementarności zakupu. Obserwując 
zmiany na rynku, wprowadzamy w naszej sieci 
sprzedaży model sklepu INTERSPORT 2.0 zakła-
dający zintegrowaną wielokanałową dystrybucję 

towaru; zarządzanie kategoriami produktów oraz 
integrację i automatyzację procesów sprzedaży 
we wszystkich kanałach sprzedaży. Przygotowa-
liśmy dla klientów specjalne strefy z trenażerami 
do testowani produktów  i wirtualne infokioski. 
Stawiamy na wiodące marki i czytelną ekspo-
zycję towaru, bo uważamy, że takie są obecnie 
oczekiwania konsumentów. We wszystkich skle-
pach wprowadziliśmy nowe standardy: Standard 
Obsługi Klienta w oparciu o omnichannel oraz 
Standard Pracy w celu sprawnej realizacji zadań 
sprzedażowych i szybszej obsługi klienta. INTER-
SPORT 2.0 buduje przyszłość naszego brandu.  

MAREK

KACZMAREK
Wiceprezes

INTERSPORT Polska S.A.
https://www.intersport.pl
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Jeśli głównym celem zakupów jest konkretna 
rzecz - jakakolwiek by nie była - zastanówmy 
się, po co ludzie mieliby w ogóle przychodzić 

do sklepów i czy na pewno kluczowa jest tutaj 
technologia. Przychodzi mi do głowy, że prze-
cież na targach czy bazarkach technologia jest 
obecna w minimalnym zakresie. Na targi i bazary 
chodzimy do stałych dostawców, do których 
mamy zaufanie, którzy oferują nam to, czego 
potrzebujemy i co lubimy, a przy okazji doradzą, 
odradzą, zatrzymają nam ulubione produkty. 
Technologia nie zastąpi jakościowej oferty, fa-
chowej porady eksperta znającego się na rzeczy 
i życzliwości obsługi, które w tradycyjnym kanale 
sprzedaży są kluczowe. To one mogą stworzyć 
jakościową przewagę realnego doświadczenia 
zakupu tu i teraz. To ciekawe, że takie aspekty 
stosunkowo rzadko pojawiają się w komunikacji 
sklepów i marek zwłaszcza innych, niż z ofertą 
budowalną i remontową.  
Moim zdaniem oczekiwania klientów są mniej 
więcej stałe: przede wszystkim chcą wygodnie 
i sprawnie kupić to, czego potrzebują lub czego 
pragną. Doświadczenie zagrożenia i lockdownu 
uświadomiły nam wszystkim bardzo podstawo-
wą i silną potrzebę, przy której dotychczas nie 
mieliśmy powodu się zatrzymywać: potrzebę 
bezpieczeństwa. Myślę, że warto opowiadać 
klientom o sposobach, w jaki ludzie z centrów 
handlowych dbają o komfort i bezpieczeństwo 
klientów. I tu ważna uwaga: opowiadajmy, ale 
także egzekwujmy. Jeśli wprowadzamy obowią-
zek noszenia maseczek, grzecznie i stanowczo 
zwracajmy uwagę klientom, którzy ich nie mają. 
Konsekwencji i życzliwej ostrożności nigdy za 
dużo.      
Zakupy w sieci przyzwyczaiły nas również do 
wygody, wyboru a także nowych doświadczeń 
wokół sprzedaży. Paczki, które odbieramy są sta-
rannie zapakowane, zawierają spersonalizowany 
bilecik, upominek w postaci karty rabatowej, 
pakiet informacji gwarantujący ewentualny 
wygodny zwrot etc. To małe rzeczy, na których 
klienci budują swoje doświadczenia i dzielą się 
z innymi.     
Nasze różne przekonania, oczekiwania i prefe-
rencje raczej trudno kategoryzować zwłaszcza, 

że świat zmienia się w bardzo różnych aspektach. 
Nie tylko technologia zmienia nas i nasze zaku-
powe zwyczaje. Czy kupimy auto przez internet, 
bez konsultacji w salonie i jazdy próbnej? Być 
może nie kupimy go wcale, bo zamiast kupo-
wać własne, będziemy korzystać z samochodów 
w systemie car sharing. Nie wyskakujemy rano 
do kiosków po gazety jak kiedyś, bo sięgamy 
po smartfony. Ale czy będziemy rano zamawiać 
świeże pieczywo online? To trudniej mi sobie 
wyobrazić, podobnie jak wyzbycie się potrzeby 
dotknięcia, przymierzenia, wypróbowania, przyj-
rzenia detalom niewidocznym na zdjęciach itp. 
Z drugiej strony, tempo zmian, które wymogła 
pandemia pokazało, jak wiele rzeczy wcześniej 
trudno wyobrażalnych z dnia na dzień stało się 
możliwe: np. warzywniak przyjmujący zamówie-

ANDRZEJ

SŁOMKA
Dyrektor Zarządzający

Jet Line
https://jetline.pl

Oczekiwania klientów są 
mniej więcej stałe 

nia w Messengerze i pudło z zakupami stojące 
pod drzwiami następnego dnia. Ten warzywniak 
nie zbudował w tym czasie żadnej platformy 
sprzedażowej, skorzystał z najprostszych dostęp-
nych narzędzi i osiągnął efekt, na którym dawno 
temu bazował system dostawy mleka pod drzwi. 
Mam nadzieję, że nie zmieni się jedno i to klient 
zawsze będzie najważniejszy. 
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Dwie recepty na poprawę 
wyników sprzedaży

Trudno nie zgodzić się ze słowami Billa Ga-
tesa, że „ignorowanie złych wiadomości 
to przepis na porażkę”. Mniejsza  sprzedaż 

w handlu stacjonarnym jest faktem, z którym po 
prostu musimy się zmierzyć. Głównym powodem 
obecnego stanu rzeczy jest mniejsza liczba od-
wiedzających handel klientów, wynikająca z ich 
obawy o zdrowie. W tej sytuacji są dwie recepty 
na poprawę wyników sprzedaży. Pierwsza z nich, 
szybsza i mniej kosztowna, to zwiększenie efek-
tywności obsługi klientów, którzy odwiedzają 
nasze sklepy. Znam takie, w których liczba od-
wiedzin spadła o 40 proc., a wartość sprzedaży 
tylko o 10 proc,. bo postawiono na podniesienie 
kompetencji sprzedawców. W przeszkoleniu per-
sonelu sprzedażowego przychodzi z pomocą 
technologia, ułatwiająca realizację szkoleń online, 
dzięki którym sprzedawcy zyskują potrzebną 
wiedzę bez narażania swojego zdrowia, a sklep 
oszczędza na kosztach wynajmu sal szkolenio-
wych, cateringu, przejazdów, diet i noclegów. 
Wiem z własnego doświadczenia szkoleniowca 
i organizatora szkoleń online, że rośnie zainte-
resowanie handlu tą formą edukacji w czasie 
pandemii. 
Druga recepta na podniesienie sprzedaży to lep-
sze wykorzystanie możliwości jej bezkontakto-
wej realizacji. Będzie więc rosła rola wszelkich 
rozwiązań samoobsługowych, począwszy od 
digitalnych form pozyskiwania informacji (jak 
interaktywne ekrany, wirtualne przymierzalnie, 
czy humanoidalne roboty, przez samoobsługowe 
systemy kasowe i koncepty sklepów (jak Amazon 
Go) po automaty zakupowe. Ich popularność 
już bardzo mocno rośnie na świecie, co wróży 
im powodzenie również w Polsce. Wzrośnie 
rola sklepów i centrów handlowych jako miejsc 
odbioru zakupów realizowanych online. Co nie 
przyniesie handlowi stacjonarnemu wpływów ze 
sprzedaży, może będzie okazją do przychodów 
z najmu. 
Niższe dochody sklepów to także efekt racjonali-
zacji zakupów ze strony konsumentów. Motywu-
je to handel do podnoszenia skuteczności działań 
marketingowych. Sprzyja to rozwojowi aplikacji, 
programów lojalnościowych i innych rozwiązań 
służących sprawniejszemu pozyskiwaniu i lep-
szemu wykorzystaniu informacji o klientach dla 

pozyskiwania ich i budowania lojalności.  Po-
może nam w tym także lepsze wykorzystanie 
mediów społecznościowych, m.in. do kreowania 
komunikacji pracownik – klient, jak też do dzia-
łań edukacyjnych przez dostarczanie klientom 
wartościowych treści. Podnoszenie rentowności 
handlu wymaga lepszej skuteczności sprzedażo-
wej, jak też efektywności kosztowej, m.in. dzięki 
optymalizacji procesów biznesowych. Jakie 
technologie będą miały największy wpływ na 
retail w ciągu najbliższych 3 lat? Według raportu 
Europejskiego Instytutu Handlu (EHI) pt.: „trendy 
IT w retailu“, który ukazał się na krótko przed 
pandemią, będzie to przede wszystkim sztuczna 
inteligencja, która uzyskała aż 69 proc. wskazań. 
Daleko za nią (34 proc.) znalazły się rozwiązania 
w chmurze, omnichannel (30 proc.), analityka 
(25 proc.), komunikacja mobilna (23 proc.), in-
ternet rzeczy (22 proc.), płatności mobilne (20 
proc.). Gdzie handel chce zastosować sztuczną 
inteligencję? Głównie w analityce predyktyw-

nej (53 proc.), a także w alokacji towaru i rozpo-
znawaniu twarzy (po 22 proc.), dynamicznym 
ustalaniu cen (19 proc.), walidacji danych (14 
proc.), personalizacji (13 proc.). Pandemia nie 
zmieni, moim zdaniem, tych trendów, lecz raczej 
je umocni. Rosyjskie przysłowie mówi „co bardziej 
dokuczy, to rychlej nauczy”. Covid-19 przyspieszył 
rozwój służącej retailowi technologii. Wygląda 
więc na to, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. 
By przeżyć trzeba zainwestować w rozwój. Jak 
pisał Jan Sztaudynger „tylko żywy ma jeszcze 
perspektywy”. 

JERZY

OSIKA
Ekspert ds. retailu i sprzedaży, PezesJ

Promedia
http://promedia.biz.pl
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WOJCIECH

TULWIN
Dyrektor ds. Marketingu i PR

Recman
https://www.recman.pl

Wśród konsumentów zdecydowanie 
wzrosła wrażliwość cenowa  
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Aby zachęcić klientów do powrotu do 
centrów handlowych oraz salonów przy 
ulicy powinniśmy zapewniać najwyższy 

poziom bezpieczeństwa, aby klienci mogli czuć 
się komfortowo. Większość galerii oraz sieci 
handlowych sprawnie dostosowało lokale do 
nowej rzeczywistości, zapewniając najwyższe 
standardy bezpieczeństwa zarówno klientom, 
jak i pracownikom. Do salonów Recman bardzo 
szybko dostarczyliśmy niezbędne środki ochrony 
osobistej, a jednocześnie dostosowaliśmy stan-
dardy obsługi do nowej rzeczywistości, o czym 
regularnie informujemy naszych klientów. Galerie 
powinny zadbać o to, aby odwiedzający prze-
strzegali zasad, a powierzchnie wspólne i toalety 
powinny być jak najczęściej dezynfekowane.
Bardzo istotne jest również przypominanie klien-
tom wielu doświadczeń zakupowych, z którymi 
mieli do czynienia. Mimo spadku atrakcyjności 
galerii handlowych, klienci nie zrezygnują z wizyt 
w punktach stacjonarnych. Osoby, które obawiają 
się większych skupisk, będą wybierać lokale przy 
ulicy, gdzie będą czuli się bardziej komfortowo. 
Dla wielu z nich robienie zakupów online jest 
mniej satysfakcjonujące w porównaniu do wizyty 
offline, a w przypadku męskiej odzieży formal-
nej niezbędna jest najwyższej jakości obsługa 
i doradztwo. Wśród rozwiązań jakie wprowadzi-
liśmy jest m.in. regularna dezynfekcja odzieży, 
czy możliwość umówienia się na indywidualną 
wizytę w salonie.
Wydawać by się mogło, że na skutek pandemii 
klienci odwiedzający centra handlowe oczekują 
wyłącznie zapewnienia najwyższych standardów 
bezpieczeństwa. Jednak na przestrzeni ostat-
nich miesięcy zmieniły się przede wszystkim 
dotychczasowe zachowania konsumenckie. 
Wśród konsumentów zdecydowanie wzrosła 
wrażliwość cenowa. Towarzyszący niepokój 
i obawa przed zarażeniem się koronawirusem, 
a także ryzyko utraty pracy czy też obniżenia za-
robków wśród części społeczeństwa, powoduje, 
że klienci oczekują od sieci handlowych wysokich 
rabatów i promocji, co negatywnie wpływa na 
marżę – szczególnie w branży fashion. Klienci 
koncentrują się również głównie na produktach 
pierwszej potrzeby, brakuje zakupów pod wpły-

wem impulsu, jak odbywało się to wcześniej. 
Nie pomaga również brak niedziel handlowych, 
co mogłoby zachęcić klientów do odwiedzenia 
centrów w dogodnym terminie.
Pandemia miała i nadal ma znaczący wpływ 
na zmianę preferencji konsumentów, którzy 
przestawili się na lokalną konsumpcję, a co za 
tym idzie spowodowało to spadek atrakcyjności 
galerii handlowych – przede wszystkim przez 
strach przed możliwością zarażenia się wirusem 
w dużym skupisku osób. Wizyty w salonach są na 
pewno krótsze, wcześniej zaplanowane i prze-
myślane.
Istotnym trendem jest wzrost zakupów online, 
których w czasie pandemii dokonało po raz 
pierwszy wielu nowych klientów. Można też 
zauważyć, że coraz częściej kupują te osoby, 
które wcześniej korzystały z zakupów online.
Postępująca cyfryzacja wymusiła na właścicielach 
sklepów stacjonarnych uruchomienie sklepów 

Wśród konsumentów zdecydowanie 
wzrosła wrażliwość cenowa  

Pandemia miała i nadal ma 
znaczący wpływ na zmianę 
preferencji konsumentów, 
którzy przestawili się na 
lokalną konsumpcję, a co za tym 
idzie spowodowało to spadek 
atrakcyjności galerii handlowych 
– przede wszystkim przez strach 
przed możliwością zarażenia się 
wirusem w dużym skupisku osób. 
Wizyty w salonach są na pewno 
krótsze, wcześniej zaplanowane 
i przemyślane.
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online, jeżeli wcześniej takich nie posiadali. Jest 
to pierwsza droga do komunikacji z klientem 
i łatwiejsze dotarcie do niego z ofertą w dobie 
pandemii.
Aby zbudować długotrwałą relację z klientem 
wiele marek, jak i galerii handlowych decyduje 
się na stworzenie własnych aplikacji mobilnych, 
poprzez które mogą komunikować aktualne pro-
mocje oraz informacje ze świata swojej marki.
Obserwujemy również szybki rozwój płatności 
bezgotówkowych, które są  najchętniej wybie-
raną opcją płatności w obecnym czasie. W wielu 
sieciach handlowych coraz częściej pojawiają się 
samoobsługowe kasy, które są bezpieczniejsze dla 
klienta niż bezpośredni kontakt ze sprzedawcą 
i dla wielu osób wygodniejsze.
Nie ulega wątpliwości, że pandemia przyspie-
szyła postępującą cyfryzację, a handel tradycyj-
ny będzie musiał elastycznie dostosować się do 
bieżącej sytuacji.  
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Polacy bardzo czekają 
na powrót do normalności 

Schemat zakupowy klientów z racji ogło-
szonej przez WHO pandemii koronawirusa 
uległ zmianie. Sytuację tę wymusiły nie tylko 

wprowadzone odgórnie regulacje prawne, ale 
i obawy konsumentów o własne zdrowie. Dotkli-
wie skutki epidemii odczuły przede wszystkim te 
branże, które dotyczą potrzeb drugiego rzędu – 
branża modowa, gastronomiczna czy kulturalna. 
Z kolei sektor spożywczy czy AGD-RTV pomimo 
początkowych zawirowań, w mniejszym stopniu 
był podatny na wprowadzane ograniczenia. 
Z przeprowadzonych przez Retail Institute badań 
wynika, że od początku b.r. do maja odnotowano 
ponad 34% mniej wejść do centrów handlowych 
niż w tym samym okresie w 2019 roku. Wraz 
ze zniesieniem części ograniczeń nałożonych 
na centra handlowe nastąpił jednak pik odwie-
dzin – aż o 111,5% w okresie 4-10 maja 2020 
w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Dla-
czego tak bardzo skupiam się na tych danych? 
Ponieważ idealnie obrazują one oczekiwania 
klientów. Można wyraźnie stwierdzić, że Polacy 
są przyzwyczajeni do robienia zakupów w cen-

trach handlowych i bardzo czekają na powrót 
do normalności. Na razie jednak nie możemy 
mówić o pełnym ożywieniu handlu. Konsumenci 
dokonują przemyślanych zakupów i starają się 
je planować. Często rezygnują z odwiedzin ga-
lerii całymi rodzinami, zwracają także uwagę na 
stosowane środki ochrony osobistej oraz limity 
osób w przestrzeni społecznej. Z tego względu 
racjonalnym rozwiązaniem jest stworzenie in-
nowacyjnego konceptu nowoczesnych centrów 
handlowych, które z większą elastycznością będą 
w stanie dostosować się do zmian zachodzących 
na rynku, a także do preferencji zakupowych 
klientów. 
Prognozy na nadchodzące miesiące są nadal 
ostrożne, choć z tygodnia na tydzień widać wy-
raźne oznaki ożywienia. Kluczem do przetrwania 
czasu pandemii jest stałe analizowanie potrzeb 
konsumentów oraz analiza ich preferencji za-
kupowych. Firmy, które mogą otworzyć nowy 
kanał sprzedaży poprzez uruchomienie sklepu 
internetowego, z pewnością powinny wziąć 
ten wariant pod uwagę. Dziś bowiem już coraz 

rzadziej mówimy o dwóch typach klientów – 
internetowych i stacjonarnych. Klienci chętnie 
dokonują zakupów w centrach handlowych, 
jak i drogą elektroniczną. Ukierunkowanie więc 
na dwutorowe działanie w czasie pandemii po-
zwala maksymalizować zyski i przetrwać trudny 
czas bez większego uszczerbku na płynności. 
Z kolei dla konsumentów to wygoda, która 
w przyszłości, po powrocie do normalnych wa-
runków, zaprocentuje przywiązaniem do marki 
i tym samym zwiększy szanse na dokonanie 
kolejnych zakupów w sklepie otwartym na in-
nowacje i odpowiadającym na bieżące potrzeby 
konsumentów. 
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Część klientów pozostanie 
lojalna e-zakupom 
Nowe technologie zmieniają oblicze han-

dlu. Wkroczyły one już do naszego życia 
na dobre. Właściciele sklepów powinni 

dostosowywać się do nowej rzeczywistości i wy-
korzystywać te możliwości do rozwoju firmy. 
Umiejętne ich zastosowanie może podnieść zyski 
i znaczenie marki. 
Struktura handlu w Polsce podlega w ostatnim 
okresie silnym zmianom. W szczególności doty-
czy to handlu internetowego – silnym bodźcem 
do rozwoju tego segmentu było wprowadzenie 
ograniczenia handlu w niedziele. Sytuacja zwią-
zana z koronawirusem bez wątpienia wzmocniła 
ten trend. Można zatem zakładać, iż część kon-
sumentów pozostanie lojalna temu kanałowi 
sprzedaży nawet po zakończeniu epidemii – czy 
to przez przyzwyczajenie, czy na skutek ziden-
tyfikowania jego zalet w tym trudnym okresie.
Małe sklepy spożywcze rywalizują z dużymi 
sieciami dyskontów szerszą ofertą. Mają więcej 
pozycji asortymentowych, nierzadko są to pro-
dukty premium. Wtedy pojawia się ryzyko, że nie 
trafią w gust klientów i artykuły nie będą szyb-
ko sprzedane. To najgorsza wizja dla właściciela 
sklepu – towar uwięziony na półce, to uwięzione 
pieniądze. I właśnie tutaj otwiera się pole dla 
nowych technologii, pomagają one zoptymalizo-
wać asortyment i dokładnie zaplanować zakupy 
w hurtowni. Tak właśnie zarządzają towarem 
nowoczesne sieci franczyzowe. Wprowadza-
ją dla swoich partnerów w sieci rozwiązania, 
które dostarczają szczegółowych wskazówek, 
jak gospodarować towarem, aby nie zalegał on 
na półce. Obecnie takie instrumenty pozwalają 
działającym na własny rachunek właścicielom 
sklepów zrzeszonych w sieciach franczyzowych 
dostosowywać ofertę do potrzeb nawet w skali 
mikro. Jeżeli to potrzebne mogą ją różnicować  
nawet dla poszczególnych sklepów w oparciu 
o dostarczane dane, monitorować ceny koszy-
ka produktów, planować promocje, dostarczać 
wiedzę porównywalną z tą jaką ma manager 
w dużej firmie. 
Rozwój nowych technologii to także udogodnie-
nia dla klientów, którzy mogą korzystać z apli-
kacji i zbierać punkty lojalnościowe, sprawdzać 
jakie są promocje, planować zakupy. Być może 
wkrótce będziemy obserwować na przykład 
zmierzch gazetek reklamowych, które zostaną 
zastąpione przez aplikacje czy też spersonali-

zowaną ofertę współpracującą z aplikacją na 
telefonie komórkowym klienta.  Konsumenci 
mogą także szybko zrobić sprawunki dzięki ka-
som samoobsługowym,  w Polsce funkcjonują 
już nawet sklepy bez obsługi, otwierane przez 
klienta za pomocą aplikacji. Na szeroką skalę 
robimy zakupy w internecie. Planujemy je i wy-
bieramy zza ekranu komputera lub smartfona 
i następnie wygodnie je odbieramy, często łącząc 
ze sobą różne kanały sprzedaży. Bardzo rozwinął 
się też rynek usług dostawczych – artykuły może 
przywieźć do domu kurier lub możemy je ode-
brać w wygodnym punkcie np. w sklepie obok 
domu. Jednak wciąż w większości opieramy się 
na rozwiązaniach tradycyjnych, chociaż szybko 
to ewoluuje. To, czy konsumenci korzystają z no-
wych technologii, zależy także od ich wieku oraz 
miejsca zamieszkania. W tej chwili obserwujemy 
wejście handlu w zupełnie nową erę, handel 
oparty tylko  na sklepie stacjonarnym i relacji 
konsument – sprzedawca odchodzi do historii. 
Budowane są zupełnie nowe zależności, gdzie 
głównym elementem jest sieć.
Dostęp do innowacyjnych instrumentów może 
mieć przede wszystkim sklep, który działa w  no-
woczesnej sieci franczyzowej. Dla pojedynczych, 
niezrzeszonych placówek tworzenie zaawanso-
wanych aplikacji i rozwiązań informatycznych 
byłoby zbyt kosztowne. Poza tym systemy tego 

rodzaju bazują na big data, co niejako z definicji 
eliminuje pojedyncze niezrzeszone placówki  
z możliwości efektywnego pozyskiwania i dzie-
lenia się danymi. Dlatego, aby małe i średnie 
sklepy mogły sprostać walce konkurencyjnej 
z silnymi dyskontami oraz odnaleźć się na coraz 
bardziej cyfrowym rynku, powinny się jedno-
czyć w systemach franczyzowych oraz grupach 
zakupowych. Otrzymują wówczas  przydatne 
rozwiązań i narzędzia do sprawnego zarządzania 
placówką, pozwalających podjąć walkę konku-
rencyjną o klienta w nowym środowisku handlu 
detalicznego. Kolejnym, już wkrótce możliwym 
do wykorzystania w handlu, rozwiązaniem bę-
dzie sztuczna inteligencja. W pewnych obsza-
rach, jeżeli chodzi o działania analityczne, już 
powoli zaczyna się ona pojawiać także w sieciach 
o strukturze rozproszonej – takich jak franczyzo-
we. Najważniejsze jest, aby w tej chwili zacząć 
już myśleć przyszłościowo – sklepy i sieci, które 
dziś nie rozpoczną transformacji cyfrowej nie 
będą w stanie nadążyć za rozwojem handlu i po-
staw konsumenckich. Z punktu widzenia klienta 
obecnie oprócz ceny i bliskości sklepu ważny jest 
także czas. Rozwiązania cyfrowe przyczyniają się 
do poprawy świadomości konsumenta, przez co 
skracają czas realizacji zakupów, co przy coraz 
szybszym tempie życia i coraz krótszym czasie, 
jaki mamy na zakupy, wydaje się niezbędne. 
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Każdy to wie, każdy to słyszał, każdy zdaje 
sobie z tego sprawę: wiedza to potęga. Im 
więcej wiemy o naszym kliencie tym le-

piej dostosujemy do niego naszą ofertę, lepiej 
odpowiemy na jego potrzeby. Niby nic nowe-
go – przecież marketerzy od lat wspierają się 
w swoich strategicznych decyzjach badaniami. 
Ale teraz jest inaczej. Po pierwsze, technologia 
cyfrowa, którą mamy do dyspozycji pozwala nam 
zdobywać dane o klientach na szereg nowych 
sposobów. Po drugie, technologia pozwala 
nam agregować olbrzymie ilości tych danych. 
Po trzecie, technologia pozwala nam pozyskiwać 
je w czasie rzeczywistym i ta sama technolo-
gia pozwala nam je błyskawicznie analizować. 
A żeby tego jeszcze było mało, to zaproponuje 
działania, które pozwolą skutecznie wykorzystać 
pozyskaną wiedzę.  
„The future is now”. Wykorzystując wiedzę spe-
cjalistów od BigData skutecznie i szybko im-
plementujemy tę technologię dając galeriom 
handlowym do ręki narzędzie o olbrzymich 
możliwościach. Gotowe i proste we wdrożeniu 
rozwiązanie wciągające do interakcji w dobrze 
znanej formule programu lojalnościowego, staje 
się nieocenionym źródłem informacji o klien-
tach. Oto prosty przykład. Wystarczy kilka klik-
nięć i już wiemy, jaki procent klientów, którzy 
zrobili zakupy w sklepie „X” zrobiło również 
zakupy w sklepie „Y”. Co więcej, wiemy, ile wy-
dali w poszczególnych sklepach i jak często te 
zakupy się powtarzały. Zarządzający obiektem 
otrzymują „od ręki” dane, które do tej pory wy-
magały przeprowadzenia kosztownych badań. 
Jeżeli na dodatek posegmentujemy sobie tych 
klientów, to powstają gotowe grupy odbiorców, 
do których możemy kierować bardziej sprecy-
zowaną komunikację w kanałach digital. Wy-
korzystując dokładnie te same dane możemy 
w czasie rzeczywistym analizować skuteczność 
swojego tenant-mixu. Co szczególnie istotne – 

są to bardzo wiarygodne dane, bo nie opieramy 
ich na deklaracjach klientów, tylko na skanach 
z rzeczywistych paragonów. Oczywiście to tylko 
przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. 
Szybkie decyzje oparte na twardych danych to 
klucz do sukcesu w błyskawicznie zmieniają-
cej się rzeczywistości. Inwestycja w narzędzia 
pozwalające sprawnie pozyskiwać i analizować 
jak największe ilości danych o naszych klien-
tach, wykorzystanie potencjału targetowania 
behawioralnego w komunikacji i promocji to 
ważny i potrzebny krok w kierunku aktywnego 
zwiększania sprzedaży na terenie obiektu. 
Na bieżąco śledzimy wyniki odwiedzalności 
obiektów, zmiany koszyków zakupowych. Istot-

nym i ciekawym trendem jest w mojej ocenie 
powrót grona klientów do tzw. zadaniowych 
odwiedzin w galerii. Pandemia postawiła moty-
wację odwiedzin w kontradykcji do rosnącego 
poprzednio trendu wizyt opartych na poszuki-
waniu doświadczeń, spędzaniu czasu. Znacząco 
przybyło klientów, którzy przyszli zrealizować 
konkretne cele zakupowe. Ilościowo ubyło klien-
tów, ale Ci którzy przychodzą, opuszczają galerię 
z większą ilością zakupów. Innymi słowy – klienci 
stają się coraz cenniejsi. Tym istotniejsze stają się 
teraz narzędzia, które pozwalają skutecznie do 
nich docierać, wejść z nimi w interakcję, budo-
wać ich lojalność oraz odpowiadać na bieżące 
potrzeby. 

WITOLD

BACIA
Szef Działu Strategii i Dyrektor Zarządzający

Agencja RedComm
https://redcomm.pl
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Szybkie decyzje
to klucz do sukcesu
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Moim zdaniem kluczowym elementem 
rozwiązań, które są dziś w stanie zwięk-
szyć poziom sprzedaży jest edukacja, 

czyli to w jaki sposób zakupiony produkt np. 
oczyszczacz powietrza, filtr do wody, profesjo-
nalny grill, sole do kąpieli, nagłośnienie do kina 
domowego, etc. mogą poprawić jakość życia. 
Można do tego dążyć drogą elektroniczną - przez 
webinary, video w mediach społęcznościowych, 
filmy instruktażowe, itp. Osoby, które zakupią np. 
ogrodowe palenisko i otrzymają też dostęp do 
szkoleń on-line, bardziej docenią zakupiony pro-
dukt. Tym samym mogą pogłębiać swoją wiedzę, 
co niekiedy daje również możliwość zabłyśnięcia 
w gronie znajomych, których zaprosimy na nie-
standardowy posiłek.
Z kolei stacjonarnie można klientów zapraszać 
na prezentacje lub eventy, ale znacznie bar-
dziej będziemy musieli skupiać się nad ich ja-
kością, aby zachęcić potencjalnych odbiorców 
do zainwestowania swojego czasu i funduszy 
w dany produkt lub usługę. Takie spotkania 
muszą być prowadzone przez profesjonalistów 
z danej dziedziny. Eventy produktowe powinny 
odbywać się cyklicznie i z niemałą częstotliwo-
ścią, a każde kolejne spotkanie powinno być 
lepsze od poprzedniego. Tylko doświadczenie 
wynikające z mnogości takich spotkań pozwoli 
prowadzącym dążyć do perfekcji, a tym samym 
rzetelnie wzbudzać zainteresowanie przyszłych 
nabywców.
Klienci oczekują dziś profesjonalizmu. Jeśli chce-
my tylko kupić produkt, aby zaspokoić potrze-
bę, możemy to w łatwy sposób zrobić online. 
Niestety w moim odczuciu z powodu obecnej 
sytuacji gospodarczej nastąpi pogłębienie roz-
warstwienia społecznego, pomiędzy mniej za-
możnymi, a lepiej zarabiającymi. Zmniejszy się 
klasa średnia, która jest tak istotna dla gospodarki, 
bo to ona generuje główny obrót. Coraz więcej 
konsumentów zacznie zwracać uwagę na cenę, 
a druga grupa ludzi-zamożniejszych jeszcze bar-
dziej będzie stawiała na jakość produktu, obsługę, 
funkcjonalność. W ostatnim półroczu z wiado-
mych względów zwiększyły się zakupy interne-
towe, co możemy zaobserwować między innymi 
zwiększoną ilością punktów odbioru przesyłek. 
Postępująca cyfryzacja i nowe technologie 
zmobilizują handel tradycyjny do minimalizo-
wania kosztów dostarczania podstawowych 
dóbr i zwiększenia dbałości o konsumentów 

z segmentu premium. Na całą sytuację patrzę 
bardzo optymistycznie, bo zmusza jedną i drugą 
stronę do refleksji, która mam nadzieję przy-
czyni się do zwiększonej satysfakcji kupujących, 
co z kolei spowoduje większe przywiązanie do 
marki. Dzięki cyfryzacji, sprzedający mogą w dość 
prosty i niekoniecznie bardzo kosztowny sposób 
komunikować się z klientami. Mobilizuje to do 
przemyślanych, rzetelnych i nienachalnych prób 
komunikacji z klientem w myśl zasady "mniej 
znaczy więcej". 

TOMASZ

WÓJCIK
Właściciel

PsiaEdukacja.eu
http://psiaedukacja.eu

Mniej znaczy więcej
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Mniej znaczy więcej Produkty impulsowe 
przyciągają wielu 
klientów
W nowej rzeczywistości konsumenci 

oczekują od nas przede wszystkim 
restrykcyjnego podejścia do kwestii 

higieny. Czujemy się dobrze w miejscach, w któ-
rych zalecenia sanitarno-epidemiologiczne są 
priorytetem. Płyny do dezynfekcji oraz rękawiczki 
ochronne przed wejściem do sklepu to sygnał, 
że w tym miejscu możemy się czuć bezpiecznie. 
Kolejnym argumentem, który mógłby skłonić 
klientów do odwiedzin obiektów handlowych 
są akcje specjalne, np. programy lojalnościowe, 
kupony mobilne do wykorzystania w sklepach 
stacjonarnych i zamówienia z odbiorem na miej-
scu. Coraz więcej sklepów wprowadza również 
kasy samoobsługowe, które ograniczają kontakt 
między klientami i pracownikami sklepu. 
Część handlu tradycyjnego już teraz przeniosła 
się do Internetu. Wiele branż odkryło potencjał 
sprzedaży on-line, która pozwoliła im w znacz-
nym stopniu ograniczyć koszty. Ze względu na 
specyfikę konceptów street foodowych, nasz 
model sprzedaży nie uległ zmianie. W dalszym 
ciągu funkcjonujemy w formule „take away”. Pro-
dukty impulsowe niezmiennie przyciągają wielu 
klientów, dlatego są wyjątkiem od panującej 
tendencji. 

MARCIN

OLESIAK
Właściciel

Sweet Gallery Sp. z o.o. sp. k.
https://www.sweetgallery.pl

Fot. Sweet Gallery
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Sytuacja pandemii Covid 19 jest pierwszą 
tego typu w naszej najnowszej histo-
rii, dlatego nikt do niej nie był właściwie 

przygotowany. Lockdown wprowadzony przez 
rządy kolejnych państw w znacznym stopniu 
sparaliżował gospodarkę – w tym działalność 
galerii handlowych. Ratując się przed groźbą 
upadłości część firm przeniosła swoją działalność 
do internetu. Czy jednak rozwiązanie to okaże 
się trwałe? Zależy to w dużej mierze od decyzji, 
jakie podejmą właściciele galerii, najemcy po-
wierzchni oraz banki.
Rząd w ramach kolejnych tarcz nie potrafił 
wypracować rozwiązania satysfakcjonujące-
go wszystkie wymienione wcześniej strony. 
Odpowiedzialność więc spoczęła głównie na 
wynajmujących. Myślę, że aby mogli przetrwać 
ten trudny okres powinni się zdecydować na 
czasowe rozliczanie najmu w oparciu o wskaźnik 
obrotu najemcy, a w kolejnym kroku poszukać 
wspólnie rozwiązań, które pozwolą ten wskaźnik 

Najbardziej 
może pomóc 
przywrócenie 
handlu 
w niedzielę
zwiększyć. Niestety, liczba możliwości jest bardzo 
ograniczona. Jedną z nich może być prowadzenie 
wspólnych działań promocyjnych mających na 
celu przyciągnięcie do galerii jak największej 
liczby kupujących. W takim rozwiązaniu nie 
będzie to już element konkurencji pomiędzy 
kupcami, raczej pomiędzy galeriami. Jednak zde-
cydowanie najbardziej może pomóc zarówno 
najemcom, jak i wynajmującym przywrócenie 
handlu w niedzielę.
Dziś trudno w sposób spójny mówić o minionym 
półroczu. W jego trakcie mieliśmy do czynienia 
z okresem przedcovidowym – charakteryzują-
cym się zwiększonymi zakupami produktów 
spożywczych, covidowym, - kiedy funkcjono-
wały tylko sklepy spożywcze i pralnie oraz po-
covidowym – kiedy mimo otwarcia wszystkich 
punktów sprzedaży w galeriach, klienci wracali 
do nich bardzo powoli i z dużą obawą. Obecnie 
mamy okres wakacyjny. Dalszy los galerii han-
dlowych zależy od tego, czy po wakacjach nie 
będzie konieczności ponownego lockdownu. 
Niestety, patrząc na beztroskę zarówno kupców, 
jak i klientów mam poważne obawy. Wielokrot-
nie mówiłem o tym, że aby gospodarka mogła 
funkcjonować musimy na jakiś czas nauczyć się 
żyć z Covid – ale nauczyć się żyć, to nie znaczy 
lekceważyć płynące z niego zagrożenia. W związ-

ku z tym zarówno przedsiębiorcy, jak i ich klienci 
powinni cały czas pamiętać o zachowaniu higie-
ny oraz zasad bezpieczeństwa wynikających ze 
zdrowego rozsądku, a nie tylko nakazów i za-
kazów wydawanych przez organa państwowe. 
Rozwijająca się cyfryzacja pozwoliła wielu fir-
mom przetrwać w trakcie kryzysu wywołanego 
epidemią Covid 19. Do internetu przeniosły się 
nie tylko spotkania handlowców, ale przede 
wszystkim klientów. Czy jednak taki stan pozosta-
nie na dłużej? Mam nadzieję, że nie. Po pierwsze 
dlatego, że ludzie mają potrzebę bezpośredniego 
kontaktu z kupowanym towarem, możliwością 
przymierzenia, zapoznania się z opinią sprzedaw-
cy i w pewnym sensie delektowania się procesem 
zakupowym. Po drugie i w tym wypadku naj-
ważniejsze, tak gwałtowne, wprost rewolucyjne 
przejście od zakupów bezpośrednich do zaku-
pów internetowych spowodowałoby ogrom-
ne straty dla gospodarki w wyniku upadłości 
zarówno po stronie właścicieli galerii, jak i ich 
najemców. Zdaję sobie sprawę, że w związku 
z rozwojem technologii cyfrowych nasze życie 
będzie sukcesywnie przenosiło się do internetu, 
ale musi to odbywać się w drodze ewolucji – 
pozwalającej wszystkim uczestnikom procesów 
zakupowych na odpowiednie przygotowanie 
swoich biznesów. 

MAREK

KOWALSKI
Przewodniczący
Federacja Przedsiębiorców Polskich
http://federacjaprzedsiebiorcow.pl
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Omnichannel jest zdecydowanie tym 
kierunkiem, w którym podążamy
Połączenie kanałów sprzedaży internetowej 

ze stacjonarną, czyli tzw. omnichannel to 
trend, jaki możemy obserwować od lat 

w związku z postępującą digitalizacją procesów 
sprzedażowych.  Obecna sytuacja jeszcze bardziej 
przyspieszyła te procesy i pokazała, że te firmy, 
które nie posiadały kanałów online prawdopo-
dobnie przez okres pandemii niewiele sprzedały, 
natomiast te firmy, które miały zintegrowane 
kanały, lub choćby stronę internetową - sklep on-
line - zauważyły że duża część klientów, nie mo-
gąc dokonać zakupów w salonie stacjonarnym 
odwiedziła właśnie sklep internetowy. W naszym 
przypadku ta sprzedaż wzrosła aż siedmiokrotnie. 
E-sprzedaż nigdy jednak nie stanowiła trzonu 
całej sprzedaży - to było 5% całości i nagle się 
okazało, że to nie jest 5% tylko potencjalnie 
35%. Oczywiście, teraz kiedy sklepy znów się 
otworzyły,  sprzedajemy trzykrotnie więcej niż 
sprzedawaliśmy, ale już nie siedmiokrotnie. Jed-
nak zauważamy, że ta część nabywców, która nie 
chodzi do centrów handlowych, realizuje swoje 
potrzeby w sklepach online. 
Nie jest trudno przewidzieć, że pewne procesy 
przyspieszą, firmy zainwestują więcej w zróż-
nicowane kanały sprzedaży i logistykę, aby 
konsument jeszcze szybciej mógł otrzymywać 
produkty, które będą trafiały w jego ręce w formie 
bezpłatnej – bez kosztów dostawy i zwrotu. Taka 
tendencja na rynku jest już zauważalna. Warto 
zatem położyć nacisk na pewne inwestycje, jeżeli 
ktoś nie miał ich w najbliższych planach. Sklepy, 
które nie miały w ogóle takich rozwiązań praw-
dopodobnie bardzo odczuły spadek przychodów 
przez te półtora miesiąca. 
Da się zauważyć, że centra handlowe wychodzą 
również z inicjatywą obecności na tzw. platfor-
mach internetowych. Jest to doskonała alternaty-
wa dla tradycyjnego obiektu handlowego, oparta 
jedynie o e-sklepy skupione pod jedną domeną. 
Rozmawiamy z różnymi centrami handlowymi na 
temat realizacji takich planów. Nie wiem jeszcze 
jak to się sprawdzi, ale widać, że podejmowana 
jest próba odwzorowania fizycznej rzeczywisto-
ści w świecie online. To odpowiedź na rozwój 

technologii i tendencje występujące na rynku. 
Oczywiste jest to, że klienci oczekują promocji, bo 
z jednej strony rynek sam to proponuje, z drugiej 
strony są w różnych sytuacjach – czują zagroże-
nie ekonomiczne  - są narażeni na utratę pracy 
bądź już stracili dochody, być może ich wyna-
grodzenia zostały obniżone. Na pewno w sferze 
akcji promocyjnych da się zaobserwować wzrost 
konkurencyjności. I myślę, że firmy, które nie 
są w stanie przebić pewnych ofert -  a są takie, 
bo nie wszyscy posiadają cały łańcuch dostaw 
w swoich rękach – mogą mieć pewien problem. 
Trudno im bowiem będzie rabatami sterować tak, 
aby zachować odpowiednią marżę. 
Konsumenci na pewno oczekują dobrych ofert. 
I to widać. Konsumenci oczekują również poczu-
cia bezpieczeństwa. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, by w naszych 
sklepach były zachowane wszelkie środki bez-
pieczeństwa. Udało nam się zaadaptować nowe 
techniki - podczas osobistego doradztwa pod-
chodzimy do klienta od tyłu, nie mamy  kontak-
tu twarzą w twarz, ale dalej jesteśmy w stanie 
oferować brafitting. 

Nasze klientki nie chcą rezygnować z usługi do-
pasowania bielizny przez profesjonalistę. Musimy 
zatem pokazać, że spełniamy wszystkie standardy 
bezpieczeństwa. Z powodzeniem udało nam się 
w tej nowej sytuacji odnaleźć. Nasza sprzedaż 
przez internet przed pandemią była stosunkowo 
niewielka, gdyż mając dostęp do sklepów stacjo-
narnych, klientowi w znacznej mierze zależało 
na oferowanych przez nas doświadczeniach 
zakupowych i obsłudze. Podczas izolacji, której 
wszyscy doświadczyliśmy, niewątpliwie segment 
e-commerce przybrał na sile. Bielizna nie jest 
jednak łatwym towarem do sprzedaży online 
wśród nowych klientów - zwłaszcza nasza bie-
lizna (w ofercie mamy 88 rozmiarów). Natomiast 
musimy się przyzwyczaić i zaadaptować do tego, 
że klienci online będą kupowali coraz chętniej.
Dlatego obecnie rozwijamy obsługę w seg-
mencie e-sprzedaży. Nasz customer service ma 
wydzieloną obsługę techniczną - gdzie klient 
otrzymuje pomoc, gdy ma problem z zamówie-
niem, nie wie gdzie jest paczka, czy pojawia się 
kwestia zwrotu pieniędzy, etc. To jeden centralny 
dział dla całej grupy CHANGE of Scandinavia. 

Zdecydowanie uważam, że - 
niezależnie od pojawiających się 
trendów rynkowych - w naszej 
branży, z naszym produktem 
i filozofią sklep stacjonarny będzie 
zawsze miał sens. Nasze salony 
sprzedaży jeszcze przez długie lata 
będą odpowiadały za zdecydowaną 
część obrotu. 
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Omnichannel jest zdecydowanie tym 
kierunkiem, w którym podążamy

Mamy również zespoły customer service dzia-
łające lokalnie  - każdy kraj posiada taki zespół. 
W większości przypadków są to osoby, które są 
doradcami w sklepach  - podzieliliśmy zatem 
ich obowiązki na pracę w sklepie i pracę onli-
ne, gdzie poziom obsługi nie odbiega od tego, 
który oferujemy w butikach stacjonarnych. Nasi 
specjaliści doskonale wiedzą jak dane modele 
się układają. Zasadą jest to, że kiedy wychodzi 
nowa kolekcja, to każdy pracownik - w naszym 
przypadku są to kobiety - musi sam przymierzyć 
produkt, aby potrafić lepiej doradzić zaintere-
sowanym klientkom. W ten sposób staramy się 
sprostać wyzwaniu, by zapewnić klientom online 
podobne doświadczenie zakupowe, co w skle-
pach stacjonarnych.  
Zdecydowanie uważam, że - niezależnie od po-
jawiających się trendów rynkowych, w naszej 
branży, z naszym produktem i filozofią - sklep 
stacjonarny będzie zawsze miał sens. Nasze sa-
lony sprzedaży jeszcze przez długie lata będą 
odpowiadały za zdecydowaną część obrotu. 
Kobiety odwiedzające nasze sklepy często spę-
dzają nawet godzinę w przymierzalni. Zauważa-
my to szczególnie w przypadku nowych klientek, 
które dopiero odkrywają świat CHANGE Lingerie 
i szeroką ofertę naszej bielizny. Świadczy to o tym, 
że pewnych doznań zakupowych i doświadczeń 
nie zastąpi nawet najlepszy sklep internetowy. 
Cyfryzacja o tyle zmieni handel tradycyjny, że 
w sklepach pojawiać się będą coraz to nowsze 
technologie. Już widzimy interaktywne ekra-
ny, przyspieszające procesy zakupowe. Klienci 
używają tabletów w przymierzalniach, mogą 
zapoznać się szybko z nową kolekcją i od razu 
dokonać zakupu. Nie muszą tego robić przy kasie, 
a to oznacza, że samo doświadczenie zakupowe 
może ulec zmianie. Być może się mylę, ale wydaje 
mi się, że cyfryzacja nie zmieni modelu bizne-
sowego, co do zasady. Po prostu coraz większa 
część sprzedaży będzie odbywać się w rzeczy-
wistości wirtualnej.
Omnichannel jest zdecydowanie tym kierun-
kiem, w którym podążamy, ale to przecież żadna 
nowość. Być może jesteśmy ponadto w stanie 
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wprowadzić kolejne usprawnienia, żeby klient 
jeszcze szybciej i łatwiej mógł robić zakupy. Inte-
gracja systemów - to jest coś, co już ma miejsce 
i nadal będzie ewoluować. Jestem przekonany, 
że specjalistyczne sklepy bieliźniane, a tym są 
sklepy CHANGE Lingerie, nie znikną z rynku. Spo-
dziewam się jednak, że dotknie to inne branże, 
mniej uzależnione od osobistego, profesjonal-
nego doradztwa. 



KLUCZOWA 
Współpraca zarządzających obiektem 

z najemcami to główny element dobrze 
prosperującego centrum handlowego. I nie tylko 

dziś, w dobie pandemii. Marywilska 44 ma tego 
świadomość od samego początku istnienia, 
hołdując zasadzie o wspólnym budowaniu 

marki i biznesu. Z Małgorzatą Konarską, Prezes 
Zarządu MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. rozmawiamy 
o zarządzaniu obiektem handlowym w sytuacji 

kryzysowej, 10-leciu działalności i zmianach 
na rynku, a także o nowych funkcjach, jakie 

przejmują centra handlowe

T
rwa pandemia koronawirusa. 
Z licznych badań wynika, że 
klienci ograniczyli zakupy 
w centrach handlowych, na 
rzecz zakupów online. Decyzje 

te podyktowane są przede wszystkim oba-
wą o zdrowie. W jaki sposób dbają Pań-
stwo o bezpieczeństwo swoich klientów? 
Pandemia zmusiła nas wszystkich do 
większej uważności i dbałości o własne 
zdrowie i bezpieczeństwo. Mamy pełną 
świadomość tego, że dziś klient podejmu-
jąc decyzję o wyjściu na zakupy pod uwagę 
bierze nie tylko najlepszą ofertę handlową, 
czy rekreacyjną ale również, a może przede 
wszystkim, bezpieczeństwo swoje i swoich 
najbliższych. Stąd podjęte przez nas kroki, 
by to bezpieczeństwo zapewnić odwiedza-
jącym, najemcom i wreszcie sobie samym. 
Na terenie Kompleksu Handlowego Ma-
rywilska 44 bezwzględnie egzekwujemy 
zasadę zakrywania ust i nosa, kontrolujemy 
w trybie ciągłym liczbę osób przebywają-
cych w obiekcie. Zadbaliśmy o powszechną 
dostępność płynu dezynfekującego i regu-
larną dezynfekcję powierzchni dotykowych 
(klamki, poręcze, blaty, itp.), a także filtrów 
w centrali wentylacyjnej, wprowadziliśmy 
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systematyczną cyrkulację powietrza i nocną, 
profesjonalną dezynfekcję obiektu. Co rów-
nie istotne – dbamy, by na terenie kompleksu 
nie przebywały osoby z jakimikolwiek obja-
wami chorobowymi. 

Jak Pani myśli, jak ta sytuacja wpłynie na 
branżę? Jakie wnioski wyciągnie?
Na wnioski przyjdzie czas po wygaśnięciu 
epidemii i analizie faktów. Wszyscy dziś 
działamy w trybie kryzysowym, w warun-
kach i okolicznościach niespotykanych na 
taką skalę. Myślę, że to, co już możemy przy-
jąć za standard obowiązujący bez względu 
na stan epidemiologiczny to część zasad 
sanitarnych. Te – jak sądzę – zostaną z nami 
na bardzo długo. Głębsze analizy dopiero 
przed nami. 

Jak zmieniły się relacje biznesowe: najem-
ca - centrum handlowe?

Regulacje rządowe ukonstytuowały pewne 
rozwiązania, które i tak były nieuniknione. 
Jeśli chcemy przetrwać ten trudny okres 
kluczowa jest współpraca zarządzających 
obiektem z najemcami. W przypadku na-
szego Centrum to blisko 1400 podmiotów, 
niejednokrotnie małych firm, jednoosobo-
wych działalności gospodarczych, rodzimych 
marek i rodzinnych biznesów. Mamy tego 
świadomość od samego początku istnie-
nia Marywilskiej 44, hołdując zasadzie, że 
wspólnie budujemy markę i nasz biznes. 
W praktyce oznacza to chociażby politykę 
rabatową dla najemców, która nie skoń-
czyła się wraz z wygaśnięciem ochrony 
wprowadzonej regulacjami rządowymi. In-
dywidualne podejście do każdego najemcy 
to naprawdę nie są puste hasła w naszym 
wypadku. Oczywiście oczekujemy także 
zaangażowania drugiej strony – dbałości 
o atrakcyjną ofertę dla odwiedzających 

i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez 
najemców.

Marywilska 44 działa na stołecznym rynku 
od 10 lat. Jak na przestrzeni tego czasu 
zmienił się obiekt? 
To prawda, w tym roku kończymy 10 lat 
i od pierwszego dnia funkcjonowania Cen-
trum było to wyjątkowe miejsce nie tylko 
na mapie Warszawy. Centrum powstało 
w rok, a już w dniu jego otwarcia poziom 
komercjalizacji wynosił ponad 90 proc. Co – 
przy blisko 1400 podmiotach i 64 tys. mkw. 
powierzchni było i nadal jest kluczowym 
w budowaniu marki, jaką jest Marywilska 
44. Następnym krokiem, podjętym w od-
powiedzi na duże zainteresowanie ofero-
waną przez Marywilska 44 powierzchnią 
handlową, było powiększenie pasażu i uzu-
pełnienie go o część biurową. W ramach tej 
inwestycji powstało ponad 20 nowych lokali 
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handlowych. Kolejne lata to ciągłe podno-
szenie standardu obiektu min. rozbudowa 
strefy gastronomicznej. Wraz z dynamicz-
nym wzrostem liczby klientów okazało się, 
że funkcjonująca strefa gastronomiczna nie 
jest w stanie obsłużyć w sposób satysfak-
cjonujący wszystkich zainteresowanych nią 
klientów. Dlatego podjęto decyzję o jej roz-
budowie. Stworzyliśmy w ten sposób więk-
szą, nowoczesną, funkcjonalną i przyjazną 
przestrzeń o łącznej powierzchni prawie 
1700 m.kw., w której każdy znajdzie dla 
siebie coś pysznego i niepowtarzalnego – 
różnorodność smaków i jedyną w swoim 
rodzaju atmosferę.

Które wydarzenia były kluczowe w budo-
waniu jego pozycji rynkowej i wpłynęły na 
jego atrakcyjniejsze postrzeganie przez 
klientów i najemców?
Bardzo istotnym krokiem w rozwoju 

Centrum była inwestycja zakończona 
w 2017 roku – drugi obiekt czyli Park Han-
dlowy Marywilska 44. Odmienny w swoim 
charakterze od CH Marywilska 44, bowiem 
tu, na 12 tys. mkw. znajduje się 11 sklepów 
wielkopowierzchniowych z segmentu dom, 
ogród i rekreacja oraz największy w Warsza-
wie park trampolin. 

A jak zmienili się klienci i rynek? 
Od lat obserwowaliśmy tę samą tenden-
cję – odwiedzający spędzali coraz więcej 
czasu w centrach handlowych. Z badań 
wynika, że przeciętny Polak w centrum 
handlowym jeszcze do niedawna pojawiał 
się dwa lub trzy razy w miesiącu, a w więk-
szych aglomeracjach nawet dwa, trzy razy 
w tygodniu. Przez lata wydłużał się czas 
spędzany przez klientów w centrach czy 
galeriach handlowych. Wynikało to przede 
wszystkim z ewoluujących zachowań 

konsumentów i ich oczekiwań wobec ofer-
ty obiektów. Klienci nie tylko chcieli robić 
zakupy, centrum handlowe wskazywali jako 
miejsce rozrywki, spotkania rodzinnego czy 
biznesowego, sposobu na spędzenie wolnego 
czasu. Ostatnie miesiące zmieniły bardzo 
wiele w tych kwestiach, a klienci stali się 
bardziej zadaniowi. Planują swoje wizyty 
w centrach handlowych i wykorzystują czas 
maksymalnie efektywnie, bez względu na to 
czy w planie mają tylko zakupy, czy także 
skorzystanie z przestrzeni rekreacyjnej. In-
nymi słowy – tzw. klient spacerowicz to dziś 
rzadki gość centrum handlowego. 

Jaka jest obecnie pozycja rynkowa Mary-
wilskiej 44? 
Jesteśmy rozpoznawalną marką nie tylko na 
terenie Warszawy, czy województwa mazo-
wieckiego. Mamy rzeszę wiernych klientów, 
a wraz z rozwojem centrum i poszerzaniem »
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W firmie głównie zajmuję się zarządzaniem 
w takich obszarach jak: wynajem, marketing, 
finanse. Jestem też odpowiedzialna za 
strategię rozwoju firmy. Moja historia 
zawodowa zaczyna się od administracji 
samorządowej, z którą związana byłam 
kilkanaście lat. Swoją przygodę w biznesie 
rozpoczęłam w 2008 roku poznając m.in. 
rynek nieruchomości komercyjnych. Jest 
to długa, czasami wyboista droga  i pełna  
nowych doświadczeń. Od 9 lat jestem 
prezesem spółki MARYWILSKA 44, która 
jest właścicielem kompleksu handlowego 
MARYWILSKA 44 o pow. 80 tys. mkw. na 
warszawskiej Białołęce. W 2019 r. MARYWILSKA 
44 po raz trzeci z rzędu znalazła się 
w rankingu Gazel Biznesu. Cieszymy się, że 
nasza praca i sukcesy widoczne są również 
w środowisku biznesowym. To wyróżnienie jest 
potwierdzeniem naszego rozwoju, utwierdza 
to naszych partnerów w przekonaniu, że nie 
zwalniamy tempa i jesteśmy godni zaufania.

JAKA JEST PANI DEWIZA ŻYCIOWA?
Zawsze, zarówno w życiu zawodowym, 
jak i osobistym kieruje się dewizą: „Nie ma 
rzeczy niemożliwych, nigdy nie szukam 
problemów, lecz ich rozwiązań”.

CO DECYDUJE O PANI SUKCESIE?
Organizacja, dyscyplina, samokontrola oraz 
upór.

CO MOTYWUJE PANIĄ DO DZIAŁANIA?
Zadowoleni klienci, którzy zawsze są na 
pierwszym miejscu. Są oni potwierdzeniem 
pozytywnych efektów działania i skutecznej 
realizacji założonych celów. Mam zespół 
bardzo dobrych współpracowników. Wiem, 
że razem sprostamy każdemu, nawet 
najtrudniejszemu zadaniu.

CO CENI PANI W LUDZIACH?
Uczciwość, lojalność oraz umiejętność 
przyznawania się do błędów. Cenię również 
kreatywność i chęć podnoszenia sobie 
poprzeczki.

JAKIE SĄ PANI
DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE?
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W CZASIE WOLNYM?
Wypoczywam w towarzystwie rodziny, 
szczególnie 11 miesięcznego wnuka. Ta 
forma wypoczynku dostarcza mi sporo 
emocji (śmiech).

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

Jest kilka pozycji, które zrobiły na mnie 
wrażenie m.in. „Wieczna miłość” , serial 
„Wataha”.

LEKTURA NA WIECZÓR?
Lubię i czytam. Najczęściej książki 
psychologiczne, ale nie tylko, lubię też 
biografie, szczególnie te poświęcone silnym 
osobowościom.

ULUBIONE DANIE?
Kuchnia polska i azjatycka, i to w każdej 
postaci. Uwielbiam kotlecik mielony, młode 
ziemniaczki z koperkiem i młodą kapustką 
jak również curry. Pychota!

KULTURA W CZASIE WOLNYM, W JAKIEJ 
POSTACI NAJCHĘTNIE?

Jak uda mi się znaleźć wolną chwilę to 

zdecydowanie długie spacery, rower. Lubię 
też zaszyć się z dobrą książką lub obejrzeć 
film.

PLANY NA WAKACJE - POLSKA CZY 
ZAGRANICA?

Oczywiście nad polskim morzem. 

ULUBIONA RESTAURACJA
Z pasją i pomysłowym szefem kuchni 

SAMOCHÓD MARZEŃ?
Nie jestem fanką motoryzacji. Auto musi 
być wygodne, bezpieczne i mieć pojemny 
bagażnik.

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PANI W  
WOLNEJ CHWILI?

Wybór muzyki zależny jest  od nastroju 
i dlatego jej horyzonty są bardzo szerokie, 
od Wolfganga Amadeusza Mozarta do 
rocka.

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁABY PANI 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

We wszystkim dążę do perfekcji, to jeden 
z moich z celów w życiu. Nie mam takiej 
jednej umiejętności.

PREZES ZARZĄDU
MARYWILSKA 44 SP. Z O.O.

MAŁGORZATA 
KONARSKA
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Kompleks Handlowy MARYWILSKA 44 jest 
największym centrum handlowym północnej 
części Warszawy, na który składają się dwa 
obiekty handlowe o łącznej powierzchni 
80 tys. mkw. i ogólnie dostępny, bezpłat-
ny parking z 4500 miejscami postojowymi. 
W Centrum Handlowym o pow. 68.000 m2 
pod jednym dachem znajduje się blisko 
1400 sklepów, kawiarni, restauracji, punktów 
usługowych oraz strefa rekreacyjno-rozryw-
kowa. Centrum pracuje siedem dni w tygod-
niu, także w niedziele niehandlowe. W Parku 
Handlowym o pow. 12.000 m2 znajdują się 
głównie wielkopowierzchniowe salony wy-

posażenia wnętrz i ogrodów,  popularny sk-
lep dla miłośników jednośladów i największy 
w stolicy park trampolin.

KONTAKT:
Dział komercjalizacji 
ul. Marywilska 44
03-042 Warszawa-Białołęka
mobile: (+48) 603 755 210
tel. (22) 449 51 11
e-mail: najem@marywilska44.com
www.marywilska44.com
www.parkhandlowymarywilska44.pl

oferty trafiamy do coraz szerszego grona 
odwiedzających. Jesteśmy jedynym cen-
trum handlowym czynnym siedem dni 
w tygodniu, również w niedziele niehan-
dlowe. Blisko 1400 punktów handlowych 
i usługowych w jednym miejscu powoduje, 
że jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania 
klientów o różnej zasobności i potrzebach. 
Na terenie Kompleksu znajdują się marki, 
których nie ma w żadnym innym obiekcie 
handlowym w Warszawie.  

Które elementy decydują o przewadze 
konkurencyjnej i wyróżniają ofertę cen-
trum na tle lokalnej konkurencji?
Niewątpliwą przewagą Marywilskiej 44 jest 
łatwy dojazd i komfortowy parking oferujący 
4500 bezpłatnych miejsc postojowych. To 
właśnie takie udogodnienia, prócz oferty 
handlowej czy rekreacyjnej, są kluczowe przy  
wyborze obiektu handlowego przez klienta.

Na rynku nieruchomości komercyjnych 
wyraźnie widoczny jest trend łączenia 
funkcji handlowych i rozrywkowych. 
Klienci spędzają też coraz więcej czasu 
poza domem i oczekują od centrów han-
dlowych szerokiej oferty w tym zakresie. 
W jaki sposób Marywilska 44 odpowiada 
na ten trend? 
Wielofunkcyjność centrum handlowego 
to dziś standard. Faktycznie, jak wcześniej 
wspominałam, klient oczekuje od obiektu 
nie tylko szerokiej oferty handlowej, ale rów-
nież gastronomicznej i rekreacyjnej. Ponad 
połowa odwiedzających centra handlowe 
wskazuje, że jest to idealne miejsce na spo-
tkanie towarzyskie, biznesowe czy week-
endową rozrywkę z rodziną. Każde nasze 
działanie to reakcja na potrzeby odwiedza-
jących i zmieniający się rynek. Zatem i tu 
nigdy nie pozostawaliśmy w tyle. Sala zabaw 
dla dzieci Figlarium, park trampolin Jump 
Arena, Energy Fitness Club, papugarnia 
Carmen, różnorodna oferta gastronomiczna 
– to regularna oferta Marywilskiej 44. 

Które z oferowanych atrakcji cieszą się 
największym zainteresowaniem Państwa 
Klientów i dlaczego?
Każde wydarzenie ma swojego odbiorcę. 
Trudno porównywać spotkanie edukacyjne 
kierowane do młodych rodziców z całodnio-
wym festiwalem muzycznym, warsztatami 
z zakresu dekoracji i urządzania wnętrz czy 
świątecznym, wielkim pakowaniem prezen-
tów. Niemniej Nasza Spółka angażuje się 
w rozwój lokalnej społeczności. W mapę 
kulturalną stolicy na stałe wpisał się uro-
dzinowy koncert Marywilskiej 44. I jeśli 
mamy analizować to tylko pod kątem liczby 

gości, to Urodziny Marywilskiej są bezkon-
kurencyjne i co tu kryć - dla nas, dla na-
szych najemców najistotniejsze w rocznym 
kalendarzu eventów. Ogromną popular-
nością cieszą się także eventy tematyczne, 
m.in. projekt Fajny czas Mamy, skierowany 
do młodych rodziców. 

Mimo wprowadzonego zakazu handlu 
w niedzielę, Marywilska 44 jest otwar-
ta 7 dni w tygodniu. Z jakich atrakcji 
mogą skorzystać klienci w niedziele 
niehandlowe?
Rzeczywiście, jako jedyne centrum han-
dlowe w Warszawie zapraszamy na zakupy 
siedem dni w tygodniu, również w niedzie-
le wolne od handlu. Jest to możliwe tylko 
dzięki temu, że większość naszych najemców 
to mikro i małe przedsiębiorstwa, a ich wła-
ściciele, jeśli nie na co dzień, to na pewno 
w niedziele samodzielnie obsługują klientów. 
To pozwala nam na pracę w niedziele nie 
tylko w części rekreacyjnej, ale i właśnie 
handlowej. To również determinuje nasze 
działania marketingowe i ma wpływ na po-
pularność centrum. 

Jakie są plany rozwoju Marywilskiej 44 
w nadchodzącym czasie? 
W trudnym czasie pada to pytanie. Myślę, że 
dziś musimy skupić się na odrabianiu strat 
po lockdownie. Ostatnie miesiące utwierdzi-
ły nas w przekonaniu, że obraliśmy dobra 
drogę rozwoju budując markę Marywilska 
44 na fundamencie, którym są małe, często 
rodzinne firmy, traktując je po partnersku 
i wspierając w trudnych chwilach. Dzięki 
temu dziś nie borykamy się z problemami 
w postaci ogromnych, psutych przestrzeni, 
po wycofujących się z galerii handlowych 
sklepach sieciowych. Zawsze dążyliśmy do 
tego, by zachować wyjątkowość Marywilskiej 
44 i nadal będziemy się na tym skupiać sta-
rając się pozyskać wyjątkowe marki i ofertę 
nie tylko różnorodną asortymentowo, ale 
również cenowo. Innymi słowy – nie zwal-
niamy tempa, a w najbliższych dniach, choć 
w innej odsłonie i warunkach – świętować 
będziemy 10. urodziny centrum wraz z na-
szymi klientami i najemcami. 

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję 

Fot. Marywilska 44



72

W ostatnich latach programy lojalnościowe przeszły znaczącą ewolucję. Czas długiego i żmudnego zbierania 
punktów opartego wyłącznie na sprzedaży dobiegł końca. Trendy, które obecnie dominują, wymagają od 
marek bardziej kreatywnego podejścia, a jednym z kluczowych czynników jest wybór odpowiedniego systemu 
lojalnościowego. Co powinien oferować taki system, aby program lojalnościowy mógł okazać się sukcesem? 
Pokazujemy to na przykładzie platformy Loyalty Starter

Aplikacja mobilna
Dla większości osób noszenie kart plastiko-
wych w portfelu jest największą trudnością 
i problemem wynikający z uczestnictwa 
w programie lojalnościowym. Rozwiązanie 
tego problemu stanowią aplikacje mobilne, 
zapewniające uczestnikom programu stały 
i wygodny dostęp do własnego konta, kata-
logu nagród i aktualnych promocji.
Jest to obecnie najsilniejszy z trendów i trud-
no wyobrazić sobie nowoczesny program 
lojalnościowy pozbawiony tych możliwo-
ści. W Loyalty Starter doskonale to rozu-
miemy, dlatego jednym ze standardowych 
elementów naszej platformy jest personali-
zowana aplikacja mobilna dla uczestników 
programu. 

Nagrody elektroniczne
Niezwykle istotnym elementem skutecznego 
programu lojalnościowego jest natychmia-
stowa gratyfikacja jego uczestników. Klienci 
oczekują realnych korzyści, tu i teraz. 
W Loyalty Starter rozwiązaliśmy ten pro-
blem, dając możliwość wykorzystania nagród 
elektronicznych (np. voucherów do sklepów 
i usług internetowych). Dystrybucja tego 
typu nagród jest automatyczna i bezob-
sługowa, koszty magazynowania i wysyłki 
zerowe, a gratyfikacja uczestników odbywa 
się w czasie rzeczywistym. 

Personalizacja
Programy lojalnościowe stanowią narzędzie, 
które marki wykorzystają m.in. do badania 
preferencji zakupowych swoich klientów. 
Późniejsza personalizacja oferty w oparciu 
o te dane umożliwia ogólne zwiększenie 
sprzedaży. Loyalty Starter wspiera te procesy, 

umożliwiając segmentację uczestników pro-
gramu (np. na podstawie ich zachowań lub 
preferencji zakupowych) oraz personalizację 
udostępnianych im treści (np. ofert, nagród 
czy konkursów). 

Automatyzacja
Aby program lojalnościowy skutecznie 
realizował stawiane przed nim cele, duża 
część jego zadań powinna zostać zauto-
matyzowana. Z tego powodu platforma 
Loyalty Starter została wyposażona w API 
umożliwiające integrację z dowolnym sys-
temem IT (np. z systemem sprzedażowym) 
oraz mechanizm Marketing Automation, 
pozwalający na automatyzację scenariu-
szy biznesowych dotyczących programu 
lojalnościowego (np. wysyłkę wiadomości 

z życzeniami urodzinowymi lub przyznanie 
punktów za rozwiązanie quizu). Możliwości 
w tym zakresie są nieograniczone.

Funkcje budujące zaangażowanie 
klientów
Czy w dzisiejszych czasach do budowa-
nia lojalności klientów wystarczą schodki 
rabatowe lub atrakcyjny katalog nagród? 
Absolutnie nie. Obecnie uwagę uczestników 
programów lojalnościowych zdobywa się za 
pomocą narzędzi takich jak grywalizacja, 
CSR, konkursy czy systemy rekomendacji. 
Aby dowiedzieć się więcej na temat tych 
rozwiązań i poszukać wartościowych inspi-
racji, zapraszamy na stronę i bloga Loyalty 
Starter.  

CO POWINIEN OFEROWAĆ 
NOWOCZESNY SYSTEM 
DO OBSŁUGI PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH?

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE
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Rozmowa 
z Pawłem Ciszkiem, 
Prezesem Just GYM



Każdy z klubów Just GYM, mimo 
przynależności do sieci, zachowuje 

swój indywidualizm poprzez 
architekturę i wystrój, który 

każdorazowo uzupełniony jest 
o atrybut nawiązujący do lokalnej 

kultury i zwyczajów. We Wrocławiu 
jest to krasnal, w Poznaniu koziołki 

a w Zabrzu oryginalny wagonik 
z kopalni. Paweł Ciszek, Prezes 
Just GYM podkreśla, że dzięki 

temu klubowicze czują się bardziej 
swobodnie. 

J
ust GYM pojawił się w Polsce 
prawie trzy lata temu. Czy rynek 
zareagował na Just GYM zgodnie 
z Państwa oczekiwaniami?
Dziś mogę potwierdzić, iż Just 

GYM wpasował się idealnie w potrzeby 
konsumentów. Realizacja osobistych celów 
naszych klubowiczów przez aktywność fi-
zyczną jest zdecydowanie łatwiejsza przy 
możliwości korzystania z klubu fitness w do-
wolnym czasie. W Just GYM klienci mogą 
ćwiczyć 24h / 7 dni w tygodniu / 365 dni 
w roku w lokalach o wysokim standardzie 
a przy tym za bardzo atrakcyjną cenę. Przy-
kładamy też wiele uwagi do jakości sprzętu, 
stawiając na liderów rynku w wyposażeniu 
klubów fitness. »
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wyposażyliśmy kluby w kamery termiczne 
3D, badające temperaturę ludzkiego ciała. 
Dodatkowo mierzą też liczbę osób w klubie 
tak, aby każdy klient mógł wybrać dogod-
ną dla siebie godzinę ćwiczeń, sprawdzając 
obłożenie danej lokalizacji na naszej stronie 
www. 

Just GYM ma obecnie 16 lokalizacji. Jakie 
są Państwa założenie strategii ekspansji 
w 2020 roku?
Tak, obecnie Just GYM posiada już 16 lo-
kalizacji klubów, a w 2020 roku planujemy 
kolejne otwarcia. Na przełomie roku będzie-
my więc zarządzali ok. 20 klubami. Sytuacja 
pandemiczna nie zatrzymała nas w realiza-
cji śmiałych, ale realnych planów ekspansji 
spółki. Zawieramy też nowe kontrakty, gdyż 
należy mieć na uwadze, iż negocjacja i reali-
zacja naszych obiektów to wielomiesięczny 
proces a my patrzymy optymistycznie na 
polski rynek fitness.

Popularność klubów fitness i siłowni 
w Polsce, podobnie jak w Europie wzrasta 
z roku na rok. Jakie są przyczyny tych ro-
snących tendencji?
Potrzeba dbania o własne zdrowie oraz 
sprawność fizyczną niejako wymusiły na 
konsumentach poszukiwanie najlepszych 
rozwiązań realizujących ich cele. Tendencja 
wzrostowa zainteresowania klubami fitness 
to nie tylko odzwierciedlenie kultu ciała, 
zmagania się z własnymi słabościami, ale 
i realizacja śmiałych wyzwań w zakresie 
aktywności fizycznej, takich jak triathlony, 
biegi długodystansowe czy zawody kultury-
styczne. W dzisiejszych czasach zwracamy 
też bardzo dużo uwagi na kwestie zdro-
wotne, a regularny trening wzmacnia układ 
odpornościowy i zapobiega wielu chorobom. 

Według raportu Deloitte „The European 
Health & Fitness Market 2019” klienci 
oczekują od dużych sieci fitness coraz 
wyższej jakości przy zachowaniu istotnej 
presji na obniżkę cen. W jaki sposób reali-
zują Państwo takie oczekiwania klientów?
Na etapie budowy klubów Just GYM dba-
my o najlepsze materiały, ale i nietuzinko-
we podejście do wnętrz w klubach. Mimo 
sieciowości każdy klub ma indywidualne 
atrybuty, będące dopełnieniem lokalności 
klubu. Wyposażenie klubów w najnowsze 
maszyny fitness od naszych dostawców gwa-
rantują niezawodność, a oczekiwania klien-
tów względem ceny jest realizowane przez 
szeroką ofertę cenową. Ważnym aspektem 
naszej oferty jest jej elastyczność i prostota 
w zakupie członkostwa, gdyż nie wymagamy 
zawierania długoterminowych umów. Jeśli 
klient ma taką potrzebę może samodziel-
nie w każdym momencie rozwiązać umowę 
z miesięcznym wypowiedzeniem. 

Zdaniem autorów raportu w najbliższym 
czasie na rynek fitness duży wpływ będą 
miały nowoczesne technologie. Jakie dzia-
łania podejmują Państwo by podążać za 
tymi trendami?
Cała filozofia bezobsługowego automa-
tycznego klubu fitness jest projektem po-
dążającym za tym trendem. Nowoczesne 
technologie to również zakup karnetu online 
przez naszą stronę lub w kiosku sprzeda-
żowym przed wejściem do klubu. Płatno-
ści bezgotówkowe, przedłużenia karnetów 
czy też dodatkowe oferty realizowane są 
przez Internet. Cały czas śledzimy z uwagą 
rynki i tendencje w innych krajach powoli 
wprowadzając je do Polski, a nasze nowe 
projekty technologiczne, będą na pewno 
widoczne w najbliższym czasie. Obecnie 
z uwagi na bezpieczeństwo naszych klientów »
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Na początku działalności kluby Just GYM 
powstawały w centrach handlowych. Jed-
nak od pewnego czasu pojawiają się także 
w biurowcach, akademikach czy obiektach 
typu mixed-use. Które z lokalizacji są przez 
Państwa najbardziej pożądane? 
Proces ekspansji w naszej sieci poparty jest 
wnikliwą analizą każdej lokalizacji w wielu 
aspektach. Zwracamy uwagę między innymi 
na wielkość populacji danego miasta, jego 
siłę nabywczą oraz konkurencję na danym 
rynku. Dodatkowo badamy też grupy wie-
kowe i strukturę demograficzną w promieniu 
15 minut dojazdu do wybranej lokalizacji. 
Naszym celem jest dotarcie z ofertą jak naj-
bliżej naszych klubowiczów, więc istotna jest 
również dla nas komunikacja danego miej-
sca. Ważne, aby wykorzystać przy realizacji 

obiektu jego charakter i współpracować 
z jego otoczeniem.

Jak już Pan wspomniał, każdy z klubów 
Just GYM, mimo przynależności do sieci, 
zachowuje swój indywidualizm poprzez 
architekturę i wystrój klubu, który każdo-
razowo uzupełniony jest o atrybut nawią-
zujący do lokalnej kultury i zwyczajów. 
Dlaczego taka strategia? 
Jesteśmy ogólnopolską siecią klubów fitness 
jednak rozumiemy ich lokalny charakter. 
Pomimo zunifikowania formatu klubów 
i powtarzalności w sieci każdorazowo sta-
ramy się nawiązać wystrojem do lokalnych 
przyzwyczajeń i trendów po to, aby klienci 
czuli się w nich bardzo swobodnie.

Który z projektów zasługuje na szczególne 
wyróżnienie?
Trudno mi jest wybrać ten jeden szczegól-
ny projekt, gdyż wiele z nich jest wartych 

uwagi. Mi osobiście najbardziej przypadły 
do gustu projekt neonu w poznańskim klubie 
symbolizujący trykające się koziołki oraz 
oryginalny wagonik z kopalni, który stoi 
w klubie w Zabrzu.

Jakiego rodzaju klient odwiedza Just 
GYM? 
Nasi klubowicze przede wszystkim traktują 
klub jako miejsce, gdzie spędza się dobrze 
czas. Mamy osoby ćwiczące codziennie jak 
i takich, którzy przychodzą jeden raz w ty-
godniu. Dzięki formule karnetów w Just 
GYM nie muszą wybierać częstotliwości 
odwiedzania klubu. Dowolność w korzysta-
niu z fitness sprawia, że ten brak presji, jest 
dla klubowiczów tym czego poszukują. Cena 
członkostwa jest bardzo atrakcyjna, więc 

Proces ekspansji w naszej sieci 
poparty jest wnikliwą analizą 
każdej lokalizacji w wielu 
aspektach. Zwracamy uwagę 
między innymi na wielkość 
populacji danego miasta, jego siłę 
nabywczą oraz konkurencję na 
danym rynku. 
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Portret
PREZES JUST GYM
PAWEŁ CISZEK

Paweł Ciszek – prezes zarządu i udziałowiec 
spółki Just GYM, ogólnopolskiej sieci 
automatycznych klubów fitness, 
działających w formule 24h/7/365. 
Wcześniej członek zarządu Fitness za 
Rogiem, dla której wraz z zespołem stworzył 
sieć klubów StepONE Fitness, należących 
obecnie do Benefit Systems S.A. W swojej 
karierze zawodowej odpowiadał za 
ekspansję i zarządzanie funkcjonowaniem 
wielu ogólnopolskich sieci z sektora handlu 
detalicznego. Zarządzał również siecią galerii 
handlowych w grupie kapitałowej należącej 
do Mariusza Świtalskiego, m.in. jako prezes 
spółki notowanej na GPW. Ukończył studia 
magisterskie o specjalności „Organizacja 
i zarządzanie sportem” na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 
studia podyplomowe „Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami” na Wydziale 
Ekonomii Wyższej Szkoły Gospodarowania 
Nieruchomościami w Warszawie, studia 
podyplomowe „Menedżerskie” na Wyższej 
Szkole Bankowej w Poznaniu, a w 2012 roku 
uzyskał prestiżowy certyfikat Harvard 
Business Management 2012™ organizowany 
przez ICAN. W spółce Just GYM sp. z o.o. 
zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu i jest 
odpowiedzialnym za działania korporacyjne 
oraz kluczowe działania operacyjne.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE?

JAKA JEST PANA DEWIZA ŻYCIOWA?
Dobro wraca, a to co dajesz innym wróci 
do ciebie.

JAKIE NAWYKI W PANA PRACY 
DECYDUJĄ O SUKCESIE?

Punktualność, słowność i szacunek dla 
innych.

CO MOTYWUJE PANA DO DZIAŁANIA?
Możliwość realizacji i rozwoju.

CO NAJBARDZIEJ CENI PAN 
W LUDZIACH?

Uczciwość. 

JAKĄ FORMĘ WYPOCZYNKU PREFERUJE 
PAN W CZASIE WOLNYM?

Aktywny wypoczynek z różnymi atrakcjami.

KTÓRE, Z DOTYCHCZAS 
ODWIEDZONYCH PRZEZ PANA MIEJSC 
ZAPADŁY GŁĘBOKO W PAMIĘĆ?

Safari w Kenii ze względu na możliwość 
obcowania z dzikimi zwierzętami.

KTÓRY Z DOTYCHCZAS OBEJRZANYCH 
FILMÓW WYWARŁ NA PANU 
NAJWIĘKSZE WRAŻENIE?

Trudno tak naprawdę jest wybrać, ponieważ 
wiele jest filmów godnych polecenia. 
Ostatnio ponownie oglądałem ostatnio 
"Listę Schindlera” Stevena Spielberga 
i wskażę tę pozycję, abyśmy pamiętali 
historię, która nie powinna nigdy więcej się 
powtórzyć.

JAKĄ KSIĄŻKĘ Z DOTYCHCZAS 
PRZECZYTANYCH MÓGŁBY PAN 
SZCZEGÓLNIE POLECIĆ? I DLACZEGO?

Sun Tzu – „Sztuka wojny”, ponieważ 
w treść znajduje się wiedza, która może 
mieć zastosowanie w wielu sferach 
życia codziennego, w tym także przy 
rozwiązywaniu problemów osobistych.  

ULUBIONE DANIE?
Lubię kuchnię azjatycką.voucher na naukę 
otrzymałem od mojego Zespołu! 

KULTURA W CZASIE WOLNYM - W JAKIEJ 
POSTACI NAJCHĘTNIEJ?

Najchętniej odwiedzam teatr.

NAJBLIŻSZE WAKACJE – W JAKIM 
MIEJSCU NAJCHĘTNIEJ?

W Polsce, bo uważam, iż Polska jest na 
tyle ciekawym krajem, iż warto tutaj 
spędzać wakacje. Dodatkowo lubię kulturę 
wschodnią, więc i Azję polecam wszystkim.

ULUBIONA RESTAURACJA?
Nie mam takiej szczególnej. Po prostu 
serwująca kuchnię azjatycką.

JEŚLI SAMOCHÓD TO TYLKO…
Nie mam upodobanego jednego modelu, 
ale cenie sobie starsze samochody.

JAKIEJ  MUZYKI SŁUCHA PAN 
NAJCZĘŚCIEJ?

Muzyki klubowej.

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁBY PAN 
W PRZYSZŁOŚCI OPANOWAĆ DO 
PERFEKCJI?

Gotowanie.

wrzesień-październik 2020 magazyngalerie.pl

Fot. Just GYM



każdy sobie może na fitness u nas pozwolić 
a to sprawia iż mamy w klubie wszystkie 
grupy wiekowe. 

Czy jest Pan jednym z nich?
Oczywiście gdy tylko czas i obowiązki zawo-
dowe na to pozwalają sam trenuje w klubie 
w Poznaniu. Mamy też w firmie zorgani-
zowane treningi przez naszych trenerów 
i wówczas wszyscy pracownicy z centrali 
razem ćwiczą.

Na jakim poziomie kształtuje się liczba 
uczestników klubów Just GYM?
Każdy placówka, aby była rentowna, po-
winna posiadać kilka tysięcy klubowiczów 
i u nas te poziomy są realizowane.

Jakie rodzaje treningów klienci Just GYM 
wybierają najczęściej? 
Klienci Just GYM wybierają spośród 12 
stref treningowych i podział atrakcyjności 
pomiędzy poszczególne strefy jest dla nas 
ciężki. Widzimy jednak, że zajęcia grupowe 
wybierają kobiety częściej niż mężczyźni, 
a strefa funkcjonalna cieszy się zainteresowa-
niem obu płci. Oczywiście maszyny w strefie 
cardio nieustannie cieszą się największym 
powodzeniem. 

Polacy coraz chętniej korzystają z klubów 
fitness i siłowni przeznaczając na to coraz 
większe budżety. Czy Just GYM również 
zauważa takie tendencje?
W dzisiejszej rzeczywistości Polacy coraz 
częściej stawiają na zdrowy tryb życia i dba-
łość o zdrowie, którego jednym z działań jest 
ruch i aktywność fizyczna. W polskim spo-
łeczeństwie poprawia się też stopa życiowa, 
a co za tym idzie przeznaczamy coraz więcej 
pieniędzy z miesięcznego budżetu na roz-
rywkę i sport. Cieszy nas ten fakt i pokazuje, 
że zgodnie ze wzorcem płynącym z bardziej 
rozwiniętych państw europejskich mamy 
jeszcze sporo miejsca do rozwoju. 

Za pięć lat członkami klubów fitness może 
być nawet 4 miliony Polaków. Czy Just 
GYM jest na gotowy?
Duże przestronne powierzchnie, obsługa 
w trybie 24-godzinnym i blisko 250 maszyn 
topowych marek w każdym klubie to nasza 
odpowiedź na prognozy rosnącego trendu 
zapotrzebowania na fitness dostępny dla 
każdego.

Jak Pan myśli, jaka będzie przyszłość ryn-
ku w Państwa branży?
Polski rynek fitness jest mocno rozdrobniony 
z bardzo małą penetracją rynku poprzez sieci 
klubów. W związku z tym przewidywania 

nie był dla nas czasem straconym, ponieważ 
przygotowywaliśmy kluby do ponownego 
otwarcia dokonując w nich drobnych remon-
tów, gruntownego czyszczenia powierzchni 
i sprzętu do ćwiczeń a także wymiany filtrów 
w systemach wentylacyjnych. Zainwestowa-
liśmy też w kamery termiczne 3D i w ten 
sposób, mierzymy automatycznie liczbę osób 
w klubie. Każdy klient – choć nie musimy 
tego robić – ma też mierzoną temperaturę.

Jak Pan myśli, jak ta sytuacja wpłynie na 
branżę? 
To się okaże. Myślę że będzie to trudny czas 
dla naszej branży i pewnie po tym kryzysie 
przetrwają najsilniejsi.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również. 

Just GYM to ogólnopolska sieć automaty-
cznych klubów fitness działających w for-
mule 24h/7/365. Projekt charakteryzuje 
połączenie wysokiej jakości oraz niskiej 
ceny przy zachowaniu pełnej dostępności. 
Każdy klub zbudowany jest z 12 unikalnych 
stref łączących się w jednolitą całość przy 
zachowaniu całkowitej swobody open 
space. Spółka rozpoczęła swoją działalność 
w 2017 roku. Obecnie zarządza 16 klubami 
zajmującymi około 33 000 m.kw.

www.justgym.pl
https://justgym.pl/ekspansja/

są takie, iż w najbliższych latach dojdzie 
podobnie jak na zachodzie Europy do kon-
solidacji oraz przejmowania udziału w rynku 
przez kluby segmentu low-price takie jakie 
Just GYM reprezentuje. 

Mija kolejny miesiąc pandemii koronawi-
rusa. Kluby musiały pozostać zamknięte 
przez wiele tygodni. Z jakimi największy-
mi problemami się Państwo spotkali?
Sytuacja, z jaką się spotkaliśmy, była dla nas 
wszystkich zaskakująca i niespodziewana. 
W momencie zamknięcia klubów i wpro-
wadzenia zakazu prowadzenia działalności 
przez rząd nie wiedzieliśmy do kiedy tak na-
prawdę będzie on utrzymany. Z perspektywy 
czasu chyba najtrudniej było nam zaplano-
wać restart klubów, ale udało nam się i tak 
naprawdę już minutę po północy 6 czerwca 
po zniesieniu zakazu otworzyliśmy nasze 
kluby, w których praktycznie w nocy pojawili 
się pierwsi klienci.

Jak wygląda powrót Państwa branży do 
„normalności”? Czy klubowicze szturmem 
wrócili na treningi?
Po zniesieniu zakazu zamknięcia klubów 
z tygodnia na tydzień zauważalna jest po-
prawa. Zwiększa się aktywność naszych 
klientów. Na razie jest to około 60 proc. 
tego, co było w zeszłym roku o podobnym 
czasie. Dla wielu biznesów w naszej branży 
będzie to bardzo trudny okres. Lockdown 

»
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Wiemy jak ważne jest zachowanie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w dobie 
koronawirusa, dlatego w trosce o 
Państwa zdrowie, powstała nowa seria 
produktów Edbak, niwelująca ryzyko 
związane z zarażeniem się wirusami, 
bakteriami oraz grzybami.

PProdukty Edbak znajdują zastosowanie 
szczególnie w miejscach bezpośredniego 
kontaktu pomiędzy klientami lub 
współpracownikami: w galeriach 
handlowych, sklepach, urzędach, 
szpitalach, centrach medycznych, 
stacjach benzynowych, czy w biurach 
typu open space oraz na dwotypu open space oraz na dworcach
i lotniskach.

Wszystkie produkty Edbak są 
projektowane i produkowane
od podstaw w Polsce.

Więcej informacji na
www.proclean.edbak.com
www.proscreen.edbak.com

Zwiększa higienę
i bezpieczeństwo pracy

Chroni przed bezpośrednim 
kontaktem 

Bezpieczna, transparentna plexi

Łatwa w utrzymaniu czystości

Łatwy w obsłudze mechanizm 
łokciowy

Dostępne w wersji wiszącej i stojącej

Zabezpieczenie przed 
niekontrolowanym wysunięciem się 
pojemnika

Możliwość kupna z samym Możliwość kupna z samym 
pojemnikiem, bez płynu

Bezdotykowa obsługa

Czujnik ruchu na podczerwień

Płyny dozowane automatycznie

Zasilanie sieciowe

Kolor: biały, szary, ciemny szary

Proclean 2

Proscreen 1

Proscreen 2Proclean Eco 3

Proclean Eco 1– 1 l
Proclean Eco 1– 0,5 l Prowall 1

Prowall 2Proclean 1

EDBAK Proscreen
ochronne ścianki z plexi lub szkła

EDBAK Proscreen moduły
modułowe ochronne ścianki z plexi

EDBAK Prowall
ochronne ściany z plexi

EDBAK Proclean
automatyczny dezynfektor do rąk

EDBAK Proclean Eco
mechaniczny dozownik

Modułowa konstrukcja pozwalająca 
na łączenie w większe zespoły

Montaż do blatu: klema lub uchwyt 
wolnostojący

Możliwość kupna ekranów z plexi
w standardowych rozmiarach
(WxHxD): 100cm x 75cm x 0,4cm, (WxHxD): 100cm x 75cm x 0,4cm, 
50cm x 75cm x 0,4cm

Możliwość montażu plexi pionowo
lub poziomo

Dostępne jako stand lub wózek

Bezpieczna, transparentna plexi

Stabilna konstrukcja

Kolor: silver titanium

Skontaktuj się już teraz!
sales@edbak.com  

Odwiedź nas także na:Edbak sp. z o.o.
Piotrowice 186
23-107 Strzyżewice, Polska

www.edbakproav.com
Telefon: +48 81 562 81 19
E-mail: sales@edbak.com 

*Pełna specyfikacja płynu
dostępna na www.medisept.pl

http://proclean.edbak.com/
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Kolor: silver titanium
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Odwiedź nas także na:Edbak sp. z o.o.
Piotrowice 186
23-107 Strzyżewice, Polska

www.edbakproav.com
Telefon: +48 81 562 81 19
E-mail: sales@edbak.com 

*Pełna specyfikacja płynu
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http://proclean.edbak.com/
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ODSZKODOWANIE OD SKARBU PAŃSTWA 
ZA PRZEPISY TZW. „TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH”

Łączna kwota strat poniesionych w wyniku pandemii COVID-19 
w branży centrów i sieci handlowych jest trudna do oszacowania 
i z pewnością ciągle rośnie. Zarówno właściciele obiektów, 
jak i najemcy robią wszystko, aby uchronić swój biznes przed 
upadłością. Niestety, ciągle zmieniające się przepisy tzw. „tarcz 
antykryzysowych” w znacznej części dotykają właśnie tej branży 
i co istotne – nie zawsze mają one rzeczywisty związek z ochroną 
życia i zdrowia obywateli. W związku z tym warto się zastanowić, czy 
Skarb Państwa może ponieść odpowiedzialność finansową za skutki 
wprowadzanych zmian prawnych.

Pandemia COVID-19 jako stan nad-
zwyczajny – jak wygląda teoria?
Wyjaśnienie tej kwestii zacząć nale-

ży od tego jak sytuacja powinna wyglądać 
w teorii. Zjawisko pandemii choroby za-
kaźnej powinno być zakwalifikowane jako 
stan klęski żywiołowej, czyli jeden ze stanów 
nadzwyczajnych wymienionych w Konsty-
tucji RP. Treść art. 228 Konstytucji i ustawy 
o stanie klęski żywiołowej nie budzą w tym 
zakresie żadnych wątpliwości.Jakie to ma 
znaczenie dla roszczeń odszkodowawczych?
Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
otwierałoby drogę do uproszczonej procedu-
ry przyznawania odszkodowań za straty po-
wstałe w następstwie ograniczenia wolności 
i praw człowieka i obywatela w czasie stanu 
nadzwyczajnego (decyzja administracyjna, 
brak postępowania sądowego). Dotyczy to 
np. strat wynikających z ograniczenia prawa 
własności lub swobody prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej takich jak zamknięcie 
centrów handlowych. 
Istotą powyższych regulacji jest to, że je-
dynie w przypadku wprowadzenia jednego 
z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych 
może w sposób legalny dojść do narusze-
nia wolności i praw człowieka i obywatela. 
W takim przypadku, konieczna jest jed-
nak odpowiednia i szybka (uproszczona) 
rekompensata finansowa obejmująca ponie-
sione w związku z tym straty. Jedynie wtedy 
zachowana zostaje równowaga pomiędzy 
interesem wspólnym, a interesem jednostki. 
Naturalnym wnioskiem z powyższego jest 
to, że jeśli nie został wprowadzony konsty-
tucyjny stan nadzwyczajny, nie jest możliwe 
legalne ograniczenie wolności i praw czło-
wieka i obywatela. W przypadku pandemii 
COVID-19 nie został wprowadzony kon-
stytucyjny stan klęski żywiołowej, więc we-
dług przedstawionej teorii, prawa i wolności 
nie powinny być ograniczane. 

Pandemia COVID-19 jako stan epidemii 
– jak wygląda praktyka?
W praktyce, wobec braku przepisu prawa 
nakazującego władzy publicznej wprowadze-
nie stanu klęski żywiołowej w określonych 
przypadkach (można, lecz nie trzeba), w za-
mian wprowadzony został stan zagrożenia 
epidemicznego, a następnie stan epidemii. 
Jakie to ma znaczenie dla roszczeń 
odszkodowawczych?
Stan zagrożenia epidemicznego nie został 
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uwzględniony w przypadkach przyznawania 
odszkodowań za straty powstałe w następ-
stwie ograniczenia wolności i praw człowieka 
i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego 
i tym samym wyłączona jest uproszczona 
droga dochodzenia odszkodowań. 
Sednem problemu związanego z działaniami 
władzy publicznej w przypadku pandemii 
COVID-19 nie jest jednak brak wprowa-
dzenia stanu klęski żywiołowej (można, lecz 
nie trzeba), lecz fakt, iż pod nazwą stanu 
epidemicznego lub stanu epidemii dochodzi 
do ograniczania wolności i praw człowieka 
i obywatela. Z jednej bowiem strony wpro-
wadzane są ograniczenia wprost odpowiada-
jące tym dozwolonym jedynie w czasie stanu 
nadzwyczajnego, a z drugiej pozbawiono 
obywateli trybu  dochodzenia odszkodowań 
przewidzianych właśnie na takie przypadki. 
W rezultacie, ograniczanie praw i wolności 
bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego 
przewidzianego Konstytucją RP stanowi 
niezgodne z prawem działanie władzy pu-
blicznej. Jeśli w jego wyniku dochodzi do 
powstania szkody, powinna podlegać ona 
naprawieniu przez Skarb Państwa. Innymi 
słowy wszelkie szkody wynikające z wprowa-
dzonych wbrew Konstytucji RP ograniczeń 
praw i wolności powinny podlegać rekom-
pensacie, również jeżeli szkody wynikają 
z działań legislacyjnych. Podstawą takich 
roszczeń byłby art. 77 ust. 1 Konstytucji RP 
oraz art. 417 (1) Kodeksu cywilnego. 

Związek pomiędzy szkodą a działaniami 
władzy
W tym miejscu podkreślenia wymaga, że 
w oparciu o powyższe przepisy prawa Skarb 
Państwa nie ponosi odpowiedzialności za 
pandemię COVID-19 jako zjawisko, lecz 
za nieprawidłową legislację i jej skutki. 
Chodzi o ograniczenie praw i wolno-
ści, które skutkowały stratami w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej, 
a wprowadzone zostały bez ogłoszenia sta-
nu nadzwyczajnego.
Innymi słowy, w każdym przypadku ogra-
niczeń wpływających na działalność gospo-
darczą w branży centrów i sieci handlowych 
trzeba zadać sobie pytanie, czy poniesio-
ne straty lub utracone korzyści pozostają 
w związku z nieprawidłową legislacją, czy 
są generalnie wynikiem zjawiska pandemii 
COVID-19. Należy zatem ustalić w jakim 
zakresie spadek obrotów w sieciach handlo-
wych był wynikiem ustawowego zamknięcia 
centrów handlowych, a w jakim społecznej 
izolacji wynikającej z obaw konsumentów 
przed zarażeniem wirusem COVID-19. 
Dopiero rzetelna analiza danych sprzeda-
ży, szczególnie z okresu tzw. odmrażania 

gospodarki pozwoliłaby na ocenę rzeczy-
wistego związku pomiędzy poniesionymi 
stratami, a przepisami tzw. „tarcz antykry-
zysowych”, wprowadzonych z pominięciem 
stanu nadzwyczajnego przewidzianego 
w Konstytucji RP.

Ochrona życia i zdrowia obywateli – czy 
uzasadnia wszystkie zmiany?
W kontekście odpowiedzialności odszko-
dowawczej Skarbu Państwa należy mieć na 
uwadze, że istotą wprowadzanych ograni-
czeń powinna być ochrona życia i zdrowia 
obywateli przed zarażeniami wirusem CO-
VID-19. W przypadku, gdyby wprowadzone 
środki były uzasadnione z punktu widzenia 
nauk medycznych i epidemiologii, w mojej 
ocenie szanse uzyskania odszkodowania 
od Skarbu Państwa byłyby nikłe, nawet 
w przypadku zaniechania wprowadzenia 
stanu nadzwyczajnego. Nadużycie legislacyj-
ne mogłoby być wówczas wyjaśniane choćby 
stanem wyżej konieczności. 
Niemniej jednak, jednym z podstawowych 
zarzutów stawianych prawidłowości legisla-
cji w zakresie tzw. „tarcz antykryzysowych” 
jest wprowadzanie rozwiązań, które nie mają 
wyraźnego związku z ochroną życia i zdro-
wia obywateli. Dotyczy to chociażby zmian 
wpływających na prawa stron umów najmu 
w obiektach handlowych, w tym ustawowe-
go zwolnienia z czynszu najmu, jak również 
ograniczeń związanych z wypowiadaniem 
umów. Przykładów ubocznych rozwiązań 
w ramach tzw. „tarcz antykryzysowych” jest 
wiele w każdej wersji tarczy i to ich powinny 
dotyczyć sprawy odszkodowawcze przeciw-
ko Skarbowi Państwa. 
Brak wyraźnego związku pomiędzy wpro-
wadzonymi regulacjami, a ochroną życia 
i zdrowia obywateli jest najlepszym przy-
kładem nadużycia legislacyjnego, ze które 
organy władzy publicznej ponoszą odpo-
wiedzialność wobec obywatela. To samo 
dotyczy nieproporcjonalności wprowa-
dzonych ograniczeń, które ze swej istoty 
zmierzają do ochrony życia i zdrowia, lecz 
były nieadekwatne do istniejącej sytuacji 
epidemiologicznej.

Jak wygląda procedura i dlaczego opty-
mizm jest niewskazany?
Roszczenia odszkodowawcze wobec Skarbu 
Państwa powinny być realizowane na drodze 
cywilnego postępowania sądowego, jak każ-
de inne roszczenia cywilnoprawne. Wobec 
niewprowadzenia stanu nadzwyczajnego, nie 
ma możliwości skorzystania z uproszczo-
nej procedury przyznawania odszkodowań, 
w oparciu o ustawę o wyrównywaniu strat 
majątkowych, wynikających z ograniczenia 

w czasie stanu nadzwyczajnego wolności 
i praw człowieka i obywatela. 
W związku z tym, że przeciwnikiem jest 
Skarb Państwa, przedsiębiorcy innych branż 
jednoczą się celem wspólnego dochodze-
nia przysługujących im roszczeń. Jak do-
noszą media, pierwszym przypadkiem jest 
84 przedsiębiorców z branży turystycznej, 
którzy wspólnie skierowali do Skarbu Pań-
stwa wezwanie do zapłaty odszkodowania 
na kwotę łączną przekraczającą 140 mln. zł.

Dlaczego połączenie sił przedstawicieli 
branży jest ważne? 
Należy pamiętać, że celem realizacji roszczeń 
odszkodowawczych przeciwko Skarbowi 
Państwa za szkody wynikające z działań legi-
slacyjnych władzy publicznej, konieczne jest 
uzyskanie tzw. prejudykatu. Oznacza to, że 
naprawienia szkody można żądać dopiero 
po stwierdzeniu we właściwym postępowa-
niu niezgodności tego aktu z Konstytucją, 
ratyfikowaną umową międzynarodową lub 
ustawą. Organem właściwym do stwierdze-
nia jest Trybunał Konstytucyjny lub organy 
Unii Europejskiej (w zakresie sprzeczności 
przepisów z prawem unijnym). To powo-
duje, że droga do uzyskania odszkodowania 
od Skarbu Państwa staje się dużo dłuższa 
i jeszcze bardziej wyboista. 

Adwokat, Partner w Czupajło & Ciskowski 
Kancelaria Adwokacka

Łukasz Ciskowski

BIOO AUTORZE:

Łukasz Ciskowski – Adwokat, Partner 
w Czupajło & Ciskowski Kancelaria Ad-
wokacka, w której kieruje praktyką prawa 
nieruchomości i budownictwa oraz obsługą 
prawną spółek. Jego praktyka skupia się 
wokół obsługi prawnej podmiotów gos-
podarczych, w tym branży centrów i sieci 
handlowych. Dotyczy to zarówno bieżącej 
pomocy prawnej (w tym obsługi korpora-
cyjnej), jak również rozwiązywania sporów 
sądowych.
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Zapraszam do kontaktu:

10 NAJWAŻNIEJSZYCH WYZWAŃ
HANDLU DETALICZNEGO

W POSTPANDEMICZNEJ RZECZYWISTOŚCI

Analizy. Rozwiązania. Nowe strategie.

2021

FORUM LIDERÓW HANDLU
OFF- & ON-LINE
29 września – 2 października 2020 r.
EDYCJA ONLINE

E-commerce transformation:
• DROGERIE NATURA, SEPHORA
• CARREFOUR ROMANIA, PUCCINI

Supply Chain Shortening:
• AUCHAN, OBI, VOX
• MEDIAMARKTSATURN POLSKA

New competences in retail
 • CCC, DOUGLAS, LOREAL, TEDI
• MAKRO CASH AND CARRY POLSKA

Business digitalisation
 • INTERSPORT, TAKE & GO
• CARREFOUR POLSKA

New sales models & channels
 • 4FCAFE, FACEBOOK, FRISCO
• PIOTR I PAWEŁ, EMPIK

NA 5 SPOŚRÓD 10 NAJWAŻNIEJSZYCH WYZWAŃ 
SEKRTORA RETAIL ODPOWIEDZĄ:

ZOBACZ POZOSTAŁE WYZWANIA

https://retailchallengepoland.pl/


Handel detaliczny od dłuższego czasu podlega zmianom. Najpierw zmiany 
zwyczajów zakupowych i rozwój e-handlu przyczyniły się do serii upadłości 
najemców – w USA, gdzie doszło do zamknięcia tysięcy lokali i upadku 
handlowych gigantów o historii sięgającej wielu dekad – zjawisko to 
zyskało miano „handlowej apokalipsy”. Ostatnie przejawy tego zjawiska to 
upadłość brytyjskiej gałęzi sieci Victoria’s Secret i otwarcie przed sądem 
w Warszawie postępowania sanacyjnego Tally Weijl. 

W Polsce w pierwszej połowie 2020 roku 
epidemia koronawirusa i związane z nią 
zamknięcie galerii handlowych dołoży-

ły swoje: można postawić tezę, że wielu najem-
ców będzie musiało zmierzyć się z problemami, 
a część z nich upadnie. 

Konsekwencje upadłości najemcy 
Upadłość najemcy ma znaczące konsekwen-
cje dla galerii. Po pierwsze, powstają zaległości, 
których trzeba dochodzić w procedurze upadło-
ściowej. W upadłości pieniędzy nie starcza dla 
wszystkich i zazwyczaj wynajmujący odzyska 
skromny procent kwoty zaległości. Po drugie, 
zagrożone są przepływy finansowe – najemcy 
w upadłości często nie płacą także bieżących 
zaległości, co zagraża wynikającym z kredytów 
zobowiązaniom właściciela do zapewnienia okre-
ślonego stopnia pokrycia raty kredytowej przy-
chodami z czynszów. Przy czarnym scenariuszu 
może to skutkować wypowiedzeniem kredytu 
przez bank i zażądaniem jego natychmiastowej 
spłaty, co może zagrozić wypłacalności samej 
galerii. Po trzecie, zamknięty lokal upadłego 
najemcy odstrasza klientów galerii i może uru-
chomić przewidziane w umowach z niektórymi 
najemcami konsekwencje nieosiągnięcia zało-
żonych progów komercjalizacji. 
Upadłość najemcy może mieć zatem poważ-
ne konsekwencje dla galerii, dlatego działania 
właścicieli należy podzielić na 3 opisane niżej 
fazy, różniące się celami i podejmowanymi dzia-
łaniami. 

Faza I – przed ujawnieniem się proble-
mów finansowych najemcy
Krytycznym celem właściciela jest odzyskanie 
lokalu – najlepiej w drodze uzgodnień z upada-
jącym najemcą, a jeśli to niemożliwe – w drodze 
wypowiedzenia umowy i przejęcia lokalu. Jed-
nak realizacja tego zadania po złożeniu wnio-
sku o upadłość najemcy (nawet zakładając, że 
wynajmujący się o nim od razu dowie) będzie 
utrudniona a „okienko reakcji” wynajmującego 
może być bardzo krótkie: po powołaniu tymcza-
sowego nadzorcy sądowego (TNS) – co może 
nastąpić już po kilku dniach – najemca może 
potrzebować jego zgody na rozwiązanie umowy. 
Dlatego podstawowe zadanie właścicieli w fazie 
I to monitoring sytuacji najemców dla zidentyfi-
kowania nadchodzącego zagrożenia upadłością 

na wczesnym etapie.  Syndromy niewypłacalno-
ści mogą obejmować:
• opóźnienia płatności, 
• opóźnienia w dostarczeniu gwarancji,
• problemy spółek z grupy,
• „ewakuację” członów zarządu,
• słabe zatowarowanie sklepu. 
Warto przed zaobserwowaniem powyższych 
późnych sygnałów już wcześniej monitorować 
sytuację najemców – poniższa lista zawiera środ-
ki, jakie podejmujemy w tym celu w praktyce 
naszej kancelarii: 
1. monitoring KRS,
2. okresowa weryfikacja sprawozdań finan-

sowych,
3. weryfikacja sytuacji spółek matek, np. w do-

stępnych online rejestrach handlowych lub 
upadłościowych,

4. badanie Monitora Sądowego i Gospodar-
czego,

5. weryfikacja sytuacji finansowej za pomocą 
baz typu Bisnode, 

6. weryfikacja ryzyka niewypłacalności za po-
mocą wskaźnika „Z-score” (ekonomiczny 
wskaźnik opracowany przez amerykańskie-
go ekonomistę prof. E. Altmana pozwa-
lający z dużą skutecznością przewidzieć 
przyszłą upadłość przedsiębiorstwa), 

7. informacje rynkowe („wieść gminna”),
8. kwerenda w sądach upadłościowych 

(sprawdzenie w sądzie, czy wobec najem-
cy został złożony wniosek upadłościowy / 
restrukturyzacyjny). 

Faza II – po ujawnieniu się problemów 
finansowych
Celem galerii w fazie II jest szybkie odzyskanie 
lokalu, po to, żeby możliwie szybko wynająć go 
nowemu najemcy (poza zakresem tego artykułu 
pozostaje kwestia, czy w dobie handlowej apo-
kalipsy i epidemicznego zamieszania będzie to 
zadanie łatwe…). Drugi cel to odzyskanie jak 
największej części zaległości.
Najlepszą drogą do realizacji powyższych ce-
lów jest zawarcie z najemcą porozumienia, na 
podstawie którego umowa zostanie rozwiązana 
(najlepiej – z uzyskaniem opłaty za zgodę na 
przedterminowe rozwiązanie), lokal zwrócony, 
a zaległości (lub ich znacząca część) zapłacone. 
Jednak takie rozwiązanie jest realistyczne na 
wczesnym etapie trudności finansowych, kiedy 

86 PRAWO

wrzesień-październik 2020 magazyngalerie.pl



JAK 
WŁAŚCICIELE GALERII 
POWINNI REAGOWAĆ 
NA UPADŁOŚĆ 
NAJEMCÓW?

87KONSEKWENCJE UPADŁOŚCI NAJEMCY

wrzesień-październik 2020magazyngalerie.pl



rozsądny najemca walczy o zminimalizowanie 
zobowiązań po to, żeby upadłości uniknąć, 
albo żeby w upadłość (jeśli jest nieunikniona) 
wejść z możliwe niską liczbą wierzycieli i sumą 
zobowiązań. Na późniejszych etapach powyż-
sze rozwiązanie często nie będzie już możliwe 
z powodu braku środków w majątku najemcy, 
obawy przed przyszłymi decyzjami syndyka, albo 
niemożności podjęcia samodzielnego działania 
(zob. wcześniejsza uwaga o konieczności zgody 
TNS na działania najemcy). 
W braku możliwości polubownego odzyskania 
lokalu może się okazać niezbędne wypowia-
danie najmu w trybie awaryjnym. Zakłada to 
konieczność weryfikacji, czy zachodzą umowne 
przesłanki wypowiedzenia, i czy nie trzeba podjąć 
dodatkowych warunkujących możliwość wypo-
wiedzenia działań (np. wysyłania wezwań), które 
mogą pochłaniać cenny czas – cenny dlatego, 
że po ogłoszeniu upadłości możliwość wypo-
wiedzenia umowy na podstawie wcześniejszych 
przesłanek zostanie zablokowana. 

Faza III – po ogłoszeniu upadłości / otwar-
ciu restrukturyzacji
Ta faza zakłada, że wynajmującemu nie udało 
się na czas zidentyfikować problemów najemcy 
i odzyskać lokalu przed ogłoszeniem upadło-
ści. Wejście w tę fazę oznacza zablokowanie 
niektórych możliwości galerii, jednak – mimo 
utrudnienia sytuacji – nie pozostawia jej bez 
żadnych środków. Cele właściciela w tej fazie to 
możliwie wczesne odzyskanie lokalu, uzyskiwa-
nie od syndyka bieżących płatności, odzyskanie 
możliwie dużej części zaległości (realizowane 
w drodze zgłoszenia roszczenia w postępowa-
niu upadłościowym, którego jednak skutki są 
zazwyczaj nikłe). 

Poniższa lista obejmuje kwestie, na które warto 
zwrócić uwagę w tej fazie. 
1. Upadłość nie skutkuje automatycznym 

rozwiązaniem umowy najmu,

2. czynsz za okres po ogłoszeniu upadłości 
powinien być płacony na bieżąco,

3. wynajmujący może wypowiedzieć umo-
wę zgodnie z jej postanowieniami (np. 
za zaległości czynszowe przypadające po 
ogłoszeniu upadłości),

4. syndyk może wypowiedzieć umowę (co, 
mimo opisanego wyżej wymogu płacenia 
czynszu na bieżąco, negatywnie przekłada 
się na wycenę galerii: z perspektywy prak-
tycznej umowa zmienia swój charakter na 
umowę na czas nieoznaczony), 

5. upadłość nie uniemożliwia korzystania 
z kaucji (jednak zdarza się, że syndycy 
podejmują próbę jej przejęcia w drodze 
odstąpienia od zagnieżdżonej w umowie 
najmu dodatkowej umowy kaucji – wynaj-
mujący powinien podejmować starania, 
żeby storpedować te próby),

6. upadłość nie uniemożliwia korzystania 
z gwarancji bankowej (jednak należy 
przedtem zbadać jej treść – zdarza się, że 
banki modyfikują w ostatnim czasie gwa-
rancje w sposób utrudniający, czy wręcz 
uniemożliwiający skorzystanie z nich w sy-
tuacji upadłości najemców),

7. upadłość nie uniemożliwia korzystania 
z oświadczenia najemcy o podaniu się 
egzekucji w trybie art. 777 KPC, jednak 
możliwość egzekwowania jest ograniczona 
do wydania lokalu. 

Perspektywy
Zważywszy na zamknięcia galerii na podstawie 
przepisów o zwalczaniu epidemii, liczba upada-
jących lub restrukturyzujących się najemców jest 
na razie niska. Można by to było uznać za pozy-
tywny objaw dużych możliwości adaptacyjnych, 
jednak przeciwko tej tezie mogą świadczyć dwie 
kwestie. Po pierwsze, jeszcze przed epidemią 
badaliśmy wielu najemców za pomocą wskaź-
nika „Z-score” (opisanego powyższej w części 
dot. fazy I). Wyniki dla znacznej części z nich, 
w tym poważnych na polskim rynku graczy, 
były zaskakującą słabe – należy się spodziewać, 
że tych podmiotów problemy na dłuższą metę 
nie ominą. 
Po drugie, wielu najemców uzyskało w ostatnich 
miesiącach publiczne dofinansowanie w ramach 
„Tarczy antykryzysowej”. Warunki takiego dofi-
nansowania zawierały wymogi, aby beneficjenci 
pomocy nie byli w upadłości lub restrukturyza-
cji. Były w związku z tym przypadki, że decyzja 
o złożeniu wniosku o upadłość była odkłada-
na (a także, że złożony już wniosek podmiotu, 
który uzyskał dofinansowanie, został cofnięty). 
Można założyć, że efektem powyższej sytuacji 
będzie przesunięcie fali wniosków o upadłość 
lub restrukturyzację do czasu zużycia środków 
pomocowych (chyba, że sytuacja ich benefi-
cjentów poprawi się). 

Radca Prawny 
Argon Legal

Sławomir Lisiecki

BIOO AUTORZE:

Sławomir Lisiecki jest radcą prawnym 
oraz partnerem w kancelarii Argon Le-
gal, z ponad 15-letnim doświadczeniem 
w branży nieruchomości. Specjalizuje się 
między innymi w świadczeniu pomocy 
na rzecz funduszy, deweloperów oraz 
wykonawców zaangażowanych w projek-
ty komercyjne (handlowe, biurowe oraz 
magazynowe), w szczególności w zakresie 
negocjacji umów najmu, transakcji naby-
cia-sprzedaży, kwestii inwestycyjnych oraz 
budowlanych a także finansowania.

Doradca Restrukturyzacyjny 
Argon Legal

Adam Miłosz

BIOO AUTORZE:

Adam Miłosz jest radcą prawnym, dorad-
cą restrukturyzacyjnym oraz partnerem 
w kancelarii Argon Legal, z blisko 20-let-
nim doświadczeniem. Zaangażowany jest 
głównie w prace w zakresie restrukturyzacji 
oraz upadłości, w tym w projekty restruktu-
ryzacji galerii handlowych i przedsiębiorstw 
budowlanych. 

W braku 
możliwości 

polubownego 
odzyskania 

lokalu może się 
okazać niezbędne 

wypowiadanie 
najmu w trybie 

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

Właścicieli lokali prosimy o kontakt:
kom.: +48 512 042 728 | e-mail: vpbiuro@vive.com.pl
Wysyłając maila z ofertą dotyczącą lokali prosimy o wpisanie w tytule wiadomości – „Oferta wynajmu lokalu w <miasto>”.

https://www.vivetextilerecycling.pl/
http://www.magazyngalerie.pl/wywiady/zamow-sesje-fotograficzna-dekoracji-swiatecznych-w-twoim-centrum-handlowym/


http://psiaedukacja.eu/oferta-centra-handlowe/


http://psiaedukacja.eu/oferta-centra-handlowe/


UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE, 
CZYLI JAK WYJŚĆ Z DŁUGÓW BEZ CHODZENIA DO SĄDU?

T
akiej sytuacji jeszcze na świecie nie 
było. Zatrzymaliśmy właściwie cały 
handel, kazaliśmy ludziom siedzieć 
w domach, wykonywać zdalnie pra-
cę, a teraz jeszcze wielu z nich trzeba 

będzie zwolnić, bo wywołany pandemią kryzys 
grozi światową stagnacją. Okazało się, że kiedy 
ludzie kupują tylko rzeczy im niezbędne, gospo-
darki upadają. Przedsiębiorcy na szczęście nie 
załamują rąk, tylko jak zawsze zakasują rękawy 
i biorą się za odgruzowywanie globalnego tar-
gowiska, żeby przywrócić obieg pieniądza, wy-
mianę handlową, zatrudnienie i normlane życie 
miliardom ludzi. Rządy w tym czasie zalewają 
nas pieniędzmi, co w lepszy lub gorszy sposób 
ma nam pomóc przetrwać. Tyle, że wsparcie 
państwowe to za mało. 
Przedsiębiorcy, którym już teraz skończyła się 
kasa, lub których gotówka odłożona na czarną 
godzinę topnieje w oczach, potrzebują pilnej 
pomocy z zadłużeniem, żeby zamiast miejscem 
pracy i zarobku nie stać się areną gladiatorskiej 
walki komorników o ostatnie krzesło biurowe. 
Problem ten dotyczy zarówno Wynajmujących, 
jak i Najemców.
Słowem czeka nas restrukturyzacja. Problem 
jednak w tym, że w sądach już od kilku lat był 
problem z etatami (które obcinano non stop) 
i przeciążeniem pracą (które rosło non stop), 
więc teraz zatkały się na amen. Zwyczajnie nie 

ma komu tego wszystkiego czytać i procedować. 
Dorzućmy do tego fakt, że coraz więcej firm chce 
się zrestrukturyzować i mamy korek jak w długi 
weekend na Zakopiance.
Na szczęście ustawodawca, w ramach pakietu 
antykryzysowego, przygotował uproszczone po-
stępowanie restrukturyzacyjne, które pozwoli na 
dogadanie się z wierzycielami i zawarcie układu, 
przy jednoczesnej ochronie majątku przed eg-
zekucją, a wszystko to prawie bez udziału sądu. 
Brzmi nieźle, prawda?

Jak działa uproszczone postępowanie 
restrukturyzacyjne?
Po pierwsze szukamy sobie dobrego doradcy 
restrukturyzacyjnego. Zawieramy z nim umowę 
i on pomoże nam przejść przez cały proces. Zo-
stanie także naszym nadzorcą i będzie pilnował, 
żeby uproszczone postępowanie restrukturyza-
cyjne było zgodne z prawem. Potem ogłaszamy 
ten fakt w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Z chwilą ogłoszenia wstrzymuje się z urzędu 
egzekucję wszystkich wierzytelności, które objęte 
zostają układem. Dotyczy to nawet takich wie-
rzytelności, które są zabezpieczone na naszym 
majątku rzeczowo (hipoteki, zastawy rejestrowe, 
cesje) i które zazwyczaj do układu z automatu 
nie wchodzą (czyli np. kredyt bankowy) pod wa-
runkiem, że zaproponujemy tym wierzycielom 
więcej niż mogliby dostać, gdyby przedmiot za-

bezpieczenia miał zostać spieniężony np. w eg-
zekucji czy upadłości (co nie jest trudne, zwykle 
egzekucja z niedziałającego przedsiębiorstwa 
czy opuszczonego budynku daje maksymalnie 
30% ceny rynkowej w normalnych warunkach). 
Na czas trwania postępowania nie można też 
wszczynać nowych egzekucji wierzytelności, 
które wejdą do układu. Ochrona dłużnika jest 
więc bardzo silna.
Od momentu ogłoszenia w Monitorze dłużnik 
oraz nadzorca mają dokładnie 4 miesiące na po-
rozumienie się z wierzycielami i uzyskanie ich 
zgody na propozycje układowe, które zawierają 
sposób zaspokojenia wszystkich długów. Propo-
zycje mogą przykładowo proponować rozłożenie 
płatności w czasie, wakacje od spłaty, konwersję 
na akcje czy udziały, a nawet częściowe umo-
rzenie zadłużenia. To wierzyciele zdecydują, 
poprzez głosowanie, czy takie rozwiązanie im 
się podoba. Jeżeli propozycje poprze co najmniej 
połowa wierzycieli uprawnionych do głosowania, 
mających łącznie co najmniej 2/3 całej kwo-
ty zadłużenia wchodzącej do układu (i dającej 
prawo do głosu - przykładowo wierzytelności 
spółek powiązanych wchodzą do układu, ale 
nie głosują), nadzorca składa wniosek do sądu 
o zatwierdzenie przyjętego układu. Jeżeli układ 
zostanie zatwierdzony, dłużnik kończy postępo-
wanie i spłaca wierzycieli zgodnie z układem. 
Gdyby jednak nie udało się dogadać albo gdy-

by sąd nie zatwierdził układu, wówczas dłużnik 
ma jeszcze szansę na postępowanie sanacyjne 
lub (w najgorszym wypadku) upadłość. W ten 
sposób można rozwiązać problem długów przy 
minimalnym udziale sądu. To nie są rozwiązania 
zupełnie nowe, uproszczona restrukturyzacja to 
taka bardziej „napakowana” wersja już istniejącej 
procedury zatwierdzenia układu. Choć ustawo-
dawca zakładał, że to będzie hit sezonu (jeden 
dzień w sądzie), do tej pory nie cieszyła się po-
pularnością, bo nie dawała żadnej ochrony przed 
egzekucją. Uproszczona restrukturyzacja daje tu 
mocną ochronę i w tym cała jej zaleta. Cztery 
miesiące spokoju dla dłużnika to dużo.

Wynajmujący jako dłużnik
Dla wynajmujących, których sytuacja jest pod-
bramkowa to świetne rozwiązanie. Szybkie 
i wygodne, tym bardziej, że daje ochronę przed 
egzekucją, nawet ze strony banku. Kto normalny 
odmówi spłacie 100% kapitału w kilkanaście lat, 
kiedy jedynym problemem jest to, że w bankach 
czas płynie inaczej niż w świecie zwykłych ludzi 
i cztery miesiące na dogadanie się to może być 
problem. Zanim bank obejrzy propozycje, dopyta 
o szczegóły, przepuści temat przez dział prawny 
i dział ryzyka, a potem uzyska zgodę na komite-
cie kredytowym, może minąć więcej czasu niż 
przewiduje procedura (a tu nie ma wyjątków, jak 
nie wyrobisz się w cztery miesiące to postępo-
wanie umarza się z urzędu), ale zawsze pozostaje 
wówczas uproszczony wniosek sanacyjny (to też 
jest forma restrukturyzacji, tylko dużo bardziej 
skomplikowana, na szczęście też bardzo pomoc-
na, o ile zrobiona z głową). Żeby móc cały temat 
ogarnąć konieczne będzie wsparcie dobrego 
doradcy restrukturyzacyjnego, bo ustawa jest 
krótka, a zatem wiele rozwiązań trzeba wyczytać 
między wierszami, czego bez doświadczenia 
w restrukturyzacji nie da się zrobić.

Wynajmujący jako wierzyciel
Pomimo ewidentnego uroku dla wynajmujących 
i licznych korzyści, prawdopodobnie najwięcej 
postępowań zobaczymy jednak po stronie na-
jemców. Sklepy i placówki usługowe też są w ta-
rapatach i będą próbowały się ratować, a szybkie 
i dość łatwe uzyskanie wstrzymania egzekucji 

na cztery miesiące to dla nich nie lada gratka. 
W cztery miesiące wiele się może wydarzyć. 
Do tego dla najemców prawo przewidziało jesz-
cze jedną atrakcję, która przeważy o popularności 
tego rozwiązania (i może napsuć krwi wynajmu-
jącym jako wierzycielom). Mianowicie na czas 
trwania postępowania nie można wypowiedzieć 
umowy najmu lub dzierżawy lokalu, w którym 
dłużnik prowadzi działalność, bez zgody nadzor-
cy. Oznacza to, że od dnia ogłoszenia w MSiG nie 
można najemcy wyrzucić z galerii handlowej, 
chyba że jego nadzorca na to pozwoli. Warun-
kiem jest jednak, żeby najemca umowę najmu 
po otwarciu postępowania wykonywał (czyli po 
rozpoczęciu postępowania płacić musi, ale to, że 
ma wobec właściciela lokalu zaległości nie może 
być podstawą do rozwiązania umowy najmu). 
A jak nie płaci, to wypowiedzieć umowę można, 
ale i tak windykować niczego się nie da, dopóki 
trwa uproszczona restrukturyzacja. 
Może się więc okazać, że postępowanie to będzie 
nie tyle sposobem na rozwiązanie problemów 
z długami, ale tanim i wygodnym sposobem 
na kupienie sobie czterech miesięcy spokoju 
zanim najemca przygotuje się do poważniejszej 
rozgrywki w postaci sanacji albo upadłości. 
Co mogą więc robić wynajmujący. Poza oczywi-
ście regularną lekturą Monitora Sądowego i Go-
spodarczego (a Państwo co czytacie do porannej 
kawki)? Kluczem do sukcesu każdego wierzyciela 
w takim postępowaniu jest aktywność. Po pierw-
sze korzystajmy z usług profesjonalistów. Wierzy-
ciel, nawet jeżeli podejrzewa dłużnika o nieczystą 
grę, ma potężne narzędzia do dyspozycji, musi 
tylko wiedzieć jak ich użyć. Może np. wnosić 
o uchylenie obwieszczenia (czyli uznanie przez 
sąd, że postępowanie nie zostało otwarte). Może 
też głosować nad układem i jeżeli ma wystarcza-
jącą siłę głosu decydować o rozstrzygnięciach. Co 
więcej, sam dłużnik też ma liczne ograniczenia 
w działaniu w trakcie postępowania, bowiem 
wiele czynności wymaga zgody nadzorcy (któ-
ry, choć zatrudniony przez dłużnika, ma obo-
wiązek dbać o to, żeby w toku postępowania 
wierzycielom nie stała się krzywda). Propozycje 
układowe powinny także zawierać informację, 
jak dłużnik zamierza pozyskać środki na spłatę 
poszczególnych kwot, więc dokładna ich analiza 

pozwoli zweryfikować, czy propozycje są realne 
do wykonania, czy wyssane z palca.
Po którejkolwiek ze stron takiego postępowania 
byśmy nie stali, jest ono doskonałym narzędziem 
uzyskania porozumienia pomiędzy wynajmu-
jącym i najemcą oraz wierzycielami. W dobie 
kryzysu gospodarczego, który pędzi na nas 
nieuchronnie i z szybkością lokomotywy, poro-
zumienie i wspólne rozwiązywanie problemów 
mogą stanowić różnicę między przejściowymi 
problemami a końcem biznesu. 
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UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE, 
CZYLI JAK WYJŚĆ Z DŁUGÓW BEZ CHODZENIA DO SĄDU?

T
akiej sytuacji jeszcze na świecie nie 
było. Zatrzymaliśmy właściwie cały 
handel, kazaliśmy ludziom siedzieć 
w domach, wykonywać zdalnie pra-
cę, a teraz jeszcze wielu z nich trzeba 

będzie zwolnić, bo wywołany pandemią kryzys 
grozi światową stagnacją. Okazało się, że kiedy 
ludzie kupują tylko rzeczy im niezbędne, gospo-
darki upadają. Przedsiębiorcy na szczęście nie 
załamują rąk, tylko jak zawsze zakasują rękawy 
i biorą się za odgruzowywanie globalnego tar-
gowiska, żeby przywrócić obieg pieniądza, wy-
mianę handlową, zatrudnienie i normlane życie 
miliardom ludzi. Rządy w tym czasie zalewają 
nas pieniędzmi, co w lepszy lub gorszy sposób 
ma nam pomóc przetrwać. Tyle, że wsparcie 
państwowe to za mało. 
Przedsiębiorcy, którym już teraz skończyła się 
kasa, lub których gotówka odłożona na czarną 
godzinę topnieje w oczach, potrzebują pilnej 
pomocy z zadłużeniem, żeby zamiast miejscem 
pracy i zarobku nie stać się areną gladiatorskiej 
walki komorników o ostatnie krzesło biurowe. 
Problem ten dotyczy zarówno Wynajmujących, 
jak i Najemców.
Słowem czeka nas restrukturyzacja. Problem 
jednak w tym, że w sądach już od kilku lat był 
problem z etatami (które obcinano non stop) 
i przeciążeniem pracą (które rosło non stop), 
więc teraz zatkały się na amen. Zwyczajnie nie 

ma komu tego wszystkiego czytać i procedować. 
Dorzućmy do tego fakt, że coraz więcej firm chce 
się zrestrukturyzować i mamy korek jak w długi 
weekend na Zakopiance.
Na szczęście ustawodawca, w ramach pakietu 
antykryzysowego, przygotował uproszczone po-
stępowanie restrukturyzacyjne, które pozwoli na 
dogadanie się z wierzycielami i zawarcie układu, 
przy jednoczesnej ochronie majątku przed eg-
zekucją, a wszystko to prawie bez udziału sądu. 
Brzmi nieźle, prawda?

Jak działa uproszczone postępowanie 
restrukturyzacyjne?
Po pierwsze szukamy sobie dobrego doradcy 
restrukturyzacyjnego. Zawieramy z nim umowę 
i on pomoże nam przejść przez cały proces. Zo-
stanie także naszym nadzorcą i będzie pilnował, 
żeby uproszczone postępowanie restrukturyza-
cyjne było zgodne z prawem. Potem ogłaszamy 
ten fakt w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Z chwilą ogłoszenia wstrzymuje się z urzędu 
egzekucję wszystkich wierzytelności, które objęte 
zostają układem. Dotyczy to nawet takich wie-
rzytelności, które są zabezpieczone na naszym 
majątku rzeczowo (hipoteki, zastawy rejestrowe, 
cesje) i które zazwyczaj do układu z automatu 
nie wchodzą (czyli np. kredyt bankowy) pod wa-
runkiem, że zaproponujemy tym wierzycielom 
więcej niż mogliby dostać, gdyby przedmiot za-

bezpieczenia miał zostać spieniężony np. w eg-
zekucji czy upadłości (co nie jest trudne, zwykle 
egzekucja z niedziałającego przedsiębiorstwa 
czy opuszczonego budynku daje maksymalnie 
30% ceny rynkowej w normalnych warunkach). 
Na czas trwania postępowania nie można też 
wszczynać nowych egzekucji wierzytelności, 
które wejdą do układu. Ochrona dłużnika jest 
więc bardzo silna.
Od momentu ogłoszenia w Monitorze dłużnik 
oraz nadzorca mają dokładnie 4 miesiące na po-
rozumienie się z wierzycielami i uzyskanie ich 
zgody na propozycje układowe, które zawierają 
sposób zaspokojenia wszystkich długów. Propo-
zycje mogą przykładowo proponować rozłożenie 
płatności w czasie, wakacje od spłaty, konwersję 
na akcje czy udziały, a nawet częściowe umo-
rzenie zadłużenia. To wierzyciele zdecydują, 
poprzez głosowanie, czy takie rozwiązanie im 
się podoba. Jeżeli propozycje poprze co najmniej 
połowa wierzycieli uprawnionych do głosowania, 
mających łącznie co najmniej 2/3 całej kwo-
ty zadłużenia wchodzącej do układu (i dającej 
prawo do głosu - przykładowo wierzytelności 
spółek powiązanych wchodzą do układu, ale 
nie głosują), nadzorca składa wniosek do sądu 
o zatwierdzenie przyjętego układu. Jeżeli układ 
zostanie zatwierdzony, dłużnik kończy postępo-
wanie i spłaca wierzycieli zgodnie z układem. 
Gdyby jednak nie udało się dogadać albo gdy-

by sąd nie zatwierdził układu, wówczas dłużnik 
ma jeszcze szansę na postępowanie sanacyjne 
lub (w najgorszym wypadku) upadłość. W ten 
sposób można rozwiązać problem długów przy 
minimalnym udziale sądu. To nie są rozwiązania 
zupełnie nowe, uproszczona restrukturyzacja to 
taka bardziej „napakowana” wersja już istniejącej 
procedury zatwierdzenia układu. Choć ustawo-
dawca zakładał, że to będzie hit sezonu (jeden 
dzień w sądzie), do tej pory nie cieszyła się po-
pularnością, bo nie dawała żadnej ochrony przed 
egzekucją. Uproszczona restrukturyzacja daje tu 
mocną ochronę i w tym cała jej zaleta. Cztery 
miesiące spokoju dla dłużnika to dużo.

Wynajmujący jako dłużnik
Dla wynajmujących, których sytuacja jest pod-
bramkowa to świetne rozwiązanie. Szybkie 
i wygodne, tym bardziej, że daje ochronę przed 
egzekucją, nawet ze strony banku. Kto normalny 
odmówi spłacie 100% kapitału w kilkanaście lat, 
kiedy jedynym problemem jest to, że w bankach 
czas płynie inaczej niż w świecie zwykłych ludzi 
i cztery miesiące na dogadanie się to może być 
problem. Zanim bank obejrzy propozycje, dopyta 
o szczegóły, przepuści temat przez dział prawny 
i dział ryzyka, a potem uzyska zgodę na komite-
cie kredytowym, może minąć więcej czasu niż 
przewiduje procedura (a tu nie ma wyjątków, jak 
nie wyrobisz się w cztery miesiące to postępo-
wanie umarza się z urzędu), ale zawsze pozostaje 
wówczas uproszczony wniosek sanacyjny (to też 
jest forma restrukturyzacji, tylko dużo bardziej 
skomplikowana, na szczęście też bardzo pomoc-
na, o ile zrobiona z głową). Żeby móc cały temat 
ogarnąć konieczne będzie wsparcie dobrego 
doradcy restrukturyzacyjnego, bo ustawa jest 
krótka, a zatem wiele rozwiązań trzeba wyczytać 
między wierszami, czego bez doświadczenia 
w restrukturyzacji nie da się zrobić.

Wynajmujący jako wierzyciel
Pomimo ewidentnego uroku dla wynajmujących 
i licznych korzyści, prawdopodobnie najwięcej 
postępowań zobaczymy jednak po stronie na-
jemców. Sklepy i placówki usługowe też są w ta-
rapatach i będą próbowały się ratować, a szybkie 
i dość łatwe uzyskanie wstrzymania egzekucji 

na cztery miesiące to dla nich nie lada gratka. 
W cztery miesiące wiele się może wydarzyć. 
Do tego dla najemców prawo przewidziało jesz-
cze jedną atrakcję, która przeważy o popularności 
tego rozwiązania (i może napsuć krwi wynajmu-
jącym jako wierzycielom). Mianowicie na czas 
trwania postępowania nie można wypowiedzieć 
umowy najmu lub dzierżawy lokalu, w którym 
dłużnik prowadzi działalność, bez zgody nadzor-
cy. Oznacza to, że od dnia ogłoszenia w MSiG nie 
można najemcy wyrzucić z galerii handlowej, 
chyba że jego nadzorca na to pozwoli. Warun-
kiem jest jednak, żeby najemca umowę najmu 
po otwarciu postępowania wykonywał (czyli po 
rozpoczęciu postępowania płacić musi, ale to, że 
ma wobec właściciela lokalu zaległości nie może 
być podstawą do rozwiązania umowy najmu). 
A jak nie płaci, to wypowiedzieć umowę można, 
ale i tak windykować niczego się nie da, dopóki 
trwa uproszczona restrukturyzacja. 
Może się więc okazać, że postępowanie to będzie 
nie tyle sposobem na rozwiązanie problemów 
z długami, ale tanim i wygodnym sposobem 
na kupienie sobie czterech miesięcy spokoju 
zanim najemca przygotuje się do poważniejszej 
rozgrywki w postaci sanacji albo upadłości. 
Co mogą więc robić wynajmujący. Poza oczywi-
ście regularną lekturą Monitora Sądowego i Go-
spodarczego (a Państwo co czytacie do porannej 
kawki)? Kluczem do sukcesu każdego wierzyciela 
w takim postępowaniu jest aktywność. Po pierw-
sze korzystajmy z usług profesjonalistów. Wierzy-
ciel, nawet jeżeli podejrzewa dłużnika o nieczystą 
grę, ma potężne narzędzia do dyspozycji, musi 
tylko wiedzieć jak ich użyć. Może np. wnosić 
o uchylenie obwieszczenia (czyli uznanie przez 
sąd, że postępowanie nie zostało otwarte). Może 
też głosować nad układem i jeżeli ma wystarcza-
jącą siłę głosu decydować o rozstrzygnięciach. Co 
więcej, sam dłużnik też ma liczne ograniczenia 
w działaniu w trakcie postępowania, bowiem 
wiele czynności wymaga zgody nadzorcy (któ-
ry, choć zatrudniony przez dłużnika, ma obo-
wiązek dbać o to, żeby w toku postępowania 
wierzycielom nie stała się krzywda). Propozycje 
układowe powinny także zawierać informację, 
jak dłużnik zamierza pozyskać środki na spłatę 
poszczególnych kwot, więc dokładna ich analiza 

pozwoli zweryfikować, czy propozycje są realne 
do wykonania, czy wyssane z palca.
Po którejkolwiek ze stron takiego postępowania 
byśmy nie stali, jest ono doskonałym narzędziem 
uzyskania porozumienia pomiędzy wynajmu-
jącym i najemcą oraz wierzycielami. W dobie 
kryzysu gospodarczego, który pędzi na nas 
nieuchronnie i z szybkością lokomotywy, poro-
zumienie i wspólne rozwiązywanie problemów 
mogą stanowić różnicę między przejściowymi 
problemami a końcem biznesu. 
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wego w licznych postępowaniach restruk-
turyzacyjnych. Jest współautorem komen-
tarza do Ustawy o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
depozytów oraz przymusowej restruktury-
zacji oraz autorem angielskiego tłumaczenia 
Ustawy Prawo Bankowe, a także licznych 
publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa 
upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
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Bafra Kebab to sieć street food, na-
leżąca do firmy Sweet Gallery. 
Marka rozwija się dynamicznie od 

2017 roku i nieustannie wzmacnia swoją 
pozycję na rynku. 
Kebab to produkt bardzo popularny i łatwo 
dostępny, dlatego szybko zdobywa rzesze 
nowych klientów. W punktach Bafra Kebab 
klient może zamówić swoje ulubione danie 
bez konieczności wchodzenia do lokalu, 
a proces przygotowania na oczach klientów 
trwa zaledwie kilka minut. To odpowiedź na 
oczekiwania współczesnych konsumentów, 
którzy chcą zjeść szybko i smacznie. Sieć 
jest przykładem na to, że nawet w przygo-
towanie szybkich dań można włożyć mak-
simum pasji. 
Bafra Kebab przede wszystkim stawia na ja-
kość. Przyczepy gastronomiczne należące do 
sieci są designerskie i stworzone z dbałością 
o każdy szczegół. Marka utrzymuje jakość 
rodem z restauracji, czym chce odczarować 
postrzeganie tradycyjnego kebabu. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że klient może zoba-
czyć cały proces tworzenia posiłków.
Aby utrzymać najwyższą jakość produk-
tów, Bafra Kebab skrupulatnie dobie-
ra dostawców produktów spożywczych. 

Najważniejszym składnikiem kebabów jest 
mięso przygotowane specjalnie dla sieci. 
Na wyjątkowy smak kebabów wpływają też 
świeże, soczyste warzywa, które dostarczają 
lokalni dostawcy oraz autorskie sosy two-
rzone na bazie ziół. Dzięki temu dania mają 
unikalny i rozpoznawalny smak. Wdrożone 
przez sieć procedury gwarantują, że w każ-
dym punkcie klienci otrzymają produkty, 
które znają i uwielbiają.

PO PIERWSZE JAKOŚĆ
ROZWÓJ SIECI HANDLOWYCH
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Marka prowadzi aktywny rozwój w małych 
i dużych miastach. Punkty najczęściej mo-
żemy spotkać przed centrami handlowymi, 
na osiedlach oraz przy ruchliwych ulicach. 
Bafra Kebab zyskuje znaczne uznanie 
w mniejszych miejscowościach, ponieważ 
integruje lokalną społeczność. Aktualnie sieć 
liczy 35 punktów sprzedaży, a do końca roku 
planuje uruchomić kolejnych 20 punktów.  



PO PIERWSZE JAKOŚĆ
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Większe zabezpieczenie 
przed infekcją   
oznacza więcej  
klientów!

Rozwiązanie dla wolnego 
od wirusów powietrza 
w galeriach handlowych, 
sklepach i restauracjach

Galerie handlowe otworzyły się ponownie, ale klienci boją się infekcji  
koronawirusem i nie przyjdą do wielu sklepów?  

Mamy na to rozwiązanie! Chroń swoich klientów i pracowników dzięki  
wysokowydajnemu oczyszczaczowi powietrza TAC V+ firmy Trotec.

Twoje zalety:

4  Poinformuj swoich klientów, że oczyszczasz powietrze  
w pomieszczeniu, jako dodatkowy środek higieny.  
Zwiększa to poczucie bezpieczeństwa wśród klientów,  
którzy częściej odwiedzają Twój punkt handlowy!

4  Jakość powietrza jest prawie jak na sali operacyjnej.   
Oczyszczacz powietrza firmy Trotec filtruje powietrze  
w pomieszczeniu do 15 razy na godzinę i zapewnia  
jakość powietrza porównywalną z jakością na sali  
operacyjnej.

4  Wydajny innowacyjny filtr antywirusowy H14-HEPA  
filtruje 99,995% wirusów i aerozoli z powietrza w  
pomieszczeniu. Oznacza to, że tylko 5 na 100 000  
cząstek przedostaje się przez filtr.

4  Automatyczne odkażanie filtra. 
Filtr antywirusowy oczyszcza się termicznie samoczynnie 
niszcząc wszystkie zebrane z powietrza wirusy,  
dlatego wymiana filtra jest konieczna tylko ok. 1-2 razy  
w roku (w zależności od zastosowania i instalacji).

Z przyjemnością doradzimy Państwu indywidualnie:    
Tel. +48 22 3075360  •  info-pl@trotec.com

  Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj!

Wysokowydajne oczyszczanie  
powietrza z wirusów i aerozoli

Beztroskie zakupy w 
sklepach i supermarketach

Większe bezpieczeństwo w
kawiarniach i restauracjach

Więcej ochrony przed zarażeniem
w klubach Fitness

https://pl.trotec.com/produkty-i-uslugi/maszyny-highperformance/odswiezanie-powietrza/oczyszczacz-powietrza-tac-v/


»

https://jetline.pl/co-robimy/motorway


http://impatientstudio.com/sesje-fotograficzne-centrow-i-galerii-handlowych/

