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Pytany o to, dlaczego potencjalni 
klienci powinni zwrócić uwagę 

na współpracę z Jet Line, Andrzej 
Słomka, pełniący funkcje Dyrektora 

Zarządzającego i Dyrektora Sprzedaży 
oraz Marketingu w Jet Line odpowiada 

krótko - "Ponieważ jesteśmy 
najlepsi". Swoje słowa popiera 

argumentami...

PONIEWAŻ
JESTEŚMY

28
Europa Centralna w Gliwicach stale 
rozszerza ofertę niestandardowej rozrywki 
i wystaw edukacyjnych, dzięki czemu 
wychodzi daleko poza ramy typowego 
centrum handlowego. Za bilety wstę-
pu do licznych atrakcji i w wybranych 
punktach gastronomicznych goście mogą 
płacić bonami turystycznymi.

W tym roku gorzowskie centrum 
handlowe NoVa Park świętuje swoje 
10. urodziny! To dobry moment, aby 
podsumować działalność i osiągnięcia 
ostatniej dekady - podkreśla Maciej Tatała, 
Dyrektor NoVa Park.

12 26 50
Właściwe 
zarządzanie to 
podstawa sukcesu 
CH Plaza Rzeszów

Szereg atrakcji 
w Europie Centralnej 
zaspokaja głód 
niezwykłych doznań...

NoVa Park 
podsumowuje 
10 lat działalności 
w Gorzowie

Centrum konkurujące na trudnym 
rzeszowskim rynku galerii handlowych 
zaskakuje nowościami, które przycią-
gają kolejnych klientów. Od początku 
2022 roku zarządca Centrum – Keen 
Property Management – może pochwa-
lić się kolejnymi nowościami.

NAJLEPSI

SHOPPING MALL MARKETING 2022



Drogerie dm posiadają ponad 3800 
punktów sprzedaży, w których 
zatrudnionych jest ponad 66 000 
osób w całej Europie. Markus 
Trojansky, będący Dyrektorem 
Zarządzającym dm drogerie markt 
w Polsce opowiada o strategii 
rozwoju sieci, specyfice jej oferty 
oraz aspektach, które mają 
zdecydowanie wyróznić brand na 
polskim rynku.

Z Yoramem Reshefem, 
Wiceprezesem Blue City Sp. z o.o. 
rozmawiamy m.in. o aktualnej 
pozycji rynkowej warszawskiego 
Blue City, strategii budowania 
przewagi konkurencyjnej, 
marketingu, a także dynamice 
zmian preferencji konsumenckich, 
podyktowanej aktualnymi 
trendami rynkowymi.

SOMETHING
FOR
EVERYBODY

14

88

Tylko w ciągu ostatniego roku spółka 
Lagardère Travel Retail, która zarzą-
dza w Polsce siecią ok. 1000 punktów 
sprzedaży, pod 40 różnymi brandami, 
wprowadziła na rynek 6 innowacyjnych 
konceptów handlowych.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne 
nie omijają żadnej z branż – komputeryza-
cji i robotyzacji uległa także branża usług 
czystości. Nowoczesne autonomiczne 
roboty czyszczące najlepiej sprawdzają 
się w galeriach handlowych, w których 
ważna jest jakość czyszczenia i powtarzal-
ność efektu usługi.

46

77

6 nowych formatów 
handlowych od 
Lagardère Travel 
Retail

Roboty w służbie 
czystości

DLA NAS
LICZY SIĘ
JAKOŚĆ,
NIE ILOŚĆ

SHOPPING MALL MARKETING 2022
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Pomimo, iż centrum handlowe 
Nowa Stacja ma za sobą trudną 

drogę, obiekt aktualnie jest bardzo 
chętnie odwiedzany przez Klientów, 

a także staje się pierwszym 
wyborem stowarzyszeń, organizacji 

pozarządowych czy aktywistów, 
jeśli chodzi o współpracę 

w zakresie organizacji wydarzeń 
lokalnych. Rozmawiamy z Agatą 

Szafałowicz, Marketing Manager 
centrum handlowego 

Nowa Stacja.

Historia marki Próchnik sięga lat 
czterdziestych ubiegłego wieku. 
Jej nowa odsłona ma hołdować 

tradycji marki sprzed lat. 
Tomasz Ciąpała, przedsiębiorca, 

inwestor, inicjator reaktywacji 
Próchnika, Prezes i główny 

akcjonariusz Lancerto opowiada 
o reaktywacji marki Próchnik 

i jej planach rozwoju.

NASZE 
CENTRUM JEST 

KOMPLETNE

WIERZĘ, ŻE 
W BIZNESIE 

WSZYSTKO MA 
SWÓJ CZAS

22
Zawsze na fali
Galeria Rumia, która w ciągu ostatnie-
go roku zmieniła zarówno właściciela 
jak i firmę zarządzającą jest aktualnie 
modernizowana, a w obiekcie coraz 
chętniej pojawiaja sie kolejne znane 
brandy.

42
Nasza oferta 
skrojona jest pod 
Treasure Huntera
Michał Kniaź, Head of Marketing 
w HalfPrice opowiada o strategii 
komunikacji marketingowej sieci sprze-
daży oraz dalszych planach rozwoju 
brandu na polskim rynku.



94

36
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Działająca od 1998 roku spółka 
Promotorzy jest właścicielem 
sieci sklepów SMOKE, oferujących 
produkty OTP (Other Tobacco 
Products). O tym jak zmianiło sie 
przedsiębiorstwo na przestrzeni 
niemal ćwierć wieku, i w którą 
stronę kieruje swój wzrok Zarząd 
w kontekście rozwoju marki 
opowiada Maciej Król, Dyrektor 
ds. Rozwoju Sieci Detalicznej 
SMOKE.

Pomimo niełatwych dla branży 
centrów handlowych minionych 
lat, Galeria Słoneczna w Radomiu 
zdecydowanie stawia na marketing 
i szykuje wiele efektywnych 
aktywności skierowanych na 
konsumenta. O strategii działań 
w tym zakresie opowiada Aanna 
Szlaga, Marketing Manager 
Galerii Słonecznej, mająca ponad 
17-letnie doświadczenie w zakresie 
realizacji działań marketingowych 
i kampanii komunikacyjnych 
dla kluczowych nieruchomości 
handlowych w Polsce.

KONCENTRUJEMY SIĘ 
NA ZROZUMIENIU 
POTRZEB 
KLIENTA

W HANDLU 
ZACHODZĄ 
ZMIANY, 
TO PEWNE

72
Zawsze wsłuchujemy 
się w potrzeby 
naszych klientów
Primark, oferujący m.in. odzież i artykuły 
codziennego użytku dostępny jest na 
14 rynkach, a w Polsce posiada aktualnie 
dwa sklepy, przygotowując się jedno-
cześnie do otwarcia kolejnych czterech 
salonów sprzedaży oraz ekspansji 
w kolejnych krajach. O planach rozwoju 
marki, jej pozycji rynkowej i ofercie 
produktowej, która począwszy od 1969 r. 
stale ewoluuje rozmawiamy z Maciejem 
Podwojskim, Area Managerem w Pri-
mark na Polskę, Słowenię i Czechy. 

82
Cyrkularność jest 
przedłużeniem 
życia produktu
Piotr Malinowski, Managing Director 
marki Ubrania Do Oddania opowiada 
m.in. o potencjale segmentu odzieży 
używanej na polskim rynku, strategii 
komunikacji marki oraz preferencjach 
dotyczących wyboru określonych lokali-
zacji handlowych.
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W świecie coraz większej 
konkurencji, natłoku informacji 

i rosnącej ilości produktów, 
współcześni marketerzy mają 

niezły orzech do zgryzienia. Czy 
reklama nadal jest dźwignią 

handlu? Czy Influencerzy będą 
sprzedawali efektywniej niż 

obsługa sklepu? Na jakich 
strategiach i aspektach powinni 
koncentrować się współcześnie 

marketingowcy? 

Coraz więcej automatycznych 
działań wspiera procesy 

sprzedażowe, upraszcza prace 
i eliminuje ryzyko wystąpienia 
błędów. Jak w tym kontekście 

wyobrażają sobie Państwo 
handel przyszłości? Czy i kiedy 
sztuczna inteligencja na stałe 

zastąpi człowieka w procesie 
doradztwa, sprzedaży, czy obsługi 

posprzedażowej?

MARKETER I JEGO ROLA 
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

CZŁOWIEK VS 
SZTUCZNA

INTELIGENCJA
W SEKTORZE 

HANDLOWYM

78
Komputronik się 
zmienia – odmładza, 
uelastycznia, 
„ufajnia”
Komputronik posiada aktualnie sklepy 
w największych miastach Polski. W dobie 
pandemii, która wymusiła znaczne zapo-
trzebowanie na sprzęt do pracy zdalnej 
marka dostarczała odbiorcom laptopy, 
kamery i niezawodne rozwiązania IT.

SHOPPING MALL MARKETING 2022
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Po dwuletniej przerwie wracamy do 
Państwa z dziesiątą edycją corocznego 

projektu branżowego SHOPPING MALL 
MARKETING. Ostatnie, szalone i straszne 
dwa lata wymusiły wiele zmian w działalności 
firm, pozostawiając wypalone piętno w każdym 
obszarze biznesu i zmuszając do zastanowienia 
się nad odpowiednim obieraniem dalszych 
strategii rozwoju. Wskutek ograniczeń ucierpiał 
również marketing. Ograniczony restrykcjami 
sektor handlu i nieruchomości handlowych 
zamrażał lub znacznie redukował wydatki na 
działania komunikacyjne, a przecież, jak mówi 
stare jak świat porzekadło "reklama dźwignią 
handlu". Czy jednak to hasło pozostaje wciąż 
aktualne? Zapytaliśmy o ten aspekt branżowych 
ekspertów. Widząc, jak bardzo zmienia się 
świat i konsument, pytamy także o rolę samego 
marketera we współczesnym świecie. Chcemy 
wiedzieć, na jakich strategiach i aspektach powinni 
koncentrować się współcześni marketingowcy? 
Jakie kompetencje są dziś niezbędne do tworzenia 
efektywnych kampanii marketingowych, 
przyciągających klientów do centrów handlowych 
i sklepów stacjonarnych? 

REKLAMA DŹWIGNIĄ
HANDLU

PROJEKT, SKŁAD I FOTOEDYCJA
Impatient Studio

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

Redakcja „Shopping Mall Marketing” ma prawo wyboru nadesłanych materia-
łów, a także korekty i skracania otrzymanych tekstów. Wszelkie materiały pu-
blikowane wperiodyku są objęte ochroną prawa autorskiego. Za treść reklam 
i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 

WW tym miejscu chciałbym podziękować 
wszystkim Uczestnikom i Reklamodawcom 
projektu za poświęcony czas. Szczególnie 
ukłony kierujemy do firmy Jet Line - Partnera 
Strategicznego X edycji Shopping Mall Marketing 
za wsparcie i niezwykle interesujące merytorycznie 
zaangażowanie.
Zachęcam Państwa do poświęcenia odrobiny czasu 
na analizę treści zawartych w projekcie i życzę, jak 
zawsze - przyjemnej lektury!

PAWEŁ ALARS
Redaktor Naczelny

WYDAWCA
CentraNet s.c.

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

centranet@centranet.pl, www.centranet.pl

REDAKCJA
Galerie Handlowe

ul. Wronczyńska 10, 60-102 Poznań
redakcja@galeriehandlowe.pl

www.magazyngalerie.pl

REDAKTOR NACZELNA
Paweł Alars

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Dominik Rybarczyk, Paweł Alars,

Julita Serafinko

NA OKŁADCE
Andrzej Słomka, Jet Line

KOREKTA
Zespół redakcyjny
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ANDRZEJ SŁOMKA
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, DYREKTOR SPRZEDAŻY 

I MARKETINGU W JET LINE
www.jetline.pl 

PIOTR MALINOWSKI
MANAGING DIRECTOR MARKI 

UBRANIA DO ODDANIA
www.ubraniadooddania.pl 

YORAM RESHEF
WICEPREZES 

BLUE CITY SP. ZO.O.
www.bluecity.pl 

NATALIA WIŚNIEWSKA
MARKETING MANAGER 

NEINVER W POLSCE
www.neinver.com 

WOJCIECH TULWIN
DYREKTOR DS. MARKETINGU I PR

RECMAN
www.recman.pl 

MICHAŁ KNIAŹ
HEAD OF MARKETING 

HALFPRICE
www.halfprice.eu 

EWA SPYCHALSKA
INTERNATIONAL RETAIL MANAGER, 

NEINVER
www.neinver.com 

PAULINA KULASZEWSKA
ADMINISTRATOR GALERII RUMIA

IMV POLSKA
www.galeriarumia.com 

MACIEJ KRÓL
DYREKTOREM DS. ROZWOJU 

SIECI DETALICZNEJ SMOKE
www.smoke.pl 

AGNIESZKA MASZEWSKA
SZEFOWA KOMUNIKACJI I MARKETINGU 

W JET LINE
www.jetline.pl 

TOMASZ CIĄPAŁA
PREZES I GŁÓWNY AKCJONARIUSZ

LANCERTO
www.lancerto.com 

WOJCIECH WIEROŃSKI
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DS. FINANSÓW (CFO), 

MEDIAMARKTSATURN POLSKA
www.mediamarkt.pl 
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ADAM BAJER
HEAD OF MARKETING & SPECIALTY LEASING 

W MULTI POLAND
www. multi.eu 

AGATA SZAFAŁOWICZ
MARKETING MANAGER

CH NOWA STACJA
www.nowastacjapruszkow.pl 

BEATA HORODNICZY
CEO AGENCJI 
DCN DIRECT

www.dcn.pl 

JERZY OSIKA
CEO PROMEDIA,  SZKOLENIOWIEC, 

WYKŁADOWCA I DORADCA
www.jerzyosika.com 

KAROLINA PIETZ-DRAPIŃSKA
DYREKTOR MARKETINGU I PR 

GRUPY KOMPUTRONIK
www.komputronik.pl 

MACIEJ TATAŁA
DYREKTOR CENTRUM HANDLOWEGO

NOVA PARK
www.nova-park.pl 

SYLWIA WISZOWATA-ŁAZARZ
ASSOCIATE DIRECTOR, HEAD OF MARKETING, ASSET 

SERVICES POLAND CUSHMAN & WAKEFIELD 
www.cushmanwakefield.com 

MACIEJ PODWOJSKI
AREA MANAGER W PRIMARK 

NA POLSKĘ, SŁOWENIĘ I CZECHY
www.primark.com 

MICHAŁ GROCHALA
BRAND MANAGER

LANCERTO
www.lancerto.com 

PAULINA SZYMCZUKIEWICZ
ASSOCIATE DIRECTOR – HEAD OF MARKETING 

SIERRA BALMAIN 
www.sierrabalmain.com 

MARKUS TROJANSKY 
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

DM DROGERIE MARKT W POLSCE
www.dm.pl 

ANNA SZLAGA
MARKETING MANAGERE GALERII SŁONECZNEJ 

WHITE STAR REAL ESTATE
www.galeriasloneczna.pl 
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Przepis na sukces
Zarządca CH Plaza Rzeszów stara się 
sprostać potrzebom klientów odwiedza-
jących Centrum. Jak tłumaczy Richard 
Keen, Managing Director w Keen Property 
Managment najważniejsze jest wsłuchiwa-
nie się w potrzeby klientów. – Dzięki temu 
w minionym roku – pomimo pandemii – 
zanotowaliśmy znaczący wzrost odwiedzin 
klientów. To wręcz wymusza na nas dalsze 
działania i rozwój naszego portfolio. Cały 
czas działamy, aby rozszerzać naszą ofertę 
i dostosowywać ją do potrzeb naszych 
klientów – wyjaśnia Richard Keen.
Dodaje, że ubiegły rok był dla Centrum cza-
sem intensywnego rozwoju oferty, który 

TO PODSTAWA SUKCESU CH PLAZA RZESZÓW 

Nowi najemcy, przedłużenie 
umów i relokacje salonów 
najpopularniejszych marek 
to przepis na sukces CH 
Plaza Rzeszów. Centrum 
konkurujące na trudnym 
rzeszowskim rynku galerii 
handlowych zaskakuje 
nowościami, które przyciągają 
kolejnych klientów. Od 
początku 2022 roku zarządca 
Centrum – Keen Property 
Management – może 
pochwalić się kolejnymi 
nowościami. 

przełożył się na nowe propozycje współpra-
cy i przedłużenie kolejnych umów. – Nasz 
potencjał dostrzegł właściciel salonu 4F / 
Outhorn, który przedłuża współpracę z CH 
Plaza Rzeszów o kolejne trzy lata. Dołączy-
ła do nas marka 5.10.15. i Evenemen. Poja-
wił się także odmieniony salon Greenpoint 
i Cross Jeans. To wszystko sprawia, że 
nasza oferta jest jeszcze atrakcyjniejsza 
dla stałych i nowych klientów – mówi Ri-
chard Keen, Managing Director w Keen 
Property Managment.

Nowości w CH Plaza Rzeszów 
Na początku 2022 r. do grona najem-
ców CH Plaza Rzeszów dołączyła marka 
5.10.15., która zdecydowała się na pod-
pisanie trzyletniej umowy o współpracy. 
Sklep 5.10.15. zajmuje  lokal na pierwszym 
piętrze Centrum. W maju na parterze CH 
Plaza Rzeszów otwarty został salon marki 
Evenemen. Zajmuje powierzchnię blisko 
170 mkw i pozostanie w rzeszowskiej Pla-
zie minimum 5 lat. W pierwszych trzech 
miesiącach 2022 r. w CH Plaza Rzeszów 
pojawił się całkiem nowy salon Cross Je-
ans & Greenpoint z szeroką ofertą zarówno 
dla kobiet jak i mężczyzn.
Najnowsze wiadomości to kolejne prze-
dłużenie umowy o współpracy z salonem 
4F/Outhorn. – Jest to nasz wieloletni na-
jemca, który zdecydował się, że pozostanie 
z nami przez kolejne trzy lata. Właściciele 
salonu uznali, że nasze Centrum to miejsce 
z potencjałem, w którym pojawia się klient 

szukający oferowanych przez nich produk-
tów – wyjaśnia Richard Keen. 
Umowę najmu z rzeszowską Plazą podpi-
sało także Podkarpackie Stowarzyszenie 
dla Aktywnych Rodzin  - na ponad 300 m2 
powierzchni biurowej znajduje się Cen-
trum Wsparcia Psychorozwoju TUTU. Po-
czątkiem czerwca 5 letnią umowę najmu 
podpisała także firma Kodano Optyk. Salon 
optyczny o powierzchni 190 mkw zostanie 
otwarty na parterze Centrum – dodaje Ri-
chard Keen.

CH Plaza Rzeszów
Rzeszowska Plaza to jedno z najstarszych 
i najdłużej istniejących na rzeszowskim 
rynku Centrów. Na dwóch piętrach, klienci 
mogą znaleźć ponad 70 lokali handlowych 
i punktów usługowych. Wśród nich m.in.: 
innowacyjny klub fitness CityFit (funkcjonu-
jący 24h/dobę), Medicover Stomatologia, 
Decathlon, oraz sklepy Sizeer, 50Style, 
Empik, Yaya, Monnari, Quiosque, Smyk, 
ToysBox, Deichmann, CCC, Wojas, Martes 
Sport, Sephora, Rossmann czy Hebe. Plaza 
Rzeszów połączona jest bezpośrednio z hi-
permarketem E. Leclerc, mając w ramach 
kompleksu, jako jedyne centrum w Rze-
szowie ofertę hipermarketu. Centrum 
oferuje ponad 1,4 tys. bezpłatnych miejsc 
parkingowych. 
Zarządcą CH Plaza Rzeszów jest Keen 
Property Management.

WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE

FOT. PLAZA RZESZÓW

  ADVERTORIAL
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FOT. BLUE CITY

Od niemal dwóch dekad warszawskie centrum 
handlowe Blue City stara się wyróżniać na tle 
najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych 
obiektów handlowych w Polsce. Z Yoramem 
Reshefem, wiceprezesem Blue City Sp. z o.o. 

rozmawiamy m.in. o aktualnej pozycji rynkowej 
obiektu, strategii budowania przewagi 

konkurencyjnej, marketingu, a także dynamice 
zmian preferencji konsumenckich podyktowanej 

aktualnymi trendami rynkowymi.

Rozmowa z Yoramem Reshefem, wiceprezesem Blue City Sp. z o.o.

Warszawskie Blue City 
jest jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych obiektów 

handlowych w Polsce. Jakie mają 
oczekiwania odwiedzający Państwa 
obiekt klienci? Co takiego wyróżnia 
Państwa obiekt na mapie warszawskich 
centrów handlowych?
Od początku naszej działalności, czyli od 
18 lat, staramy się, aby nasze centru     m 
było miejscem unikatowym, wyraźnie od-
różniającym się od innych galerii. Byliśmy 
jednym z pierwszych centrów handlowych, 
które przebudowało obiekt tak, by powięk-
szyć część restauracyjną i zaoferować 
klientom ciekawe miejsca rozrywki, a co 
za tym idzie zapewnić wiele emocji i pozy-
tywnych doświadczeń. W żadnej innej ga-
lerii nie ma takiej sali zabaw dla dzieci, jak 
nasza Inca Play, parku rozrywki TEPfactor, 
tak dużego i świetnie wyposażonego klubu 
fitness FIT/One, czy kina Helios z kilkoma 
salami Dream. O sukcesie centrum han-
dlowego decyduje optymalny dla profilu 
i potrzeb klientów dobór najemców. Blue 
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City zadbało o kompleksowość oferty han-
dlowej, umożliwiając zrobienie różnorod-
nych i pełnych zakupów oraz załatwienie 
wielu spraw, np. bankowych, pocztowych, 
a nawet związanych ze zdrowiem. Kom-
pleksowość usług centrów handlowych 
to przede wszystkim oszczędność czasu, 
co w dzisiejszych czasach jest czynnikiem 
determinującym niemal każdy obszar życia 
codziennego. W Blue City przed pandemią 
odbywało się nawet 70 wydarzeń rocznie, 
z których duża część była skierowana do 
rodzin z dziećmi. Powoli do nich wracamy. 
Wiele eventów ma charakter cykliczny, jak 
np. Jarmark Produktów Regionalnych, któ-
ry odbywa się w Blue City od 2007 roku. 
Naturalne jedzenie można więc było kupić 
w naszym centrum na długo przed tym, jak 
zaczęły powstawać w Warszawie sklepy 
ze zdrową żywnością. W kompleksie Blue 
City znajduje się również część biurowa - 
Blue Office. Odpowiadając na wyzwania, 
które niesie za sobą nowa rzeczywistość 
związana z pandemią, oferujemy stan-
dardowe, ale i krótkoterminowe umowy 
najmu i umożliwiamy bardzo elastyczny 
dobór powierzchni. Sąsiedztwo Blue City 
zapewnia pracownikom biurowca załatwia-
nie wielu codziennych spraw bez tracenia 
czasu na dojazdy. Od kilku lat Blue Office 
z powodzeniem prowadzi „Projekt Sąsiad”, 
czyli program korzyści dla pracowników 
biurowca. Dzięki niemu mogą oni korzystać 
na terenie centrum handlowego z licznych 

To, co wyróżnia Blue City to 
niestandardowe podejście 
do najemców. U nas nie ma 

problemu, by najemca spotkał 
się z menedżerami. Drzwi do 

mojego gabinetu są dla wszystkich 
zawsze otwarte. W innych dużych 

centrach w Polsce to wygląda 
zupełnie inaczej.

FOT. GALERIA JURAJSKA

zniżek i benefitów. To, co wyróżnia Blue 
City to również niestandardowe podejście 
do najemców. U nas nie ma problemu, by 
najemca spotkał się z menedżerami. Drzwi 
do mojego gabinetu są dla wszystkich za-
wsze otwarte. W innych dużych centrach 
w Polsce to wygląda zupełnie inaczej.

A którzy najemcy wyróżniają Państwa 
ofertę handlowo-usługową? Jakie 
marki stanowią swoisty magnes na 
klienta?
Filozofia działania każdego centrum han-
dlowego powinna być taka – trzeba się 
czymś wyróżnić, bo pewien zestaw skle-
pów mają wszyscy. W mojej ocenie galerie 
powinny obecnie dywersyfikować ofertę 
handlową w duchu „something for everybo-
dy”, czyli mieć zarówno sklepy z artykułami 
premium, jak i sklepy, które łączą jakość 
z atrakcyjną ceną. W Blue City znajdują się 
sklepy znanych i lubianych sieci z każdej 
branży - modowej, kosmetycznej, spor-
towej, wnętrzarskiej, dziecięcej czy RTV. 
Poza znanymi od lat markami do centrów 
handlowych coraz odważniej wchodzą 
dzisiaj dyskonty. Wielkim sukcesem na 
polskim rynku okazały się marki typu off-
-price. Generalnie dobrze prosperują duże 
sklepy. Klientów przyciąga także niestan-
dardowa rozrywka.

Kim jest dzisiejszy klient Blue City? 
Jak bardzo różni się od tego sprzed 
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Klienci Blue City to osoby, które cenią komfort robienia zakupów. Centrum odwiedzają 
przede wszystkim rodziny z dziećmi oraz młodzi single w wieku 24 – 30 lat.

FOT. BLUE CITY
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Z polskim rynkiem nieruchomości 
jestem związany od 1995 roku. 
Byłem dyrektorem generalnym firmy 
Asbud, w grupie GTC odpowiadałem 
za budowę i zarządzanie Galerii 
Mokotów, a w 2002 roku podjąłem 
się nadzorowania budowy Blue 
City, w którym od wielu lat jestem 
wiceprezesem zarządu. Byłem też 
wielokrotnie nagradzany jako najlepszy 
w Polsce manager w dziedzinie 
centrów handlowych. Biorę udział 
w zarządzaniu Centrum Handlowym 
Blue City i jestem współodpowiedzialny 
za całość działalności centrum. 

DEWIZA ŻYCIOWA?
Bądź człowiekiem.

O SUKCESIE DECYDUJE...
Decyzyjność i branie odpowiedzialności 
za swoje działania. 

DO DZIAŁANIA MOTYWUJE MNIE...
Wyzwania i nowe pomysły.

W LUDZIACH CENIĘ...
Szczerość.

W CZASIE WOLNYM?
Wyjazdy, wyjazdy, wyjazdy w nowe 
i stare miejsca.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
New York i Canadian Rocky Mountains.

YORAM RESHEF
WICEPREZES BLUE CITY SP. Z O.O.KIM JEST YORAM?

pandemii i jakie zmiany w jego 
preferencjach udało się Państwu 
zaobserwować?
Klienci Blue City to osoby, które cenią 
komfort robienia zakupów. Odwiedzają 
nas przede wszystkim rodziny z dziećmi 
oraz młodzi single w wieku 24 – 30 lat. 
Duża część to nasi sąsiedzi, mieszkańcy 
Ochoty, Woli, Włoch i Ursusa, choć dziś 
klienci mniejszą wagę przykładają do 
bliskości centrum, a większą do oferty. 
Obserwujemy również, że coraz liczniejszą 
grupą naszych klientów stanowi młodzież 

z generacji Z. Co ciekawe, pomimo że tylko 
jedna trzecia z nich jest aktywna zawo-
dowo, to deklarują wydatki na podobnym 
poziomie, co pracujący millenialsi. 

Jak oceniacie Państwo najmłodsze 
pokolenie konsumentów i jego 
wymagania - szczególnie w dobie 
dynamicznego wzrostu e-commerce? 
Czym przyciągnąć takiego klienta do 
obiektu handlowego?
Najmłodsze pokolenie klientów produk-
ty ogląda w sieci, ale na zakupy chodzi 

z przyjaciółmi do sklepów stacjonarnych. 
I to jest bardzo dobra wiadomość dla cen-
trów handlowych. Druga dobra wiadomość 
jest taka, że młodzież ma silną potrzebę 
przebywania w grupie, dlatego warto za-
interesować ich dobrą ofertą rozrywkową 
i atrakcyjnym food courtem. „Zetki” bardzo 
uważnie przyglądają się markom i doce-
niają bardziej te, które są odpowiedzial-
ne społecznie. Kochają sklepy z odzieżą 
z drugiej ręki i to nie tylko ze względu na 
ideę Zero Waste i ekologię, ale również 
dlatego, że używane ubrania są często 
bardzo oryginalne, co zaspokaja ich po-
trzebę wyróżniania się w tłumie. Niektóre 
galerie zauważając ten trend, otworzyły 
takie sklepy, nazywając je modnie butikami 
cyrkularnymi. Jednak chcąc przyciągnąć 
pokolenie Z do centrów handlowych, musi-
my nauczyć się z nim komunikować, czyli 



WYWIAD
BLUE CITY

SHOPPING MALL MARKETING 2022

19

NIEZAPOMNIANE FILMY?
„Przeminęło z wiatrem” i „Wichry wojny”

KSIĄŻKA, KTÓRA ZAPADŁA W PAMIĘĆ?
Bardzo duże wrażenie zrobił na mnie 
„Król” Szczepana Twardocha, który 
pokazuje gangsterski, warszawski, 
polsko-żydowski świat osadzony 
w realiach polityczno – społecznych   
20-lecia międzywojennego. Polecam 
również wszystkie książki Daniela Silvy 
i Jeffreya Archera.

ULUBIONE DANIE?
Potrawy z Dalekiego Wschodu.

ULUBIONA RESTAURACJA?
Lista jest za długa, by wszystkie 
wymienić.

KULTURA W CZASIE WOLNYM TO...
Opera, balet, a jak teatr to tylko 
komedie. 

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ W...
Mykonos i Gdynia.

JEŚLI MUZYKA, TO JAKA?
Muzyka z lat 60. – znam wszystkie 
szlagiery z tego czasu.

CHCIAŁBYM OPANOWAĆ...
Chciałbym mieć więcej cierpliwości.

być aktywni na ich ulubionych kanałach 
w mediach społecznościowych, czyli Tik-
Toku, Instagramie, Snapchacie i YouTube. 

Jak wygląda obecnie strategia 
komunikacji marketingowej Blue 
City? Które działania są dzisiaj 
koniecznością, a które z dotychczas 
stosowanych się już nie sprawdzają?
Podczas pandemii komunikację marke-
tingową skupiliśmy na działaniach pro-
mujących ofertę naszych najemców i jej 
dostępność. Stąd też nasza kampania in-
formacyjna pod hasłem „Mamy to!”. Teraz 
konsumenci potrzebują pozytywnych do-
świadczeń, a Blue City jest miejscem peł-
nym pozytywnych emocji.  Klienci znajdują 
u nas wszystko, czego im potrzeba w co-
dziennym życiu: komfortowe zakupy i wiele 
atrakcji. Dlatego „Mamy to!” zmieniliśmy 

na „Dzieje się!”. Dziś koniecznością jest 
aktywne komunikowanie się z klientami 
przede wszystkim w internecie. W naszym 
odczuciu w komunikacji marketingowej nie 
sprawdzają się już bardzo proste akcje pro 
sprzedażowe i loterie, ponieważ nie mają 
w sobie nic, co buduje długotrwałe relacje 
z klientami i ich lojalność.

W związku z konfliktem zbrojnym na 
Ukrainie, w naszym kraju znajduje się 
już ponad 3,5 MLN uchodźców z tego 
kraju. Widać również, że wiele obiektów 
handlowych angażuje się czynnie 
w pomoc osobom uciekającym przed 
wojną. Czy i jakie działania podejmuje 
Blue City? 
Polacy z ogromnym zaangażowaniem i ser-
decznością przyjęli uchodźców z Ukrainy. 
W pomoc włączyło się również Blue City. 

Przygotowaliśmy dla osób uciekających 
przed wojną przestrzeń i 29 miejsc nocle-
gowych w części biurowej kompleksu Blue 
Office. Zakupiliśmy łóżka, pościel, ręczniki. 
Do dyspozycji uchodźców  była obszerna, 
w pełni wyposażona kuchnia oraz łazienki.  
Od początku działania nasz hotel przyjmo-
wał głównie kobiety i dzieci.  Do pomocy 
uchodźcom włączyli się również najem-
cy Blue City. Kawiarnie CUP CUP, Wedel, 
Redberry oraz restauracje Street, Menya 
Musashi, Wiking, Thai Wok, Tandir, McDo-
nald`s, North Fish, Pizza Hut i Inca Cafe, 

FOT. BLUE CITY
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supermarket EUROSPAR, sklepy Rossmani 
CCC oraz kino Helios. 

Co myślicie Państwo o działaniach 
z zakresu CSR, a w szczególności 
proekologicznych – czy przybierające 
coraz bardziej na sile eko-zjawisko 
jest  chwilowe czy raczej ma charakter 
długotrwały?
Jako społeczeństwo jesteśmy coraz 
bardziej świadomi konieczności ochrony 
środowiska naturalnego. W duchu eko 
zmieniają się również centra handlowe. 
W Blue City  przykładamy ogromną uwa-
gę ochrony środowiska, a nasze starania 
zostały docenione certyfikatem BREEAM 
In-Use za proekologiczność. System oceny 
BREEAM In-Use jest oparty o wiele kry-
teriów m.in. efektywności energetycznej, 
materiałów, recyclingu odpadów, optyma-
lizacji zużycia wody, ograniczenia emisji 

dwutlenku węgla, lokalizacji czy transpor-
tu. W Blue City mamy głównie oświetlenie 
LED, zainstalowaliśmy systemy oszczę-
dzające wodę i energię elektryczną. Nasze 
centrum dzięki szklanej kopule w dachu 
wykorzystuje również w dużej mierze 
światło dzienne. Na dachu centrum oraz 
na dachu wielopoziomowego parkingu ze-
wnętrznego umieszczono budki lęgowe 
dla ptaków. Odpowiadając na potrzeby 
rowerzystów, zainstalowaliśmy stojaki na 
rowery oraz otworzyliśmy samoobsługo-
we stacje naprawy rowerów. Obok wejścia 
głównego można też wypożyczyć rower 
miejski Veturilo. Przy centrum znajduje się 
również stacja carsharingu. Gastronomia 
przechodzi na naczynia wielorazowego 
użytku lub naczynia papierowe czy jadalne. 
Coraz więcej restauracji odpowiadając na 
potrzeby klientów, oferuje dania wegeta-
riańskie i wegańskie.

Czy strategia marketingowa i oferta 
Państwa obiektu nastawiona jest 
lub będzie również na potencjalnych 
klientów z Ukrainy? Jakie są 
zamierzenia w tym zakresie?
Handel najszybciej odczuł napływ Ukraiń-
ców do Polski. Z badań, jakie przeprowa-
dziliśmy pod koniec marca, wynika, że od 5 
do 10 proc. odwiedzających wówczas Blue 
City stanowili obywatele Ukrainy. Dla gości 
z Ukrainy bardzo szybko udostępniliśmy 
naszą stronę internetową w języku ukra-
ińskim, przetłumaczyliśmy też stronę Blue 
Office. Przygotowujemy również kampanię 
marketingową w tym języku.  

Pandemia koronawirusa i związane 
z nią obostrzenia ograniczyły 
w ostatnich dwóch latach spotkania 
towarzyskie, zakupy w galeriach 
handlowych i zwiększyły ostrożność 
konsumentów. Czy w Państwa ocenie 
uda się powrócić do czasów sprzed 
pandemii?
Ostatnie dwa lata w sektorze handlowym 
były bardzo trudne. Początkowe klienci, 
obawiając się zarażenia rzadziej odwie-
dzali centra handlowe. Z czasem po kil-
ku miesiącach pandemii zaczęli wracać. 
Obserwowaliśmy jednak skrócenie czasu 
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Blue City to unikatowe w skali kraju centrum 
czwartej generacji, łączące funkcję handlową, 
rozrywkową i biurową. Oferuje ponad 200 
sklepów, punktów gastronomicznych, 
usługowych i rozrywkowych, liczne atrakcje 
dla dzieci oraz kilkadziesiąt wydarzeń 
specjalnych rocznie. Centrum wyróżnia się 
niezwykłą i kompleksową ofertą rozrywkową. 
Na trzech poziomach budynku (od +2 do 
+4) skupia niespotykane nigdzie indziej 
koncepty rozrywkowe. Blue City angażuje się 
w akcje społeczne i działania charytatywne. 
Centrum dba o ekologię, czego dowodem 
jest międzynarodowy certyfikat ekologiczny 
BREEAM In-Use.

przebywania w galeriach, ale co ciekawe 
przy kilkuprocentowym wzroście sprzeda-
ży. Oznacza to, że klienci nie spacerowali 
po centrach. Przychodzili po potrzebne im 
artykuły i wychodzili. Zauważyliśmy także, 
że zmniejszyła się wielkość grup odwie-
dzających wspólnie centrum – zamiast 
wielopokoleniowej rodziny - coraz więcej 
samotnych kupujących. Od czasu kiedy 
zniesiono obostrzenia, sytuacja wraca do 
normy i frekwencja klientów stale rośnie.

Jak centra handlowe powinny 
efektywnie konkurować z e-commerce? 
W którą stronę powinny się zmieniać, 
mając na uwadze dotychczasowe 
doświadczenia i zmianę trendów 
rynkowych?
Pomimo wzrostu sprzedaży internetowej, 
większość handlu odbywa się nadal sta-
cjonarnie. Internet nie jest w stanie oddać 
klimatu robienia zakupów w tradycyjny 
sposób. Po pierwsze klienci lubią poznać 
produkt – dotknąć go i przymierzyć. Po dru-
gie wiele osób traktuje zakupy jak rozrywkę, 
a spacer po galerii jako formę aktywności 
i spędzania czasu wolnego. Centra han-
dlowe wciąż mają mocne narzędzia, by 
skutecznie walczyć o klienta. Kierunek, 
jaki mogą obrać teraz obiekty handlowe to 

modernizacje, skoncentrowanie na zapew-
nieniu klientom jak najciekawszych doznań 
i rozwiązań, także technologicznych. Klu-
czowym punktem jest zróżnicowany dobór 
najemców, rozwój showroomów i punktów 
click and collect. 

Patrząc przez pryzmat minionych 
dwóch dekad i rozkwitu sektora 
centrów handlowych w Polsce, czy 
można się pokusić o jakąś prognozę 
dla branży na kolejne - dajmy na to - 
10 lat? Kto przetrwa, a kto upadnie?
Od lat słyszę przewidywania, że czas cen-
trów handlowych się kończy, ale wciąż nie 
widzę, żeby się masowo zamykały, czy 
zmieniały się, jak twierdzili niektórzy wi-
zjonerzy, w biura czy hotele. Prawdą jest, 
że liczba centrów handlowych w Polsce 
jest dzisiaj w mojej ocenie wystarczają-
ca. Pandemia przyspieszyła i wymusiła na 
centrach handlowych zmiany. Nikt już nie 
ma wątpliwości, że nie mogą być obiekta-
mi, gdzie ludzie przychodzą wyłącznie na 
zakupy. Dziś trzeba znaleźć inne magnesy 
przyciągające klientów i ciągle ich zaskaki-
wać. Jestem spokojny o przyszłość dobrze 
zarządzanych i dobrze przemyślanych cen-
trów handlowych, które oferują możliwość 
załatwienia w jednym miejscu wiele spraw,  

spędzenia czasu ze znajomymi czy z całą 
rodziną. Tego e-commerce nie zastąpi.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.



ZAWSZE 
NA FALI

Galeria Rumia, która w ciągu 
ostatniego roku zmieniła 

zarówno właściciela jak i firmę 
zarządzającą jest aktualnie 

modernizowana, a w obiekcie 
coraz chętniej pojawiają się 

kolejne znane brandy. Paulina 
Kulaszewska z ramienia firmy 

zarządzającej obiektem IMV 
Polska zajmuje aktualnie 

stanowisko Administratora 
Galerii Rumia i w rozmowie 

z redakcją zdradza informacje 
dotyczące aktualnej strategii 

działań centrum handlowego.

W 2021 roku Galeria Rumia trafiła 
w ręce nowego nabywcy. Jakie 
plany w stosunku do centrum 

handlowego ma nowy właściciel? 
Od lipca 2021 roku właścicielem Galerii 
Rumia jest konsorcjum Master Develop-
ment Poland Sp. Z o.o. oraz PKB Inwest 
Budowa Ostwald M.P Sp. Komandytowa. 
Zmiany własnościowe są doskonałą okazją 
do rozwoju formatu obiektu, a także wy-
korzystania jego potencjału w kontekście 
nowo powstających inwestycji mieszkanio-
wych w najbliższej okolicy Galerii Rumia. 
Właściciel stawia na nową jakość, a w ra-
mach modernizacji planowane są: nowa 
elewacja, odświeżenie i unowocześnienie 
wnętrz, modernizacja oświetlenia, unowo-
cześnienie schodów ruchomych i wind oraz 
dostosowanie powierzchni do aktualnych 
potrzeb najemców i klientów. Ważnym ele-
mentem zmian jest także, już rozpoczęty 
proces rekomercjalizacji. Dodatkowo w ga-
lerii będą odbywały się cykliczne eventy 
oraz postawiono duży nacisk na szeroko 
pojętą komunikację.

Zmianie uległa również firma 
zarządzająca - obecnie jest nią IMV 
Polska? Jaki wpływ będą miały 
doświadczenia nowego Zarządcy na 
funkcjonowanie galerii handlowej?
IMV Polska ma bardzo duże doświadczenie 

w zakresie zarządzania obiektami handlo-
wymi, zarówno w zakresie tych nowo po-
wstających, jak i „reaktywacji” wcześniej 
działających oraz będących w gorszej 
kondycji. Możemy pochwalić się wielo-
ma sukcesami w doborze odpowiednich, 
skutecznych strategii zarządzania. Dodat-
kowym atutem jest znajomość lokalnego 
rynku i specyfikacji regionu.

Zmodernizowane zostało logo centrum 
oraz dodany slogan "Zawsze na fali" 
- w jaki sposób chcecie zatem być 
postrzegani przez konsumentów?
W związku z pojawieniem się nowego 
właściciela, w Galerii następuje wiele 
zmian, nowa jakość w zarządzaniu i funk-
cjonowaniu obiektu, a także szybki rozwój 
i wzrost znaczenia Galerii na lokalnym ryn-
ku. Wszystkie zmiany nawiązywać będą 
do nowego motto "Zawsze na fali". Nowe 
hasło oznacza także zmiany w strukturze 
najemców i dostosowanie obiektu do no-
wych trendów pojawiających się na rynku.

W ostatnim czasie coraz częściej 
słyszy się o nowych markach, jakie 
pojawiają się w obiekcie? Jak aktualnie 
wygląda mix najemców? Jakich otwarć 
możemy się jeszcze spodziewać?
W ostatnim czasie Galeria Rumia zyska-
ła kilku znaczących najemców takich jak 
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pierwszy w powiacie wejherowskim sklep 
marki Action, czy dwupoziomowy salon 
Sinsay. Grono najemców powiększyło się 
także o usługi beauty – Depil Concept. 
Przedłużyliśmy kluczowe umowy i do-
prowadziliśmy do modernizacji sklepów 
Rossmann, a w niedalekiej przyszłości 
Cropp, House i Biedronka. Co do przyszłych 
otwarć, nie chcemy zdradzać szczegółów, 
ale jesteśmy na etapie finalizacji umów 
z kilkoma dużymi sieciami.

Jakie aspekty obecnie decydują 
o wyborze Galerii Rumia przez 
rozpoznawalne sieci handlowe? Czym 
przyciągacie do siebie biznes?
Lokalizacja naszej galerii jest bardzo atrak-
cyjna. Rumia to bardzo dynamicznie rozwi-
jające się miasto, czego potwierdzeniem 
jest ilość ostatnio powstałych osiedli oraz 
plany budowy kolejnych. W najbliższym 
czasie, w bezpośrednim sąsiedztwie Ga-
lerii Rumia zamieszka kilkanaście tysięcy 
osób – potencjalnych Klientów. Dodatkowo 

Galeria Rumia wśród swoich najemców ma 
fitness club Calypso oraz Multikino – co 
wyróżnia je na tle konkurencji. Istotnym 
elementem są także widoczne już zmiany 
modernizacyjne wprowadzane przez no-
wego właściciela. Galeria Rumia zmienia 
swoje oblicze i jest traktowana jako projekt 
nowoczesny, dynamicznie się rozwijający 
i mający duży potencjał komercyjny.

Jak wygląda dziś strategia działań 
marketingowych i komunikacyjnych? 
Do tej pory Galeria Rumia nie 
była zbyt aktywna w obszarze 
działań marketingowych, a eventy 
organizowane były raczej sporadycznie. 
Które aktywności obecnie mają szansę 
sprawdzić się najlepiej w budowaniu 
rosnącego współczynnika footfall?
Od czasu zmiany właściciela oraz firmy 
zarządzającej w Galerii Rumia eventy odby-
wają się cyklicznie, średnio raz w miesiącu. 
Bardzo mocno stawiamy na akcje o cha-
rakterze pro społecznym, które świetnie 
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sprawdzają się w przypadku naszej Galerii. 
Dodatkowo organizujemy akcje pro sale, 
które również cieszą się ogromnym za-
interesowaniem. Klienci do nas wracają, 
a niektóre z wydarzeń na stałe wpisaliśmy 
do naszego kalendarium.

Jak oceniają Państwo aktualnie rynek 
handlu i nieruchomości handlowych 
w Polsce? W którą stronę zmierza? 
Po ciężkim okresie pandemii, galerie notują 
w ostatnich miesiącach rekordowe wskaź-
niki odwiedzin. Z drugiej strony widoczny 
jest trend przenoszenia części handlu do 
sieci. Generalnie od paru lat centra han-
dlowe zmieniają swoją funkcję, co było 
już wcześniej widoczne na rynku amery-
kańskim. Nowoczesne centrum handlowe 
to nie tylko miejsce zakupów, ale także 
przestrzeń, w której spędzamy czas wolny. 
Coraz większą rolę odgrywają najemcy 
oferujący miejsca rozrywki, edukacji, czy 
gastronomii. Planując strategię doboru na-
jemców, należy - patrząc w przyszłość - za-

chować odpowiednie proporcje pomiędzy 
sklepami a „miejscami rozrywki”. W Galerii 
Rumia mamy już solidną bazę w tej materii 
w postaci największego w regionie mul-
tipleksu – Multikino i jednej z największych 
w Polsce sieci fitness – Calypso.

Czy będziemy świadkami coraz 
częstszych modernizacji obiektów 
handlowych? Jeśli tak, to czym będą 
podyktowane?
Współczesny Klient jest coraz bardziej 
wymagający, ceni sobie komfort. Moder-
nizacje obiektów handlowych będą ko-
niecznością. Rozwiązania oparte o nowe 
technologie oraz ekologię będą jednym 
z wielu z aspektów, które powinny spełniać 
nowoczesne galerie handlowe. Istotna jest 
także struktura najemców obiektu, wpi-
sująca się w najnowsze trendy, o czym 
szerzej mówiliśmy w poprzednim pytaniu, 
a także odpowiadająca potrzebom lokal-
nych klientów.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

Galeria Rumia to nowoczesny obiekt w samym 
sercu miasta Rumia, zlokalizowany w dobrze 
skomunikowanym miejscu – dogodnym 
zarówno dla podróżujących samochodem, 
jak i komunikacją miejską. Powierzchnia 
najmu to ponad 16 800 mkw. Do dyspozycji 
klientów jest przestronny, zadaszony 
parking, który pomieści 460 samochodów. 
Na trzech poziomach znajduje się 90 lokali, 
przeznaczonych na sklepy oraz punkty 
usługowe. Wśród głównych najemców 
znajdziemy m.in.:  Biedronkę, Action, Sinsay, 
Cropp, House, Monnari, KIK, Pepco, Empik, 
NEONET, klub fitness Calypso, multipleks 
kinowy Multikino czy drogerię Rossmann.

KIM JEST PAULINA?

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Od roku 2017 zajmowałam 
stanowisko Marketing Managera 
w Galerii Metropolia w Gdańsku. 
Byłam odpowiedzialna za 
odpowiednie ułożenie planu 
marketingowego tak, aby w jak 
najlepszy sposób poprawić footfall 
Galerii. Moja praca wiązała się 
z ciągłym kontaktem z majemcami, 

którzy oceniali wzrosty obrotów po 
akcjach marketingowych. Do moich 
obowiązków należała ponadto reklama 
outdoor-owa w Trójmieście oraz 
współpraca z agencjami reklamowymi. 
Od sierpnia 2021 roku jestem 
Administratorem Galerii Rumia, gdzie 
zajmuje się zarządzaniem obiektu.

DEWIZA ŻYCIOWA?
Moją zasadą w życiu jest po prostu 
bycie dobrym dla innych. 

O SUKCESIE DECYDUJE...
Sumienne wykonywanie obowiązków. 
Staram się również wychodzić poza 
określony zakres obowiązków. 

DO DZIAŁANIA MOTYWUJE MNIE...
Realizacja wymagających zadań 
w krótkim czasie.

W LUDZIACH CENIĘ...
Podejście do drugiego człowieka 
i poczucie humoru. 

W CZASIE WOLNYM?
Forma spędzania czasu nie jest dla 
mnie aż tak istotna, jak sam fakt 
przebywania na łonie natury.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Wizyta i obcowanie z kulturą Majów. 

PAULINA KULASZEWSKA
ADMINISTRATOR GALERII RUMIA 
IMV POLSKA

NIEZAPOMNIANE FILMY?
Bardzo cenię film Romana Polańskiego 
„Pianista”, za wspaniały scenariusz, 
zdjęcia i grę aktorską.

KSIĄŻKA, KTÓRA ZAPADŁA W PAMIĘĆ?
Z racji, że interesuję się tematyką II 
Wojny Światowej, bardzo lubię książkę 
„Dziewczęta z Auschwitz” Sylwii Winnik, 
która opisuje wręcz niemożliwe historie 
kobiet podczas wojny. 

ULUBIONE DANIE?
Wszelkie dania kuchni tajskiej. 

ULUBIONA RESTAURACJA?
Crazy Butcher na Gdańskim Garnizonie.

KULTURA W CZASIE WOLNYM TO...
Kino/ filmy. 

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ W...
Na jednej z hiszpańskich wysp. 

JEŚLI MUZYKA, TO JAKA?
Muzyka z lat 80.

CHCIAŁBYM OPANOWAĆ...
Na pewno umiejętność przedłużenia 
godzin w dobie, bo tego zawsze jest za 
mało [śmiech]
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Centra handlowe – wbrew swojej na-
zwie – już dawno przestały być jedy-
nie miejscem prowadzenia handlu. 

Konkurencja i rosnące wymagania klientów 
wymuszają na zarządcach systematycz-
ne zwiększanie funkcjonalności swoich 
obiektów. Efektem są galerie handlowe, 
w których goście oprócz zrobienia zaku-
pów mogą skorzystać z pokaźnej oferty 
usługowej, rozrywkowej, kulturalnej czy 
zdrowotnej. Firma Sierra Balmain poszła 
o krok dalej: z centrum handlowego Europa 
Centralna w Gliwicach uczyniła zupełnie 
wyjątkowy punkt na rozrywkowej mapie 
Polski. Stale rosnąca oferta rozrywkowo-
-edukacyjna sprawia, że Europa Centralna 
zapewnia odwiedzającym szereg unikal-
nych, prekursorskich i niezwykłych doznań.
Sierra Balmain krok po kroku realizuje stra-
tegię aktywnego wprowadzania rozrywki 
i wystaw edukacyjnych odpowiadających 
potrzebom zarówno dorosłych, nastolat-

Europa Centralna w Gliwicach stale rozszerza ofertę niestandardowej rozrywki i wystaw 
edukacyjnych, dzięki czemu wychodzi daleko poza ramy typowego centrum handlowego. 
Za bilety wstępu do licznych atrakcji i w wybranych punktach gastronomicznych goście 

mogą płacić bonami turystycznymi.

ków, jak i najmłodszych dzieci. Jednym 
z wielu magnesów przyciągających całe 
rodziny do gliwickiego centrum handlo-
wego jest Funzeum. Przy użyciu nowo-
czesnych technologii stworzono tu ponad 
50 multimedialnych instalacji edukacyjno-
-rozrywkowych bazujących na grze światła, 
kolorów i optycznych złudzeń. To najwięk-
sza tego typu ekspozycja w Polsce, która 
zajmuje prawie 4 tys. m². Odwiedzając 
Funzeum klienci mogą m.in. zagrać na mie-
rzącym prawie 12 m pianinie podłogowym, 
odwiedzić fluorescencyjny las, kryształową 
komnatę, pokój nieskończoności czy spa-
cerować wśród gigantycznych kwiatów. 
Goście spragnieni bardziej aktywnej za-
bawy mogą wyszaleć się w House of 
Air – jedynym w Gliwicach parku trampo-
lin oraz sprzętu gimnastycznego, który na 
powierzchni 3 tys. m² dostarcza ekstremal-
nych emocji zarówno dzieciom, jak i doro-
słym. Na miłośników prędkości i zapachu 

palonej gumy czeka natomiast ogromny, 
zajmujący powierzchnię 882 m², tor gokar-
towy. Odwiedzając Akademię Driftingu Cra-
zy Carts można więc posmakować jazdy 
elektrycznymi gokartami w kontrolowanym 
poślizgu.
Firma Sierra Balmain nie ustaje w poszuki-
waniu dla swojego centrum niestandardo-
wych rozwiązań i nowych form rozrywki. 
Stąd mocny nacisk na oryginalne, nie-
dostępne nigdzie indziej koncepty, które 
są magnesem przyciągającym do galerii 
tysiące gości. Dzięki temu w Gliwicach 
powstało miejsce, które wychodzi poza 
schemat czysto handlowy, i które rezonuje 
na całą Polskę, ściągając gości z najodle-
glejszych zakątków kraju.
„Zgodnie ze strategią rozwoju, jaką przy-
jęliśmy dla Europy Centralnej, w gliwickim 
obiekcie stawiamy przede wszystkim na 
oryginalne, niedostępne nigdzie indziej for-
my spędzania wolnego czasu, wpisujące 

zaspokaja głód niezwykłych doznań i doświadczeń
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się w trend atrakcji tzw. nowej generacji, 
czyli miejsc pobudzających wyobraźnię, 
kreatywnych i angażujących” – tłumaczy 
Paulina Szymczukiewicz, Head of Marke-
ting Sierra Balmain, zarządzającej gliwic-
kim centrum handlowym.
Europa Centralna przyciąga klientów rów-
nież niezwykle fascynującymi wystawami, 
na których można podziwiać m.in. minia-
turowy świat pociągów, najbardziej znane 
na świecie budowle wykonane z klocków 
Lego, największą w Polsce kolekcję trój-
wymiarowych obrazów czy ponad 50 nie-
zwykle rzadkich i fascynujących gatunków 
pająków oraz skorpionów. 
Europa Centralna systematycznie posze-
rza swoją ofertę handlowo-usługową, ze 
szczególnym naciskiem na sektor home 
decor – na jesieni w galerii zorganizowane 
zostaną największe w regionie targi desi-
gnu i wyposażenia wnętrz.
Tak szeroka oferta rozrywkowo-edukacyjna 
sprawia, że Europa Centralna jest miej-
scem, w którym każdy członek rodziny – od 
najmłodszych dzieci, przez nastolatków, 
po rodziców – znajdzie przyjemność dla 
siebie. Co ważne, obiekt w Gliwicach jest 
atrakcyjną opcją na całodzienny pobyt 
rodzinny niezależnie od pogody i dnia 
tygodnia – warto bowiem zaznaczyć, że 
wspomniana część rozrywkowo-edukacyj-
na czynna jest także w niedziele niehan-
dlowe. A to jeszcze nie wszystko – Sierra 
Balmain zadbała o to, aby za bilety wstępu 
na te atrakcje oraz za wybraną ofertę ga-
stronomiczną można było płacić bonem 
turystycznym.
„Jesteśmy przekonani, że tak unikalna 
w skali Polski możliwość płacenia za ofertę 
rozrywkową bonem turystycznym przycią-
gnie do Europy Centralnej wielu nowych 
klientów. Z napływu dodatkowych gości 
cieszą się również najemcy powierzch-
ni w naszej galerii, bo zaproponowane 
przez nas rozwiązanie przekłada się na 
ich większe przychody” – dodaje Paulina 
Szymczukiewicz z Sierra Balmain.

Sierra Balmain obejmuje swoją działalnością 
obszar Europy Środkowo-Wschodniej, 
a w Polsce obecna jest od 18lat. Firma 
świadczy kompleksowe usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami komercyjnymi 
z wielu branż: handlowej, rozrywkowej, 
kulturalnej, lifestyle, związanych z miejscem 
pracy czy wypoczynkiem, a nawet 
logistyką. Sierra Balmain posiada w swoim 
portfolio 19 nieruchomości komercyjnych, 
które są odwiedzane rocznie przez 
blisko 45 mln klientów. Sierra Balmain 
dysponuje fachową wiedzą rynkową oraz 
zespołem wykwalifikowanych specjalistów 
umożliwiającymi kompleksową i spójną 
realizację złożonych i wymagających 
projektów. 

FOT. SIERRA BALMAIN
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Pytany o to, dlaczego 
potencjalni klienci powinni 

zwrócić uwagę na współpracę 
z Jet Line, Andrzej Słomka, 
pełniący funkcje Dyrektora 

Zarządzającego i Dyrektora 
Sprzedaży oraz Marketingu 

w Jet Line odpowiada 
krótko - "Ponieważ jesteśmy 

najlepsi". Swoje słowa popiera 
argumentami, wobec których 

ciężko przejść obojętnie, 
a w niezwykle interesującej 

rozmowie na temat specyfiki 
reklamy OOH i DOOH 

prezentuje fakty i ciekawe 
informacje, na które powinien 

zwrócić uwagę każdy 
marketingowiec.

Po ostatnich, niezwykle ciężkich 
dla biznesu i klientów dwóch 
latach, centra handlowe na 

nowo podejmują próbę zachęcenia 
konsumentów do wizyt w swoich 
progach. Co powinny mieć na uwadze, 
tworząc strategię komunikacyjną 
w kontekście aktualnych trendów 
rynkowych?
Dwa i pół roku to dużo czasu. Warto wziąć 
pod uwagę, że być może klienci są w innych 
miejscach niż dwa i pół roku temu i że 
w ogóle to mogą być inni ludzie. Z drugiej 
strony wierzę, że każdy z nas był w kon-
takcie ze swoimi klientami i przynajmniej 
z grubsza wiemy, co było dla nich naj-
trudniejsze i najważniejsze, czego mogą 
oczekiwać. Gdy jesteśmy świadomi, że 
zmiany są nieodłączną częścią naszego 
życia, łatwiej jest poruszać się na co dzień 
i elastycznie odpowiadać na wyzwania. 
Zmiany bywają trudne, ale bywają też na 
dobre, takie są potrzebne i ożywcze. My-
ślę, że podstawy w komunikacji są raczej 
niezmiennie: znajomość swoich mocnych 

ponieważ
jesteśmy

najlepsi
Rozmowa z Andrzejem Słomka

Dyrektorem Zarządzającym, Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu w Jet Line

i słabszych stron, szczerość i konsekwen-
cja, zadawanie pytań, słuchanie odpowie-
dzi, adekwatne reagowanie.  Tworząc ale 
i potem realizując strategię komunikacji 
wychodzimy od tego, kim jesteśmy i dla 
kogo jesteśmy, czyje problemy rozwiązu-
jemy. Dzięki temu poznajemy siebie, po-
znajemy naszych klientów, zaczynamy ze 
sobą rozmawiać i sprawdzamy, jak nam 
to wychodzi. Nie ma jednego pomysłu, 
sprawdzającego się zawsze i w każdych 
warunkach. Warto o tym pamiętać i jak 
mawiają niektórzy, umieć w elastyczność 
i - zmieniać. 

Jaka reklama dziś przynosi najlepsze 
rezultaty? Co aktualnie działa na 
konsumentów? 
Odpowiem jak prawdziwy ekspert: to zale-
ży. To zależy, co chcemy powiedzieć i do 
kogo. Inaczej rozmawiamy z nastolatkami, 
inaczej z ich rodzicami, inaczej w prasie, 
inaczej na ekranach out of home. Złotej 
recepty na reklamę idealną nie ma i my-
ślę, że na szczęście nie ma, dzięki temu 

QARozmowa Wydania&
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powstają świeże projekty. Są za to pewne 
zasady projektowania i bardzo dobrze jest 
je znać, chociażby po to, aby świadomie 
niektóre łamać. Powiem o trzech komplet-
nie różnych cechach, które przychodzą mi 
do głowy zawsze, gdy ktoś mnie pyta, jaka 
powinna być reklama. Reklama ma być 
skuteczna. Warto więc wiedzieć, czego 
oczekujemy, co ma być celem? Jakie dzia-
łania, jaka reakcja naszych odbiorców? 
Drugim, zupełnie innym kryterium jest od-
powiedzialność: reklama ma być zgodna 
z prawem i wspaniale, jeśli jest odpowie-
dzialna. Reklama każdego dnia wpływa na 
miliony osób, warto sobie z tego zdawać 
sprawę.  I trzecia cecha, mam wrażenie 
że ostatnio zapomniana i niedoceniana – 
poczucie humoru. Reklama nie zawsze 
musi być na serio i poważna. Uwielbiam 
reklamy, które bawią i mam ich niedosyt. 

O jakich innowacjach w branży reklamy 
cyfrowej warto wiedzieć? Czy może 
Pan podać przykłady nieszablonowych 
i efektywnych zarazem kampanii?

Cyfrowy out of home, Digital OOH, to fak-
tycznie pole do popisu dla dynamicznej 
kreacji i dla prezentowania aktualnego 
i wartościowego kontentu. Dokładnie te 
cechy (oraz ekologiczność nośników cy-
frowych) zostały zresztą wskazane jako 
najważniejsze przez mieszkańców miast 
w badaniu skuteczności kreacji reklamo-
wych na naszych ekranach MORE. Takie 
badanie przeprowadził Kantar w maju 
2021 r. DOOH jest najwdzięczniejszym 
medium dla prezentowania kreatywnych 
pomysłów. Wykorzystywany twórczo i kon-
tekstowo przynosi ciekawe efekty, działa 
w pobliżu miejsc sprzedaży, gdy jednak 
jesteśmy bardziej skłonni do posłuchania 
impulsu. Właśnie teraz na naszych MORE 
trwa kampania lodów, w której emisja 
spotów jest uzależniona od temperatu-
ry powietrza. Spoty są emitowane tylko 
wtedy, gdy na zewnątrz jest powyżej 20 
stopni. Akurat gdy rozmawiamy, w całej 
Polsce mamy rekordowe upały, więc spoty 
są obecne w 7 największych miastach, 
wszystkich, w których jest sieć MORE. Na-

tomiast jeszcze kilka dni temu spoty auto-
matycznie były wyłączane w lokalizacjach, 
w których warunek temperatury nie był 
spełniony. Różnicowanie emisji zależnie 
od zadanych kryteriów to bardzo ciekawy 
i wygodny wyróżnik digital OOH. Kryterium 
może stanowić pogoda, ale również wi-
downia, mierzona przez system ARA, na-
tężenie ruchu, pora dnia, poziom natężenia 
alergenów czy pyłu. Na przykład pora dnia 
grała pierwsze skrzypce w kampanii gumy 
do żucia, w której były przygotowane trzy 
typy spotów z komunikatem uzależnionym 
właśnie od godziny. Po śniadaniu, w porze 
obiadu i po popołudniowej kawie widzo-
wie byli zachęcani do sięgnięcia po gumę 
do żucia różnymi wersjami grafiki i haseł. 
I jeszcze przykład kampanii IKEA, która 
wykorzystała Digital OOH i m.in. na sieci 
MORE pokazywała te produkty z oferty, któ-
re przywodzą na myśl różne wakacyjne kie-
runki. Dzięki temu, że na ekranach można 
emitować i rotować dowolną liczbę spotów 
oraz dzięki geolokalizacji, ekrany w róż-
nych dzielnicach Warszawy zapraszały do 
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najbliższych sklepów IKEA. Różne sklepy, 
różne spoty i różne ekrany – a wszystko 
w ramach jednej kampanii out of home.

Jakie są Pana spostrzeżenia po okresie 
pandemii Covid-19 w kontekście 
zachowań reklamodawców? W jaki 
sposób obecnie planują kampanie 
reklamowe? Czy są ostrożniejsi? Gdzie 
kierują swoją uwagę?
W pandemii zaobserwowaliśmy skrócenie 
czasu planowania kampanii reklamowych. 
Bardzo dobrze rozumiemy powody – szyb-
kie zmiany, spora niepewność utrudniały 
długofalowe działania, chociaż chęć i po-
trzeba komunikacji z otoczeniem była i jest 
bardzo ważna i potrzebna. Krótszy czas na 
planowanie kampanii ma zresztą swoje 
plusy: szybciej zapadają decyzje, jest mniej 
zmian. Widzimy również, że Klienci chętnie 
korzystają ze sprawdzonych rozwiązań, 
uważnie i w jeszcze bardziej przemyślany 
sposób podchodzą do efektywności reali-
zowanego budżetu, bardzo ceniąc reko-
mendacje naszego zespołu, zwłaszcza jeśli 

mówimy o kampaniach cyfrowych. Mają 
wiele innych decyzji do podjęcia w zakre-
sach swoich działań i tym chętniej opierają 
się o nasze fachowe rekomendacje. Widzi-
my wyraźnie, że zaufanie do sprawdzonych 
dostawców i partnerów bardzo się liczy, bo 
to oszczędza czas i pieniądze.  

Pandemia, obostrzenia i wymuszona 
izolacja efektywnie przyczyniły 
się do wzrostu zainteresowania 
konsumentów zakupami internetowymi, 
a to pociąga za sobą większe budżety 
reklamodawców przeznaczane 
właśnie na reklamę i działania 
w internecie. Jaka rodzi się w tym 
kontekście prognoza dla komunikacji 
w przestrzeni?
Tak, internet w pandemii ratował wiele 
aspektów życia. A jednocześnie, czyż nie 
za powrotem do tzw. normalności wszyscy 
tak bardzo tęskniliśmy? Kiedy - wprawdzie 
nadal z ograniczeniami - po pierwszym 
lockdownie wróciliśmy do funkcjonowania 
sprzed pandemii, natychmiast na ulice wró-
cił także outdoor! Mawiamy, że out of home 
jest ostatnim demokratycznym medium, 
z tym już pewnie można dyskutować ale 
to, co się nie zmienia to powszechność, 
masowość i wolność od baniek informa-
cyjnych, które w internecie są poważnym 
ograniczeniem. Informacji na ulicach nie 
da się wyłączyć krzyżykiem na ekranie. 
A najważniejsze jest to, że out of home 
działa dla ludzi o różnych poglądach, gu-
stach i nawykach, i przynajmniej ten kla-
syczny OOH nie podpowie na podstawie 
algorytmu, co jeszcze powinienem kupić, 
skoro w koszyku mam już buty trekkingowe 
i czapkę od słońca. Chociaż już w DOOH 
wkrótce może to być realne i przyznaję, że 
w jakimś stopniu wydaje się to ekscytujące, 
to jednak outdoor ze swoją powszechno-
ścią, otwartością i publicznym charak-
terem jest jedynym medium dostępnym 
w równym stopniu dla wszystkich. 

Wydaje się logicznym, iż budowanie 
oraz wzmacnianie wizerunku marki 
powinno mieć miejsce w różnych 
kanałach komunikacji, zarówno 
online i offline. Co w Pana ocenie 
przemawia za takim komplementarnym 
podejściem do tematu?
Jeśli przyjmiemy, że w komunikacji rekla-
mowej chodzi o dotarcie do jak największej 
i jak najlepiej dopasowanej do naszych 
potrzeb grupy czy grup ludzi, to właśnie to 
osiągamy dzięki synergii działań. Jesteśmy 
różni, informacji szukamy w różnych miej-
scach i też różnie je odbieramy. Dlatego na 
przykład my w Jet Line odbiorcom komu-
nikatów poza miastami zaproponujemy 
wizerunkową czy kierunkową reklamę ga-

lerii na klasycznych plakatach na billboar-
dach Motorway, a w mieście – taką samą 
na MobiJetach lub ekranach MORE. Ten 
sam przekaz trafia do bardzo różnych grup, 
mających kontakt z reklamą w różnych 
miejscach, dopasowanych do każdej z nich 
i o różnych porach dnia. Zwracamy uwa-
gę na zbieżność formatu ekranów MORE 
z grafikami na przykład na Instagramie i na 
możliwości łączenia tego, co słychać  na 
przykład w radiu czy podcastach a tym, co 
widać w DOOH.  

Na jakie aspekty warto dziś zwrócić 
uwagę, planując efektywną kampanię 
informacyjną Digital OOH? Jakie są 
korzyści przemawiające za taką formą 
ekspozycji?
Wiemy, że najbardziej przemawiają liczby. 
Każdy 10-sekundowy spot w sieci MORE 
jest emitowany 1080 razy w ciągu doby. 
To znaczy, że w ciągu jednego dnia spoty 
pojawią się na ekranach 372.600 razy, zaś 
w ciągu tygodnia w całej sieci wyświetlimy 
go 2.608.200 razy ale najważniejsze jest 
to, że wiemy, ile osób rzeczywiście może 
zobaczyć każdy ze spotów z osobna! To 
ważna zmiana: dajemy marketerom moż-
liwość zakupu rzeczywistej i policzonej, 
a nie oszacowanej lub statystycznej wi-
downi. Możliwość planowania i kupowania 
realnej widowni, tej do której w czasie rze-
czywistym dociera konkretna informacja, 
to oczekiwana przez rynek alternatywa 
dla kupowania emisji i pakietów ekranów. 
Korzyści jest dużo i każda wynika z moż-
liwości reklamy cyfrowej, z charakteru 
Digital OOH. Wiemy, że każda forma re-
klamy ma swoje mocne i słabe strony, ale 
nie da się ukryć, że realizacja kampanii na 
MORE jest po prostu szybka, elastyczna 
i wygodna. Spoty w DOOH można szybko 
uruchomić i szybko zaktualizować treść 
- na przygotowanie i emisję gratulacji dla 
Olgi Tokarczuk po informacji o nagrodzie 
Nobla potrzebowaliśmy 20 minut. Cała 
pandemia pokazała dobitnie, jak ważna 
jest elastyczność w planowaniu i realizo-
waniu, a właśnie w kampaniach na DOOH 
reakcja może być niezwłoczna. Na MORE 
można emitować różne treści w różnych 
odsłonach, różnych spotach – a pokaza-
nie różnych treści i produktów w ramach 
jednej kampanii to oszczędność budżetu. 
Na DOOH można dopasować treść do pory 
dnia, pogody, dzielnicy, odległości a za 
pomocą QR kodów wygodnie odesłać na 
stronę www czy do sklepu internetowego. 
Wspomnijmy też o bardzo ważnym aspek-
cie, czyli ekologii - reklamy przygotowane, 
zapisane i wyemitowane w postaci cyfro-
wej zostawiają mniejszy ślad, ich utylizacja 
jest prosta, a ewentualne korekty i zmia-
ny nie wymagają druku nowych plakatów. 
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I last but not least -  warto wiedzieć, i to wy-
szło w badaniu, że dynamiczne i kolorowe 
animowane spoty skuteczniej przyciągają 
uwagę odbiorców i są lepiej postrzegane 
niż grafiki statyczne. Nawet niewielki ruch 
na ekranie ma duże znaczenie, to warto 
wiedzieć. 

Komunikacja najemców obiektów 
handlowych często nie ogranicza 
się jedynie do ekspozycji towaru na 
witrynie. Zarówno galerie handlowe 
jak i ich najemcy komunikują 
o planowanych akcjach i promocjach 
na cyfrowych nośnikach, nierzadko 
wychodząc z elektroniczną reklamą 
poza bryłę obiektu. Jaka jest synergia 
płynąca z różnych form ekspozycji?
Zwiększamy w ten sposób szansę dotarcia 
z informacją do różnych osób, do nowych 
klientów, przyzwyczajonych np. do jakie-
goś ustalonego sposobu poruszania się po 
galerii czy centrum. Tak jak w przestrzeni 
miasta, czasem dobrze jest pokierować 
ludzi w konkretne miejsce. A dodatkowo, 
w przypadku sklepów i lokali usługowych 
komunikacja DOOH jest nie tylko potrzeb-
na, jest również bardzo wygodna. Łatwo 
jest powiązać komunikat na przykład z pro-
mocją, ilością towaru, godzinami otwarcia, 
happy hours, warunkami konkursu etc.    

Konsument każdego dnia otaczany 

jest dużą ilością komunikatów 
reklamowych, a w obrębie takich 
obiektów jak centra handlowe jego 
uwaga pozostaje pod tym względem 
rozproszona. Czy i na ile kampanie 
reklamowe z wykorzystaniem digital 
signage są efektywniejsze?
Dużo zależy od tego, o jakich komunika-
tach mówimy, do kogo, w jakim celu i kie-
dy kierowanych. Rzeczywiście jest tak, że 
kolorowe witryny w centrum handlowym, 
muzyka i inni ludzie mogą dekoncentro-
wać  – dlatego marketerzy dbają o prezen-
towanie swoich produktów i usług także 
poza miejscem sprzedaży, poza galeriami 
i w różnych kanałach komunikacji, w tym 
w przestrzeni, na ulicach miasta. Z drugiej 
strony, centra i galerie są projektowane 
z dbałością o komfort robienia zakupów, 
wygodną komunikację, przemieszczanie 
się między piętrami itp. Dlatego, gdy mówi-
my o ekranach umieszczonych w ciągach 
pieszych w galeriach, bardzo zwraca się 
uwagę na ich staranne wkomponowanie. 
Przywołam przykład sieci naszych ekranów 
MORE, którą od pewnego czasu rozwijamy 
także w galeriach handlowych. Tak samo 
jak w przypadku lokalizacji MORE na uli-
cach miast i zresztą billboardów Motorway 
12x4 m zależy nam na jak najlepszej eks-
pozycji. Chodzi o to, aby odbiorcy mieli 
dobry, wygodny, niezakłócony kontakt 
z komunikatem. A warto pamiętać, że to 

wyjątkowo atrakcyjna grupa. W galeriach 
są właściwie odbiorcy idealni, zaintereso-
wani przede wszystkim zakupami. Dobrze 
jest to wykorzystać.   

Polskie miasta stoją przed obliczem 
ustawy krajobrazowej likwidującej 
większość tradycyjnych nośników 
OOH. Co to w praktyce oznacza? 
Czy będziemy mieli do czynienia 
jedynie z cyfrowymi nośnikami? 
Jakie przełożenie będzie miało 
wprowadzenie takiego rozporządzenia 
na Państwa branżę i firmę?
Mówiąc precyzyjnie: ustawę mamy od 
prawie 7 lat, od września 2015 r. i dotyczy 
ona wszystkich gmin, nie tylko miejskich. 
W Polsce jest blisko 2500 gmin. Każda 
z nich ma możliwość uchwalenia swoje-
go prawa lokalnego dotyczącego reklam, 
ogrodzeń i obiektów małej architektury. 
Dotychczas niewiele ponad 40 gmin 
uchwaliło uchwały krajobrazowe, nie za-
wsze skutecznie. Postanowienia każdej 
uchwały krajobrazowej są bardzo istotne 
dla branży OOH, ale trzeba też pamiętać, że 
dotyczą one wszystkich przedsiębiorców 
działających w miejscach, gdzie zaczynają 
obwiązywać kodeksy reklamowe, a więc 
dotyczą także sieci handlowych czy galerii. 
Przedsiębiorcy muszą np. ponieść kosz-
ty zmiany identyfikacji wizualnej miejsc 
prowadzenia działalności, często są to 
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KIM JEST ANDRZEJ?

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Od ponad 20 lat zarządzam spółkami 
i zespołami sprzedaży. Pracowałem 
w branży deweloperskiej, 
odzieżowej, IT. Od prawie 
dekady zarządzam sprzedażą, 
marketingiem i realizacją kampanii 
out of home w Jet Line. Jestem 
absolwentem Zarządzania na 
Uniwersytecie Gdańskim, studiów 
podyplomowych Zarządzanie 
Projektami w Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie oraz 
studiów Executive MBA, Erasmus 
University. Ukończyłem program 
Professional Diploma in Marketing 
w Questus, akredytowanym centrum 
The Chartered Institute of Marketing 
w Londynie. Jestem akredytowanym 
coachem i mentorem European 
Mentoring & Coaching Council. 
Wspieram osoby, z którymi pracuję 
w rozwoju osobistym i w rolach 
zawodowych: menedżerów, 
przedsiębiorców, partnerów. Pracuję 
z przedsiębiorstwami, startupami, 
korporacjami, z zespołami i szefami 
zespołów.

DEWIZA ŻYCIOWA?
Ważne jest, aby mieć pokorę 
dla wiedzy innych i umieć z niej 
skorzystać.

O SUKCESIE DECYDUJE...
Staram się być uważny ale nie 

drobiazgowy, zachowywać dobry 
humor i pamiętać o uznaniu za 
pozornie małe rzeczy.

DO DZIAŁANIA MOTYWUJE MNIE...
Sukcesy i rozwój ludzi z którymi 
pracuję. Uwielbiam obserwować jak 
się rozwijają, jak pokonują trudne 
momenty, jak się wspierają. Trudne 
chwile kształtują charakter. Gotowość 
do ich pokonywania oznacza rozwój, 
a rozwój innych osób dookoła 
motywuje do rozwoju także mnie 
samego.  

W LUDZIACH CENIĘ...
Szczerość, pokorę i chęć do rozwoju 
oraz szacunek dla innych ludzi i innych 
poglądów. To są moje wartości. Cenię 
ludzi mówiących szczerze, co myślą 
i co czują, bo to ułatwia współpracę. 
Od siebie i od innych oczekuję pokory, 
która zmniejsza ryzyko popełniania 
błędów i umożliwia rozwój. Szacunek 
do drugiego człowieka – jest ostatnio 
niczym biały kruk. Gdzieś gubimy 
umiejętność rozmów na argumenty, 
nie na oceny. A ja uwielbiam w ludziach 
tę umiejętność.

W CZASIE WOLNYM?
Spędzam go aktywnie, z rodziną 
i przyjaciółmi. Na mojej długiej liście 
przyjemności pierwsze trzy pozycje 
zajmują: rodzinne podróżowanie, żagle 
i wyjazdy na maratony. Planuję rok 

ANDRZEJ SŁOMKA
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, 
DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU W JET LINE

tak, aby zapewnić sobie je wszystkie. 
Potrzebuję spędzić czas z rodziną, czas 
na morzu i przygotować się a potem 
przebiec dwa maratony w roku.

NIEZAPOMNIANE FILMY?
Zamienię film na książkę, bo zawsze 
wybiorę książkę. Ostatnio jestem pod 
wrażeniem książki Dana Millmana 
„Siła spokoju. Droga miłującego 
pokój wojownika” oraz niezmiennie 
od pewnego czasu „Thanks for the 
feedback” Douglasa Stone’a i Sheilii 
Heen. Pierwsza pomogła mi odnaleźć 
w sobie kilka cech, które lubię i są 
fajne a drugą obowiązkowo powinni 
przeczytać wszyscy, którzy mają 
kontakt z ludźmi. Czyli jakieś 99% z nas. 

ULUBIONE DANIE?
Kiedyś powiedziałbym, że owoce 
morza. Dzisiaj zdecydowanie owsianka 
Izy, mojej żony. Kiedy wyjeżdżam 
i długo nie wracam, to jest to coś, 
o czym zawsze rano myślę. Symbol 
domu i ciepła rodzinnego … a do tego 
od lat pierwszy wybór na śniadanie. 

ULUBIONA RESTAURACJA?
Od lat nie zmieniłem zdania: bar Canete 
w Barcelonie. Polecam go każdemu, kto 
jedzie do Barcelony, żeby się zapomniał, 
zgodnie z mottem miejsca: „Fuck your 
diet” (motto niecenzuralne, ale za to 
jedzenie…). Nadal zawsze, kiedy jestem 
w Barcelonie, idę tam machnąć ręką na 
diety.  

KULTURA W CZASIE WOLNYM TO...
Niezmiennie jestem molem 
książkowym, pochłaniam je w wielkich 
ilościach, a do tego unowocześniłem 
metody i teraz zarówno czytam, jak 
i słucham audiobooków. Czytam dużo 
o rozwoju, bo moją pasją jest coaching 
i mentoring. Gdy biegam i kiedy 
trenuję do maratonów, zawsze słucham 
fantastyki lub fantasy. Tylko w aucie, 
kiedy jadę z rodziną w długą podróż, to 
oni wybierają audiobooki na drogę.

CHCIAŁBYM OPANOWAĆ...
Słuchanie ludzi bez włączania własnej 
wiedzy i doświadczenia. Nieoceniającą 
postawę wobec myśli i wydarzeń 
zgodnie z powiedzeniem „Niczego nie 
oczekuj, wszystkiego się spodziewaj”.
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kwoty siedmiocyfrowe. Nadal nie wiado-
mo, czy ustawa jest zgodna z Konstytucją. 
W 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny 
w toku kontroli uchwały opolskiej skiero-
wał do Trybunału Konstytucyjnego pytanie 
dotyczące zgodności ustawy z Konstytucją 
i prawem europejskim. W 2020 r. NSA po-
nowił to pytanie przy okazji kontroli uchwa-
ły gdańskiej, ale do teraz, czyli do końca 
czerwca 2022 r. wyroku Trybunału nadal 
nie znamy. Niezależnie od wszystkiego, 
na co dzień działamy zgodnie z wymoga-
mi: demontujemy nośniki, które zgodnie 
z uchwałą mamy zdemontować nawet jeśli 
dotychczas funkcjonowały na postawie 
prawomocnych decyzji administracyjnych. 
Więc tradycyjnych nośników z pewnością 
będzie mniej i w wielu wypadkach to do-
brze, bo tablice kiepskiej jakości, konstruk-
cje bez prawa funkcjonowania powinny 
zostać usunięte, ale nie, nie uważamy, że 
w najbliższej przyszłości możliwa jest wizja 
wyłącznie cyfrowego outdooru. 

Coraz większa świadomość 
ekologiczna wymusza na firmach 

działania związane z ochroną 
środowiska. W jaki sposób dzisiaj 
branża reklamowa może lub powinna 
być bardziej eko? Co się robi w tym 
zakresie?
Myślę, że największą siłą mediów i reklamy 
jest wpływ na ludzi, nasze znaczenie w pro-
cesach angażowania i edukowania ludzi, 
innych firm jest kluczowe. Reklama służy 
edukacji i komunikacji – w jakiś sposób 
ludzie dowiadują się przecież na przykład 
o poprawnym sposobie segregowania 
śmieci, ale reklama może też prowadzić - 
i prowadzi - własne działania z szacunkiem 
dla środowiska. Aby zmieniły się nawyki 
potrzebny jest czas, edukacja, świadomość 
sensu pewnych nowych działań, ale też 
stworzenie ludziom innych możliwości. 
To, że rola biznesu, zwłaszcza dużego, 
w każdym z tych aspektów jest znaczna, 
to jasne. Mały biznes ma mniejsze moż-
liwości, co nie znaczy, że nie powinien 
ich dostrzegać i wykorzystywać. Out of 
home to medium naturalnie związane ze 
środowiskiem, bo funkcjonujące w prze-
strzeni. Jest więc miejscem eksponowa-

nia komunikatów, ale też out of home to 
niestandardowe akcje i outdoor cyfrowy. 
Wspominałem już o korzyściach, jakie 
z perspektywy środowiskowej przynosi 
komunikacja cyfrowa. Dodam jeszcze, że 
z badania zrealizowanego przez Kantar 
wynika, że najbardziej lubimy murale, pla-
katy na przystankach i DOOH, czyli reklamę 
cyfrową właśnie z uwagi na jej bardziej 
prośrodowiskowy charakter. Ludzie go 
zauważają i doceniają. Na ekologię, jako 
największą zaletę cyfrowych spotów oraz 
na dynamikę emisji wskazało najwięcej 
z przebadanych osób - po 22%.  

Jakie aspekty dziś wyróżniają ofertę 
Jet Line? Dlaczego potencjalni 
klienci powinni nawiązać z Państwem 
współpracę i które korzyści z niej 
wynikające warto podkreślić już na 
wstępie?
Ponieważ jesteśmy najlepsi. Wiem, jak to 
brzmi i wiem, że to prawda. Dwukrotnie 
z rzędu, w 2020 i 2021 zostaliśmy wybrani 
przez naszych klientów najlepszym Biurem 
Reklamy OOH w rankingu Media Marke-

FOT. JETLINE
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Jet Line, firma OOH i DOOH działająca 
w całej Polsce. Zajmuje się klasyczną i cyfrową 
komunikacją w przestrzeni, realizuje kampanie, 
które przynoszą markom zysk.
Właściciel ogólnopolskiej sieci tablic 
Motorway 12x4 m przy trasach i w miastach, 
samochodów reklamowych MobiJet 6x3 m, 
MORE - sieci ekranów Digital OOH w miastach 
G7 i platformy MyLED do zarządzania 
kampaniami na cyfrowych ekranach online. 
Stawia na jakość, skuteczność i legalność 
nośników. Pomaga opowiadać historie marek 
i trafiać do odpowiednich osób, we właściwym 
czasie i miejscu, w dobrym otoczeniu 
i kontekście. Angażuje się w projekty społeczne 
i kulturalne: inicjuje, udostępnia nośniki, służy 
doświadczeniem technicznym.
Od 2013 roku prowadzi żeglarską Fundację 
Rejs Odkrywców, która pomaga młodym 
ludziom iść dobrym kursem i wspiera młodzież 
z trudniejszym startem w dorosłe życie. 

ting Polska. Gdybym miał porównać nas 
do sklepu – powiedziałbym, że jesteśmy 
butikiem z bardzo dobrą obsługą, o któ-
rej poziom niezwykle dbamy. Mamy sieć 
nośników Motorway 12x4 m, doskonale 
znanych galeriom handlowym z outdooro-
wych kampanii kierunkowych przy trasach, 
mamy sieć cyfrowych ekranów MORE 
w największych miastach w Polsce i flotę 
16 samochodów MobiJet 6x3 m, które re-
alizują miejskie kampanie do precyzyjnie 
zaplanowanych grup adresatów. Dzięki na-
szym inwestycjom w Digital OOH możemy 
samodzielnie realizować ogólnopolskie 
kampanie reklamowe out of home w Pol-
sce, w miastach i przy trasach między nimi. 
Jest to możliwe dzięki komplementarności 
nośników, klasycznych, cyfrowych i mo-
bilnych i zwłaszcza dzięki profesjonalnej 
i doświadczonej oraz zgranej ekipie ludzi. 
Często mawiamy, że nie tylko realizujemy 
kampanie, ale po prostu dajemy Klientom 
święty spokój: najlepszą obsługę. Bardzo 
dobre nośniki, bardzo dobra obsługa – to 
nasz cały sekret. 

Co w Państwa ocenie będzie 
największym wyzwaniem dla branży 
reklamowej w nadchodzących latach? 
Jak będzie się zmieniał ten sektor?
Przychodzą mi do głowy trzy rzeczy. 
Wspominałem już o roli wartościowego 
kontentu i wierzę, że ten trend będzie coraz 
ważniejszy, że znaczenie wartościowego 
kontentu w reklamie w ogóle, a w Digital 
OOH szczególnie będzie jeszcze więk-
sze. Myślę także, że brandy wykorzystają 
potencjał tkwiący w demokratyczności 
i niedeklaratywności outdooru, a naszym 

wewnętrznym wyzwaniem będzie umieć 
to wspierać. I na koniec, do tradycyjnej 
formy kupowania OOH  dołączy inny mo-
del zakupu i sprzedaży reklamy cyfrowej, 
w którym liczyć się będzie nie tylko loka-
lizacja i liczba ekranów, ale widownia, do 
której dociera konkretny komunikat. Taką 
widownię możemy w Jet Line zaplanować 
i dostarczyć marketerom i w tym modelu 
także realizujemy kampanie na MORE. 

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

www.jetline.pl
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GALERIA
SŁONECZNA

Jaką rolę odgrywa Państwa obiekt 
w życiu lokalnej społeczności? 
Które z podejmowanych inicjatyw 

cieszą się obecnie największym 
zainteresowaniem Państwa klientów? 
Z uwagi na swoją lokalizację w centrum 
miasta, ale również i na charakter obiektu, 
Galeria Słoneczna odgrywa bardzo waż-
ną funkcję w życiu lokalnej społeczności. 
Poza destynacją zakupową jest to również 
miejsce spotkań i rozrywki oraz spędzania 
czasu w towarzystwie znajomych. Stało 
się dla nas jasnym, że w okresie zmienia-
jących się zachowań i potrzeb klientów 
koniecznym jest postawienie na różno-
rodność i wyjątkowość oferty. Staramy się 
poprzez szereg aktywności i funkcjonalno-
ści, rozwiązań i udogodnień, zarówno w       
infrastrukturze obiektu, jak i świadczonych 
usług, włączać do funkcji zakupowych 
również funkcje rekreacyjno-towarzysko- 
rozrywkowe, za którymi to idą unikalne 
doświadczenia. Nasi Klienci bardzo lubią 
akcje o charakterze pro-sprzedażowym, 
ale również ogromnym zainteresowaniem 
cieszą się wszelkiego rodzaju inicjatywy 
o charakterze CSR owym. W tym roku 
zrealizowaliśmy już kilka takich aktywno-
ści i za każdym razem miały pozytywny 
wydźwięk wśród lokalnej społeczności, 
co pozytywnie wpływa na postrzeganie 
galerii i jej wizerunek. 

Jakie założenia powinien spełniać 
dzisiaj nowoczesny obiekt handlowy - 
taki, do którego klient chętnie wraca?
Nowoczesny obiekt handlowy powinien być 
przede wszystkim czysty i funkcjonalny. 
Ponadto powinien posiadać udogodnie-
nia dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz wydzielone przestrzenie dla rodzica 
z dzieckiem. Nowoczesny obiekt to także 
"obiekt zielony" - w pełni znaczenia tego 
słowa, co oznacza zielone wyspy z praw-
dziwą roślinnością, strefy relaksu czy też 
działania ekologiczne w kwestii segregacji 
śmieci, oszczędzania wody, energii, itd. 
Nie małą rolę odgrywa także architektura  
i zastosowane duże przeszklenia, wpusz-
czające możliwie najwięcej naturalnego 
światła. Dzięki takim aspektom zdecydo-
wanie łatwiej jest sprostać wymaganiom 
stawianym nowoczesnym obiektom.
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Pomimo niełatwych dla branży centrów handlo-
wych minionych lat, Galeria Słoneczna w Rado-

miu zdecydowanie stawia na marketing i szykuje 
wiele efektywnych aktywności skierowanych na 
konsumenta. O strategii działań w tym zakresie 

opowiada Anna Szlaga, Marketing Manager Gale-
rii Słonecznej, mająca ponad 17-letnie doświad-
czenie w zakresie realizacji działań marketingo-

wych i kampanii komunikacyjnych dla kluczowych 
nieruchomości handlowych w Polsce.

koncentrujemy się
na zrozumieniu

potrzeb
klienta

Rozmowa z Anną Szlaga, 
Marketing Managerem Galerii Słonecznej 

w White Star Real Estate
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Jakie zmiany zauważyli Państwo 
w zachowaniach klientów w okresie 
minionych 2 lat? 
Okres pandemii, kryzys na rynku finan-
sowym, inflacja oraz obecna sytuacja 
geopolityczna zrewidowały zachowania 
konsumentów. Konsumenci stali się bar-
dziej racjonalni w zakupach. Częściej też 
planują, poszukują atrakcji cenowych oraz 
chętnie biorą udział w akcjach, w których 
za zakupy otrzymują dodatkowy bonus. Za-
uważalna jest również transformacja czyn-
ników mających bezpośredni wpływ na za-
chowania konsumentów oraz postrzeganie 
marki. Przed pandemią najważniejszym 
czynnikiem wpływającym na podjęcie de-
cyzji o zakupie był stosunek jakości do 
ceny produktu. Dzisiaj, jak zauważamy, na 
znaczeniu zyskały własne bezpieczeństwo, 
łatwość zakupu, czy stosunek marki do 
środowiska. Trend ten dominuje zarówno 
u dojrzałych klientów jak i w pokoleniu 
Milenialsów, czy też generacji Z.

Jak aktualnie wygląda strategia 
marketingowa Państwa centrum 
handlowego? Na czym się 
koncentrujecie i jakimi metodami 
przyciągacie konsumentów do obiektu?
Konsument dzisiaj jest coraz bardziej 
świadomy swoich wyborów i coraz bar-
dziej odporny na reklamy. Ta obserwacja 
zdeterminowała nas do podjęcia działań, 
które będą precyzyjnie odpowiadać na 
pytania, potrzeby i oczekiwania naszego 
docelowego klienta z uwzględnieniem jego 
zachowań behawioralnych. Zdecydowali-
śmy się na proste komunikaty bazujące na 
emocjach. W swojej strategii postawiliśmy 
zatem, poza celem biznesowym, który jest 
oczywisty, również na cel komunikacyjny. 
Stąd też pomysł na zmianę idei kreatywnej, 
dzięki której tworzymy emocje, pewnego 
rodzaju wieź z odbiorcą. Jest to zabieg, 
dzięki któremu to konsument ma poczuć 
chęć integracji z naszą marką. 

Skoro mowa o komunikacji, to nie bez 
znaczenia pozostaje kwestia: gdzie 
komunikować, jak komunikować i kiedy 
wysyłać komunikat...
Zgadza się, dlatego przyjęliśmy jedyną 
i słuszną w naszej ocenie taktykę: Waż-
ne jest, aby komunikacja była spójna na 
wszystkich platformach oraz żeby równo-
cześnie wysyłać silny przekaz we wszyst-
kich kanałach i wykorzystywać potencjał 
komunikacji omnichanel. Kolejnym pun-
tem w naszej strategii jest generowanie 
odwiedzin poprzez wydarzenia, które to 
dają konsumentom powód, aby wybrać 
właśnie nasze, a nie konkurencyjne cen-
trum. Stworzyliśmy kalendarz wydarzeń 
i swoją własną słoneczną historię, która 

zainteresuje konsumenta, zaangażuje go 
emocjonalnie i spełni jego oczekiwania. 

Wydaje się tego naprawdę sporo…
Tak, ale to nie wszystko. Poza dużymi 
aktywnościami zaplanowaliśmy szereg 
małych wydarzeń okolicznościowych, 
warsztaty i spotkania, dzięki którym kon-
sument ma przeświadczenie, że cały czas 
o nim pamiętamy, a to z kolei skutecznie 
zwraca go w naszym kierunku. Ważnym 
elementem naszych działań jest strategia 
związana z budowaniem pozycji centrum 
wśród lokalnej społeczności – naszych 
najbliższych klientów i sąsiadów. Działa-

nia CSR, akcje charytatywne, współpraca 
z władzami miasta w celu zaangażowania 
ich w promocję oraz powiązania z lokalnym 
rynkiem, są dla nas niezwykle skuteczne 
w budowaniu lojalności klienta i to wła-
śnie determinuje nas do działania w tym 
kierunku. Równolegle, kiedy mowa o lo-
jalnym kliencie, zdecydowaliśmy się na 
uruchomienie programu lojalnościowego. 
To nadal świetny sposób na zachęcenie 
klienta do częstszego odwiedzania cen-
trum, a narzędzie to jest na tyle uniwer-
salne, że możemy implementować za jego 
pomocą coraz to nowe akcje i atrakcje, 
które zbudują więź klienta z naszą ofer-
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Galeria Słoneczna zlokalizowana jest w ścisłym centrum 
Radomia przy ulicy Chrobrego 1. To ponad 160 salonów znanych 
międzynarodowych i polskich marek, punkty usługowe, kawiarnie 
i restauracje oraz sześcioekranowe Multikino. To także szereg 
licznych wydarzeń dla dzieci i rodzin, wystaw artystycznych oraz 
wiele możliwości spędzania wolnego czasu na terenach zielonych 
zlokalizowanych obok centrum, gdzie znajdują się place zabaw 
dla dzieci, ścieżki rowerowe, otwarty amfiteatr oraz sezonowe 
lodowisko. Dzięki dogodnemu położeniu, starannie dobranej 
ofercie handlowej oraz rozrywkowej jest doskonałym miejscem dla 
rodzinnych zakupów. Znajdziecie tu m.in. takie marki jak: H&M, 
Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, TK Maxx, 
Reserved, Mohoto, Sinsay, Intersport, Sephora, Douglas czy Super-
Pharm. Budynek Galerii Słonecznej został zaprojektowany z myślą 
o estetycznych i funkcjonalnych walorach. Obszerne i bardzo 
słoneczne wnętrza, liczne windy, ruchome schody i atria tworzą 
szczególnie przyjazną przestrzeń. Specjalny system klimatyzacji 
zapewnia przyjemną i stałą temperaturę przez cały rok.
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tą. Klienci lubią akcje opierające się na 
zbieraniu i kolekcjonowaniu. Angażują się, 
przywiązują do marki oraz motywują się do 
regularnych odwiedzin i zakupów. Konklu-
dując, w naszej strategii skoncentrowali-
śmy całą uwagę na zrozumieniu potrzeb 
klienta, zdefiniowaniu celów i poznaniu 
wyzwań, które stoją przed nami. Ważnym 
pozostaje notoryczny monitoring wszyst-
kich działań, reagowanie i ulepszanie oraz 
wdrażanie nowych rozwiązań. 

Niedawno zmieniliście Państwo 
agencję prowadzącą główne kanały 
komunikacji obiektu. Jakie macie 

oczekiwania od partnerów biznesowych 
przy tego typu współpracy? Które 
aspekty są najważniejsze relacji 
centrum handlowe – agencja?
Od kwietnia tego roku rozpoczęliśmy 
współpracę z nową agencją social media 
i kreatywną. Agencja została wyłoniona 
w drodze przeprowadzonego przetargu. 
Doświadczenie jednak nie zawsze oka-
zuje się wystarczającym argumentem do 
wyboru danego oferenta. W tym przypadku 
o wyborze danej agencji zdecydowały: per-
fekcyjna i precyzyjna odpowiedź na nasze 
oczekiwania, transparentność, wyraźnie 
przedstawiony pomysł i aspekty, które 

są niezwykle ważne dla dalszej pracy na 
projekcie - dedykowany do obsługi zespół, 
otwartość w wyrażaniu opinii i wzajemnej 
komunikacji, poczucie zaopiekowania i go-
towość do dyskusji.

Dynamika wzrostu segmentu 
e-commerce przybiera coraz bardziej 
na sile, a tempo zmian rynkowych 
znacznie wpływa na zachowania 
konsumenta i jego preferencje 
zakupowe. Jakie działania online warto 
zastosować, aby miały one realne 
przełożenie na wzrost odwiedzalności 
galerii handlowej?

39
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Na początku kwietnia br., Galeria Słonecz-
na opublikowała pierwsze wydanie e-ma-
gazynu. To w naszej opinii doskonałe inte-
raktywne narzędzie wspierające działanie 
marketingu online2offline. Pierwsza edycja 
magazynu jest w pełni zintegrowana ze 
stroną internetową obiektu, co w ramach 
optymalizacji dostępnych narzędzi, pozy-
tywnie wpływa m.in. na pozycjonowanie or-
ganiczne publikowanej treści. Interaktywny 
charakter e-magazynu dotyczy ruchomych 
elementów takich jak: animacje, materiały 
video, popularne obecnie reels, gify, a tak-
że content rotacyjny. W trakcie emisji 
poszczególnych edycji, treść będzie się 
zmieniała, co zapewni świeże wiadomości 
zarówno ze świata mody, jak i życia galerii. 
Tutaj również komunikowane są wszystkie 
aktywności mające miejsce w galerii: akcje 
prosale, eventy okazjonalne, działalność 
CSR oraz oferta rabatowa - realizując w ten 
sposób aktywność online2ofline. Słonecz-
ny E-magazyn sukcesywnie komunikowa-
ny jest z wykorzystaniem kanałów social 
media i jest częścią realizowanej przez 
marketing obsługi 360 stopni, co przekła-
da się na szerokie dotarcie publikowanej 
w nim oferty najemców oraz dodarcie do 
potencjalnych klientów, dzięki dedykowa-
nym im limitowanym ofertom promocyj-
nym. Podjęte działania w ramach strategii 
Online2Offline, zachęcać mają internautów 
do odwiedzin sklepów stacjonarnie.  

Aktualnie tradycyjne nośniki 
reklamowe wymieniacie na nowoczesne 
digital signage. Jakie argumenty 
przemawiają za podjęciem takiego 
kroku?
Digital signage to potężne narzędzie mar-
ketingowe, przyciągające zarówno uwagę 
klientów, jak i dające przestrzeń na szeroką 
oraz atrakcyjną komunikację. Wdrożenie 
nowoczesnych digital signage to również 
element naszej strategii komunikacji. Cho-
dzi o to, aby wykorzystując technologię, 
w kreatywny i innowacyjny sposób zachę-
cić niezdecydowanych klientów do zaku-
pu oferty, informować, edukować i szkolić 
oraz przyciągać uwagę konsumenta, która 
w każdej galerii jest trochę rozproszona. 

Zdaje się, że wszystko ulega cyfryzacji. 
Coraz więcej akcji marketingowych 
organizowanych jest z wykorzystaniem 
urządzeń mobilnych i dedykowanych 
im aplikacji. Czy w Pani ocenie jest 
jeszcze miejsce na tradycyjne eventy 
w centrach handlowych?
Jak najbardziej. Tradycyjne eventy przy-
ciągają uwagę klientów, angażują ich oraz 
stanowią doskonała bazę do zbierania 
użytkowników programu lojalnościowego. 
Dobierając umiejętnie aktywności tradycyj-

40

FOT. GALERIA SŁONECZNA

SHOPPING MALL MARKETING 2022



KIM JEST ANNA?

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Anna Szlaga, Marketing Manager 
Absolwentka Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada 
ponad 17-letnie doświadczenie 
w zakresie realizacji działań 
marketingowych (komunikacja 
z mediami, tworzenie strategii 
komunikacyjnych, organizacja eventów, 
CSR), sprzedażowych (implementacja 
e-commerce, import-eksport), 
hotelarskich (management) oraz 
projektowych (projekty finansowe 
ze środków UE do 500 tys Euro). 
Realizowała projekty dla firm z branży 
retail (CH Nowy Rynek, CH Sarni Stok, 
Dom Mody Klif - sektor premium), 
z sektora handlu i usług (FHU 
Metalowiec, MEGA S.C, Hotel- Pałac 
na Wodzie Sp. z o.o.) oraz z sektora 
publicznego (Teatr im. C.K. Norwida, 
Euroregion Nysa). Realizowany przez 
nią projekt Kuźnia Kadr nagrodzony 
został dyplomem rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. 
W strukturze C&W, CBRE odpowiadała 
za działania dedykowane segmentowi 
retail w zakresie marketingu, 
community management, a także 
marketing 360 oraz omnichanel.  
W strukturze White Star Reale Estate 
odpowiada za działania dedykowane 
segmentowi retail w zakresie 
marketingu, community management, 
a także marketing 360 oraz omnichanel 
dla Galerii Słonecznej.

DEWIZA ŻYCIOWA?
Nie wyobrażam sobie życia bez marzeń, 
przygód i niespodzianek. 

O SUKCESIE DECYDUJE...
Trzymam się swoich postanowień, 
dobrze zarządzam swoim czasem oraz 
myślę pozytywnie.

DO DZIAŁANIA MOTYWUJE MNIE...
Rozwój osobisty i zawodowy. Uznanie 
i szacunek dla tego co robię, poczucie 
akceptacji i stabilizacji.

W LUDZIACH CENIĘ...
Autentyczność, szacunek, pasja do 
działania

W CZASIE WOLNYM?
Spacer po górach - najchętniej 
Karkonosze.

KULTURA W CZASIE WOLNYM TO...
Zdecydowanie teatr, zarówno ten 
impresaryjny jak i repertuarowy. 

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ W...
Od dwóch lat z przyjemnością 
odwiedzam Grecję i różne jej zakątki. 
Polubiłam kulturę grecką za taniec, 
muzykę oraz styl życia.

JEŚLI MUZYKA, TO JAKA?
Muzyka łagodzi obyczaje więc 
praktycznie każdej, która dobrze 
brzmi. W moim życiu stanowi ona 
ważny element. Uspokaja i relaksuje, 
odpowiednio nastraja oraz dodaje 
energii do działania. 

ANNA SZLAGA
MARKETING MANAGER 
GALERII SŁONECZNEJ

ne możemy wykorzystać ich potencjał do 
aktywności w sferze online i odwrotnie. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, żeby oba działania 
się zatem wzajemnie uzupełniały. 

Co dziś można powiedzieć 
o działaniach Galerii Słonecznej 
w kontekście polityki ESG?
Polityka zrównoważonego rozwoju odgry-
wa coraz bardziej istotną rolę w branży 
nieruchomości komercyjnych na całym 
świecie. Environmental, Social and Corpo-
rate Governance to aspekty, na które swoją 
uwagę zwraca również Galeria Słoneczna. 
W ostatnich latach, w przeprowadzono 
szereg działań mających na celu optyma-
lizację kosztów związanych z poborem 
energii elektrycznej na terenie obiektu. 
Sukcesywnie wymieniamy oprawy oświe-
tleniowe starej generacji na rozwiązania 
nowego typu o niskim zapotrzebowaniu na 
energię elektryczną (LED). Ponadto segre-
gujemy odpady oraz dbamy o zachowanie 
równowagi pomiędzy rozwojem a naturą. 
Ważnym elementem polityk ESG są rów-
nież działania z zakresu CSR, które to re-
alizujemy systematycznie w ramach wdro-
żonej strategii marketingowej. Wkrótce na 
naszej głównej stronie www opublikujemy 
słoneczny EKO BLOG, w którym w prosty 
sposób komunikować będziemy eko trendy 
oraz edukować w zakresie ochrony środo-
wiska i ekologii. 

Jakim przeobrażeniom będą musiały 
ulec tradycyjne centra handlowe, aby 
skutecznie konkurować z handlem 
internetowym?
Polski rynek handlu internetowego w ostat-
nich dwóch latach zarejestrował kilkudzie-
sięcioprocentowy wzrost. Utrzymanie lub 
pozyskanie nowych klientów w tradycyjnej 
sprzedaży stacjonarnej wiąże się z ko-
niecznością dotarcia do nich z komuni-
katem o ofercie lepszej niż konkurencja. 
Taka strategia wymaga dużych nakładów, 
a jej efektywność maleje ze względu na 
rosnące koszty promocji przy malejących 
wskaźnikach jej skuteczności. W takich 
warunkach rynkowych jedyną słuszną 
alternatywą wydaje się koncepcja zatrzy-
mania klienta i budowania jego lojalności 
z wykorzystaniem dedykowanych progra-
mów, rozwój marketingu relacji oraz jego 
coraz szersze wykorzystywanie w praktyce.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

www.galeriasloneczna.pl
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HalfPrice to marka, którą aktu-
alnie tworzy sieć ok. 70 sklepów 

stacjonarnych, obecnych na 
siedmiu rynkach oraz prężnie 

rozwijający się sklep online. 
Michał Kniaź, Head of Marketing 
w HalfPrice opowiada o strategii 
komunikacji marketingowej oraz 

dalszych planach rozwoju brandu 
na polskim rynku.

Rozmowa z Michałem Kniaziem, Head of Marketing w HalfPrice 

HalfPrice to młody koncept, 
należący do Grupy CCC. 
W jaki sposób marka została 

przyjęta przez polskich klientów? Jak 
można podsumować Państwa roczną 
działalność?
HalfPrice w zaledwie rok od powstania 
zyskał ogromną popularność w Polsce 
i za granicą - nasze sklepy w tym czasie 
odwiedziło ponad 16 mln osób, co bardzo 
nas cieszy. Oferujemy naszym klientom 
wyjątkowy koncept – markowe produkty 
wysokiej jakości, zawsze do 80% taniej – 
dzięki czemu HalfPrice bardzo szybko zy-
skuje kolejnych fanów. W ciągu tego roku 
nasza sieć rozwijała się bardzo dynamicz-
nie. Dzisiaj tworzy ją około 70 sklepów sta-
cjonarnych, prężnie rozwijający się sklep 
online oraz obecność na siedmiu rynkach. 
Stale się rozwijamy, wprowadzamy nowe 
marki oraz udogodnienia z myślą o na-
szych klientach.

Czy nie obawiali się Państwo 
wprowadzać na rynek nowej marki 
w tak niestabilnym czasie?
W czasie pandemii ludzie szukali produk-
tów dobrej jakości, jednak w okazyjnych 
cenach. Starali się doświadczać pozytyw-
nych emocji w prozaicznych czynnościach 
np. czerpać radość z polowania na modo-
we okazje. Postanowiliśmy połączyć te 

czynniki i tak narodziła się marka HalfPri-
ce. Bardzo dobrze przygotowaliśmy się 
do startu, co pozwoliło nam na sprawne 
uruchomienie sprzedaży w czasie pande-
mii, szczególnie że nasz koncept dosko-
nale wpisuje się w trend smart shoppin-
gu. Dlatego pomimo niestabilności był to 
właściwy czas na stworzenie nowej marki.

Punkty sprzedaży lokalizujecie głównie 
w dużych obiektach handlowych. Które 
kryteria decydują obecnie o wyborze 
przez Państwa najatrakcyjniejszych 
lokalizacji? Jakie są Państwa 
wymagania w tym zakresie?
Staramy się być wszędzie tam, gdzie cze-
kają na nas łowczynie i łowcy okazji. Dla-
tego nasz koncept dostępny jest zarówno 
w dużych miastach, jak i mniejszych miej-
scowościach. Oczywiście, każde otwarcie 
poprzedzone jest szeregiem analiz – wy-
bieramy najatrakcyjniejsze lokalizacje. 

Marka posiada również sklepy 
zlokalizowane poza granicami 
naszego kraju. Jaki kierunek obiera 
HalfPrice w swojej dalszej ekspansji 
zagranicznej? Czy na rynku polskim są 
również w planach kolejne otwarcia?
W HalfPrice stawiamy sobie ambitne cele, 
co pokazuje między innymi tempo naszej 
ekspansji. Chcemy być liderem off-price 
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w Europie Środkowo-Wschodniej, dlatego 
bardzo szybko wchodzimy na kolejne rynki. 
Już dzisiaj poza Polską jesteśmy obecni 
w Austrii, Czechach, Chorwacji i Słowenii, 
a także na Węgrzech oraz Słowacji. Do 
końca roku chcemy posiadać w naszej 
sieci 100 sklepów. Pracujemy także nad 
uruchomieniem w każdym z tych miejsc 
kanału online, aby wszyscy nasi klienci mo-
gli łowić okazje w obu kanałach sprzedaży. 

W swojej ofercie macie Państwo 
odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, 
zabawki oraz dodatki do domu. Kim 
jest zatem Klient HalfPrice i jakimi 
metodami zwracacie jego uwagę?
HalfPrice to sklep, w którym każdy znajdzie 
dla siebie wyjątkowe modowe i cenowe 
okazje. Nasza oferta jest skrojona pod 
"treasure huntera", czyli łowcę okazji, bez 
względu na wiek czy płeć. Nasz model 
wyróżnia się ofertą, w której mamy już 
3000 światowych marek, do -80%. Chcemy 
odpowiadać na potrzeby naszych klientów, 
oferować im najlepsze produkty w atrakcyj-
nych cenach, aby w swój unikatowy sposób 
i bez skrępowania mogli wyrażać siebie, bo 
w HalfPrice bardzo cenimy indywidualizm 
i self-love.

Najlepsze światowe marki, w bardzo 
atrakcyjnych cenach - jak udaje się 
Państwu realizować ten cel? 
Za tak atrakcyjną ofertę odpowiedzialny 
jest nasz dział zakupów, który wyszukuje 
najlepszy asortyment, najatrakcyjniejsze 
okazje dla naszych Klientów. Współpracu-
jemy z wieloma partnerami i sami jesteśmy 
łowcami okazji. Codziennie zdobywamy 
najlepsze perełki modowe, które następnie 
przekazujemy klientom w sklepach stacjo-
narnych oraz online.

Jak obecnie wygląda strategia 
komunikacji marketingowej Państwa 
marki? Jakiego typu narzędzia, 
aktywności i działania przynoszą dziś 
najlepsze efekty?
Prowadzimy działania marketingowe offli-
ne oraz online. Od początku chcieliśmy do-
starczać pozytywnych emocji, zaskakiwać 
komunikatami i wyróżniać się wizualnie. 
Ważne jest dla nas budowanie wartościo-
wego kontentu. Obecnie mocno stawiamy 
na marketing 360°, który pozwala nam 
dotrzeć do szerszego grona odbiorców 
w Polsce oraz za granicą. HalfPrice obec-
ny jest na plakatach, bilbordach, a także 

FOT. HALFPRICE
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KIM JEST MICHAŁ?

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Michał Kniaź to ekspert z ponad 
10-letnim doświadczeniem w obszarze 
marketingu oraz PR, które zdobywał 
w Polsce oraz za granicą. Pracował 
dla takich marek jak Reserved, GAP, 
Esprit, Cross Jeans, gdzie odpowiadał 
m.in. za tworzenie i egzekucję 
strategii marketingowych, media 
społecznościowe i zarządzanie cyfrowe. 
Od momentu powstania, Michał 
tworzy markę HalfPrice na stanowisku 
Head of Marketing. Wcześniej pełnił 
rolę Dyrektora Marketingu i PR 

w węgierskiej marce high fashion - 
AERON. W HalfPrice odpowiada za 
całość działań marketingowych – od 
tworzenia po egzekucję strategii, 
od wizji artystycznej dla marki przez 
działania w social mediach, aż po 
zarządzanie cyfrowe. 

DEWIZA ŻYCIOWA?
Niemożliwe nie istnieje.

O SUKCESIE DECYDUJE...
Czerpanie inspiracji z najmniejszych 
rzeczy i wytrwałość.

CO MOTYWUJE PANA DO DZIAŁANIA?
Kiedy usłyszę: not bad [śmiech]

W LUDZIACH CENIĘ...
Otwartość umysłu.

W CZASIE WOLNYM?
Podróże, małe i duże.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
The Box w Londynie.

ULUBIONY FILM?
Było ich kilka, ale chyba “Melancholia” 
Lars’a von Trier’a. Połączenie kolorów, 
obrazów i muzyki.

MICHAŁ KNIAŹ
HEAD OF MARKETING 
W HALFPRICE

NIEZAPOMNIANA KSIĄŻKA?
Susan Sontag, “Przeciw interpretacji 
i inne eseje” - to pozycja obowiązkowa 
dla każdego, kto jest wrażliwy na nowe 
zjawiska w kulturze.

KULTURA W CZASIE WOLNYM TO...
Czas wolny to połowa sukcesu, druga 
to spektakl w teatrze.

ULUBIONA POTRAWA
Kimchi

RESTAURACJA?
W każdym mieście/państwie inna, 
z inną kuchnią.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ W...
Miejscu rozgrzanym, kolorowym 
i pełnym pozytywnej energii, z dobrym 
winem.

JEŚLI MUZYKA, TO JAKA?
Alternatywna.

DO PERFEKCJI CHCĘ OPANOWAĆ...
Umiejętność utrzymania work-life 
balance.
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w radiu i prasie. Wszystkie te działania 
są kompatybilne z digital marketingiem, 
który rozwijamy w trzech kanałach spo-
łecznościowych (Instagram, Facebook, 
TikTok). Staramy się naszymi działaniami 
przyciągać jak największą liczbę klientów 
i tworzyć lojalną społeczność. W każdym 
z kanałów chcemy dostarczyć odbiorcom 
zupełnie inny kontent.

Pod koniec ubiegłego roku 
uruchomiliście Państwo sklep 
internetowy. Czym wyróżnia się 
Państwa witryna? Jakimi wynikami 
możecie się obecnie pochwalić?
HalfPrice wkroczył do świata online 
w grudniu zeszłego roku i działa jak klub 
zakupowy, w którym codziennie pojawiają 
się nowe tematyczne kampanie ofertowe, 
zawierające od kilkudziesięciu do kilku-
set markowych produktów w atrakcyjnych 
cenach. Klubowicze HalfPrice Club mają 
możliwość robienia zakupów online i jako 
pierwsi dowiadują się o atrakcyjnych raba-

tach oraz codziennych nowościach. Kolek-
cje są limitowane i ograniczone czasowo. 
Na razie opcja zakupów online jest do-
stępna wyłącznie dla polskich klientów, ale 
planujemy wkroczyć z naszą internetową 
ofertą również za granicę. 

Jak, w dobie tak dynamicznych zmian 
rynkowych zaistnieć i pozostać 
w świadomości konsumentów?
Moim zdaniem ważne jest dostarczanie 
wyróżniającego się i wartościowego kon-
tentu, dzięki któremu jesteśmy w stanie 
stworzyć lojalną społeczność marki. Dzięki 
połączeniu działań online oraz offline do-
cieramy do wszystkich naszych klientów. 
Myślę, że kombinacja wszystkich tych ak-
tywności buduje naszą silną relację z łow-
cami okazji, dzięki czemu jesteśmy obecni 
w świadomości konsumentów i stajemy 
się ich sklepem pierwszego wyboru, jeżeli 
chodzi o zakupy off-price.

Jak oceniają Państwo kierunek rozwoju 

handlu w Polsce w postpandemicznej 
rzeczywistości?
Handel w Polsce zdecydowanie się rozwi-
nął, szczególnie e-commerce, który pod-
czas pandemii przeżywał prawdziwy boom. 
Pojawiło się wielu sprzedawców, ponieważ 
bariery wejścia na rynek się zmniejszyły. 
Konsumenci też stali się bardziej świa-
domi i uważni. Doskonale wiedzą, czego 
chcą i szukają dobrej jakości produktów 
w atrakcyjnych cenach. 

Dziękujemy za rozmowę. 
Dziękuję.

HalfPrice to miejsce pełne wielkich marek 
i okazji, które pokocha każdy. Sieć HalfPrice 
tworzy ok. 70 sklepów stacjonarnych na 7 
rynkach oraz prężnie rozwijający się sklep 
online. W HalfPrice wielkie marki można 
znaleźć zawsze do -80% .

www.halfprice.eu

FOT. HALFPRICE
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Najnowsze formaty zaprojektowane 
przez Lagardère Travel Retail to 
w większości dobrze znane konsu-

mentom brandy w zupełnie nowej odsłonie. 
Znana sieć sklepów prasowych Inmedio 
w ciągu ostatniego roku zyskała aż dwie 
nowe twarze: TOP&POP oraz stand-alo-
ne. Marka So! Coffe przeszła rebranding. 
Nowości ukazały się też w ramach marek 
Relay, 1Minute i Aelia Duty Free.
– Projektowanie różnorodnych formatów 
handlowych to nasza specjalność. Nieza-
leżnie od tego, czy zadaniem jest dotarcie 
do klientów lotnisk czy galerii w średnich 
miejscowościach, czy chodzi o kawiarnię, 
sklep prasowy czy sklep z pamiątkami – ro-
zumiemy te rynki i potrafimy odpowiedzieć 
na ich potrzeby. Nasze nowe koncepty są 
tego dowodem  – mówi Dariusz Sinkie-
wicz, CEO Travel Essentials w Lagardère 
Travel Retail. 

Duże zmiany w Inmedio: aż dwa nowe 
formaty
Najświeższym konceptem „prosto z pieca” 
Lagardère jest Inmedio TOP&POP ze spe-
cjalną ekspozycją nowości i bestsellerów. 
To prawdziwa rewolucja na rynku sklepów 
prasowych. Wyróżnia go m.in. strefa PO-
P-UP z rotującą ofertą kultowych marek 
i wydzielona przy wejściu strefa hop-in hop-
-out z kasą samoobsługową i impulsowymi 
produktami dla najbardziej zabieganych. 
Ważną rolę odgrywają też zintegrowane 
rozwiązania phygital i coś dla świado-
mych konsumentów: stacja z wodą pitną 
do uzupełniania butelek. Obecnie format 
jest rozwijany w centrach handlowych, ale 
w planach jest wejście także do parków 
handlowych. 
Inmedio w wersji stand-alone to natomiast 
sklep umiejscowiony w zupełnie nowym 
dla marki otoczeniu: we wnętrzach marke-

tów budowlanych i DYI, gdzie klienci spę-
dzają dużo czasu i chcą mieć możliwość 
szybkiego zakupu przekąsek i napojów. 
Pierwszy tego typu punkt powstał w marke-
cie Leroy Merlin w Bydgoszczy i jego oferta 
różni się od tej w klasycznym Inmedio wła-
śnie tym, że uwzględnia więcej produktów 
foodowych: są tu pyszne kanapki, 4 rodzaje 
hot-dogów i szeroki wybór pozycji z nowo-
czesnego kawomatu.
– Oferta foodowa w Inmedio stand-alo-
ne działa na korzyść i klienta, i marketu 
budowlanego, który wynajął nam po-
wierzchnię. Klienta, bo może się w każdej 
chwili posilić, a marketu, bo jest szansa, 
że głodny i spragniony klient nie skończy 
wcześniej zakupów, a tylko zje coś w ich 
trakcie i będzie kupował dalej – wyjaśnia 
Dariusz Sinkiewicz. 
W chwili obecnej na rynku funkcjonują 
3 takie sklepy.

46

Tylko w ciągu ostatniego roku spółka Lagardère Travel Retail, która zarządza w Polsce siecią ok. 
1000 punktów sprzedaży pod 40 różnymi brandami, wprowadziła na rynek 6 innowacyjnych 

konceptów handlowych. Wśród nich jest m.in. głośne Inmedio TOP&POP i kawiarnia So! 
Coffee w nowej odsłonie. - Wszystkie nasze nowe formaty zostały zaprojektowane tak, żeby 

konsumentom dać możliwość zrobienia zakupów jeszcze szybciej i wygodniej, a wynajmującym 
rozwiązania, które będą zmieniać się wraz z potrzebami danej lokalizacji – mówi Dariusz 

Sinkiewicz, CEO Travel Essentials w Lagardère Travel Retail.

6NOWYCH FORMATÓW HANDLOWYCH 
OD LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

„Nadajemy rynkowi tempo i nie zamierzamy zwalniać”
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Innowacyjne i szyte na miarę
Inmedio stand-alone to doskonały przykład 
formatu szytego na miarę, czyli czegoś, co 
według przedstawiciela marki jest jednym 
z jej największych wyróżników. 
– Z jednej strony mamy gotowe rozwiąza-
nia handlowe, a z drugiej działamy bardzo 
elastycznie i nie trzymamy się sztywnych 
ram. Jeśli jest taka potrzeba, możemy 

szybko wziąć „klocki” z kilku formatów, 
których mamy przecież w ofercie kilkadzie-
siąt, uzupełnić o kilka autorskich rozwią-
zań – bo kreatywności nam nie brakuje – 
i zbudować sklep, który będzie unikalny 
w skali całego rynku i który idealnie wpisze 
się w oczekiwania partnera: odpowie na 
potrzeby klientów i będzie wspierał jego 
biznes – dodaje.

Zmiany także w So! Coffee
Spore zmiany zaszły też w sieci kawiarni 
So! Coffe, która jesienią ubiegłego roku 
przeszła rebranding. Kawiarnie w nowej 
identyfikacji wizualnej działają już w Galerii 
Jurajskiej w Częstochowie i na lotnisku 
Chopina w Warszawie. Poza odświeżonym 
menu i nową aranżacją, której znakiem 
rozpoznawczym są pastelowe kolory i kli-
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matyczna zielona ściana z neonem, no-
wością w placówkach jest m.in. duży stół 
socjalny w charakterystycznym kształcie 
SC. W kawiarniach po remodellingu istot-
ną rolę grają też ekologiczne materiały: 
kamień, drewno i metal. Kolejne otwarcia 
w nowej wizualizacji planowane są na je-
sieni tego roku.

Nowości w ofercie dla podróżnych
W obszarze konceptów handlowych skie-
rowanych do podróżnych, w którym Lagar-
dère Travel Retail jest absolutnym liderem, 
też zaszły duże zmiany. Na lotnisku w Py-
rzowicach (Katowice), a potem także w CH 
Avenida w Poznaniu otworzył się Relay 
New Generation z wyraźnym strefowaniem, 
które pozwala klientom sprawniej poru-
szać się po sklepie. Nowo otwarte punkty 
są sklepami nowej generacji, zaprojekto-
wane według nowoczesnego konceptu, 
obejmującego m.in. odświeżony design 
zabudowy meblowej i lady sprzedażowej, 
a także wyraźne oznaczenie poszczegól-
nych kategorii produktowych oraz stref 
promocyjnych. 
Premierę miał też 1Minute Smacznego, 
czyli pierwszy sklep LTR w formacie fo-
odvenience: to moduł z ofertą foodową stał 
się sercem nowej placówki, a jej projekt 
w całości nawiązuje do kultury foodtrac-
ków. W chwili obecnej funkcjonuje już 5 
sklepów w formule 1Minute Smacznego, 
ostatni został otwarty 28 czerwca w no-
wym Terminalu lotniska im. Lecha Wałęsy 
w Gdańsku. Na koniec roku planowanych 
jest w sumie 15 nowych i przebudowanych 
1Minute Smacznego.
Nowością jest też Aelia Beauty Natural – 
koncept sklepu z ofertą wyłącznie natural-
nych produktów, który został „opakowany” 
w eko-design i w którym w ogóle nie ma 
plastiku (łącznie z cenówkami).
Placówki zarządzane przez Lagardère 
Travel Retail łączy jeszcze jedno: we 
wszystkich działa Kameleon, czyli nowy 
program lojalnościowy dostępny za po-
mocą aplikacji mobilnej. W programie 
klienci po każdych zakupach w sklepach 
z portfolio Lagardère otrzymują zwrot pie-
niędzy w formie voucherów do wykorzysta-
nia w dowolnym z prawie 1000 punktów 
w miastach i na lotniskach.
– Każdy może wpaść na jeden innowa-
cyjny pomysł, ale nie na tym polega bycie 
liderem w swojej branży. Chcąc utrzymać 
się w czołówce, musimy być otwarci na 
stałe zmiany, nieustannie obserwować 
rynek, rzucać mu wyzwania, zadawać te 
same pytania i wciąż wymyślać nowe od-
powiedzi. To jest to, co robimy na co dzień 
i robimy to dobrze  – podsumowuje Dariusz 
Sinkiewicz.

FOT. LAGARDERE TRAVEL RETAIL
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NoVa największa w regionie
18 kwietnia minęło dziesięć lat od otwar-
cia NoVa Park – największego centrum 
handlowego w regionie, o powierzchni 
całkowitej 32 400 mkw. oraz z blisko 500 
000 potencjalnych klientów w strefie za-
sięgu. W ciągu ostatniej dekady centrum 
odwiedziło ponad 40 milionów klientów, 
którzy nie tylko robili zakupy, ale także 
miło spędzali swój czas wolny. Ostatnie 
10 lat pokazało, że NoVa Park jest marką 
pierwszego wyboru, przychodzi do głowy 
mieszkańców Gorzowa i okolic jako pierw-
sze podczas decyzji zakupowej. 

Bogata w najemców NoVa
NoVa Park to największa liczba sklepów 
w regionie oraz najszersza oferta spor-
towa i foodcourt. Tenant-mix tworzy 140 
najemców, w tym 50 unikalnych na rynku 
lokalnym marek. Międzynarodowe marki 
stanowią 70% powierzchni GLA NoVa Park, 

a tym co przyciąga klientów z całego regio-
nu to przede wszystkim atrakcyjna oferta 
modowa oraz rekreacyjna. Na bieżąco 
dbamy o rozwój naszej oferty handlowej 
śledząc przede wszystkim zmieniające się 
oczekiwania konsumentów, w szczególno-
ści na rynku lokalnym. Regularnie wpro-
wadzamy do centrum nowe, niedostępne 
na rynku marki – już wkrótce pojawi się 
u nas pierwsza w Gorzowie drogeria Hebe. 
Podniesienie atrakcyjności NoVa Park po-
przez wprowadzenie do tenant-mix nowych 
marek powoduje, że klienci jeszcze chętniej 
wybierają nasze centrum, mając świado-
mość, że w NoVa Park znajdą wszystko, 
czego potrzebują w jednym miejscu. Co 
warto podkreślić i co jest szczególnie istot-
ne z punktu widzenia naszych najemców, 
w ciągu ostatnich 10 lat wartość koszyka 
zakupów klientów rosła średnio o ponad 
6,5% rocznie.
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W tym roku gorzowskie centrum handlowe NoVa Park świętuje swoje 10. urodziny! To dobry 
moment, aby podsumować działalność i osiągnięcia ostatniej dekady 

- podkreśla Maciej Tatała, Dyrektor NoVa Park.

FOT. NOVA PARK

W naszej strategii 
marketingowej 

dominują przede 
wszystkim akcje 
prosprzedażowe, 

których celem 
jest zwiększanie 
obrotów naszych 

najemców. 
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NoVa pełna wydarzeń
Nie ma centrum handlowego bez akcji 
marketingowych. Od początku działalno-
ści centrum w NoVa Park odbyło się już 
ponad 300 wydarzeń! W naszej strategii 
marketingowej dominują przede wszystkim 
akcje prosprzedażowe, których celem jest 
zwiększanie obrotów naszych najemców. 
Realizujemy także eventy o charakterze 
rodzinnym, ponieważ naszą główną grupą 
docelową są rodziny z dziećmi. Stałe miej-
sce w naszym kalendarzu marketingowym 
zajmują także konkursy organizowane 
w social media.

CSR-owa NoVa 
NoVa Park to nie tylko zakupy i możliwość 
ciekawego spędzenia czasu wolnego. 
NoVa Park stawia także na bycie dobrym 
sąsiadem i wspiera inicjatywy o charak-
terze CSR. Uczestniczy w życiu lokalnej 
społeczności oraz współpracuje z różnymi 
organizacjami w Gorzowie i regionie – od 
Urzędu Miasta, przez lokalne firmy i przed-
siębiorstwa po organizacje charytatywne 
(np. WOŚP) i znane lokalne kluby sportowe 
(np. Stal Gorzów).

NoVa pełna udogodnień
Klienci lubią wracać do NoVa Park, po-
nieważ dbamy o odpowiednią atmosferę. 
Oferujemy szereg udogodnień, które po-
zytywnie wpływają na komfort zakupów 
naszych klientów – np. darmowy parking, 
Pokój Maluszka, stojaki rowerowe czy 
stacja naprawy rowerów. Systematycznie 
poszerzamy nasze standardy, a od połowy 
czerwca – z okazji 10-lecia NoVa Park –  
wprowadziliśmy do centrum program kart 
podarunkowych.

Zielona NoVa
NoVa Park to obiekt przyjazny środowisku, 
dlatego co roku, od 9 lat, poddaje się ocenie 
zgodności z kryteriami BREEAM In-Use 
i za każdym razem pozytywnie przecho-
dzi proces certyfikacji. NoVa Park zdaje 
sobie sprawę, że tereny zielone odgrywają 
znaczącą rolę w miejskim ekosystemie, 
dlatego powierzchnia terenów zagospoda-
rowanych zielenią wynosi około 7200 m2, 
co stanowi 17% całej powierzchni centrum. 
Inicjatywy proekologiczne zajmują równie 
ważne miejsce w strategii centrum.
Przed nami kolejne dekady i dalsze stawia-
nie na rozwój obiektu. Chcemy w dalszym 
ciągu  zapewniać najciekawszą ofertę han-
dlową w regionie oraz organizować akcje 
marketingowe, które będą odpowiadać 
na potrzeby naszych klientów. W planach 
mamy także prace modernizacyjne i roz-
wojowe centrum handlowego.
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Questions and AnswersQA&
nasze centrum jest 

kompletne
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Pomimo, iż centrum handlowe Nowa Stacja ma za sobą trudną drogę, obiekt 
aktualnie jest bardzo chętnie odwiedzany przez Klientów, a także staje się 

pierwszym wyborem stowarzyszeń, organizacji pozarządowych czy aktywistów, 
jeśli chodzi o współpracę w zakresie organizacji wydarzeń lokalnych. Nie bez 
znaczenia pozostaje silna aktywność obiektu w zakresie działań CSR-owych, 

aktywność marketingowa i odpowiednio dobrany mix najemców, o czym 
opowiada Agata Szafałowicz, Marketing Manager centrum handlowego 

Nowa Stacja.

Rozmowa z Agatą Szafałowicz, Marketing Managerem CH Nowa Stacja

Teren, na którym powstało 
Centrum Handlowo-Rozrywkowe 
Nowa Stacja, jest silnie związany 

z historią Pruszkowa. Dlaczego 
zdecydowaliście się na tę lokalizację? 
Lokalizacja w centrum Pruszkowa w bez-
pośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej 
spełniała wszystkie warunki, jakich ocze-
kuje się od potencjalnego usytuowania 
nowego obiektu handlowego – w bliskiej 
okolicy nie było innego dużego centrum 
handlowego, łatwo się tu dostać zarówno 
komunikacją publiczną (pociągiem, auto-
busem), jak i samochodem, okolica obfituje 
w osiedla mieszkaniowe, a więc był też 
potencjał na dużą liczbę odwiedzających. 
Według ostrożnych szacunków catchment 
wyliczony był na 350 tysięcy osób. Ponad-
to wiedzieliśmy, że mieszkańcy Pruszko-
wa i okolic potrzebują, i zasługują na to, 
żeby mieć nowoczesną, wielofunkcyjną 
galerię handlową pod ręką, bez koniecz-
ności wycieczek do Warszawy. Byliśmy 
świadomi znaczenia historycznego tego 
terenu, dlatego staraliśmy się maksymal-
nie uszanować i wyeksponować elementy 
historyczne, takie jak mur dawnej fabryki, 
wzbogacony o artystyczną instalację, czy 

zabytkową obrabiarkę, która stoi na ho-
norowym miejscu zaraz przy wejściu do 
centrum. Również elementy wykończe-
niowe wnętrz galerii nawiązują do przemy-
słowego rodowodu miejsca, np. okładziny 
z cortenu lub powierzchnie z betonu archi-
tektonicznego.

Jaki jest dziś mix najemców Nowej 
Stacji? Które brandy stanowią o sile 
Państwa centrum handlowego?
Nasz mix najemców jest odpowiedzią na 
zapytania i zapotrzebowanie naszych klien-
tów. Jesteśmy z nimi w ciągłym kontakcie 
i staramy się na bieżąco uzupełniać ofertę. 
Poza markami odzieżowo-obuwniczymi, 
których jak na tej wielkości obiekt, jest 
całkiem sporo (np. najbardziej popularne 
i lubiane marki: H&M, Reserved, Sinsay, 
House, HalfPrice, CCC, Deichmann, Car-
ry, Medicine, Monnari, Tatuum, Diverse, 
Vistula), kluczową funkcję pełnią lokale 
usługowo-rozrywkowe (klub fitness Zdrofit, 
Multikino, duży plac zabaw z funkcjami 
edukacyjnymi – Fikołki). Szukając nowych 
najemców staramy się uzupełniać wła-
śnie tę kategorię, co ma związek również 
ze zmianami przyzwyczajeń klientów po 

pandemii. Jesteśmy na ostatniej prostej 
w przygotowaniach do rozbudowy centrum 
(dodatkowe 2 tysiące mkw.) o najbardziej 
potrzebne w naszym catchmencie usługi. 
W związku z dużą aktywnością dewelope-
rów na naszym terenie i olbrzymią podażą 
mieszkań, w centrum mamy również cie-
kawą i zróżnicowaną ofertę dla nowych 
mieszkańców naszego catchmentu, chcą-
cych wykończyć swoje nowe cztery kąty 
(Jysk, Euro RTV AGD, Duka, Home&You, jak 
również Pepco czy Dealz ). Można powie-
dzieć, że nasze Centrum jest kompletne.

Jak zdefiniowałaby Pani dziś pojęcie 
marketing centrum handlowego? Czym 
zmienił się na przestrzeni minionych 
lat i w którą stronę zmierza?
W całej branży retail i w ogóle w biznesie, 
tempo i zakres zmian są tak niesamowicie 
szybkie, że musiało to również mieć wpływ 
na marketing centrów handlowych. Przede 
wszystkim dzisiaj zawiera się w nim dużo 
więcej aktywności, niż jeszcze kilka lat 
temu. Rozwój technologii ma na to oczy-
wiście duży wpływ – każde centrum musi 
dbać o swoje kanały komunikacji digital 
i nie wystarczy już mieć ładnej strony 
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internetowej, konieczny jest również ak-
tywnie i pomysłowo prowadzony profil na 
Facebooku, profil na Instagramie, kanał 
na YouTube, czasem centra decydują się 
również na dedykowaną aplikację, ważne 
jest budowanie bazy mailingowej i SMS. 
Istotnym jest również dbanie o spójność 
komunikatu we wszystkich tych kanałach. 
Drugim trendem, który wymusił przebudo-
wę strategii marketingowej centrów, jest 
nastawienie klientów na „doświadczenie 
zakupowe”, zamiast standardowej kon-
sumpcji. Różnorodne możliwości spędza-
nia czasu podczas zakupów, takie jak kino, 
fitness, wystawy, koncerty, degustacje, są 
wartością dodaną takiego doświadczenia. 
Pandemia na jakiś czas zmieniła potrze-
by klienta związane z wizytą w centrum 

handlowym, jednak nasze nowe badania 
pokazują, że retail wraca na poprzednie 
tory, a klienci znowu zaczynają spędzać 
wolny czas w galeriach, niekoniecznie tylko 
robiąc zakupy.

W jaki sposób Nowa Stacja buduje 
relacje z lokalną społecznością? Jak 
chcecie być postrzegani przez odwie-
dzających?
Nowa Stacja ma za sobą trudną drogę. 
Kiedy trwała budowa galerii, pojawiły się 
oczekiwania potencjalnych klientów, że 
będzie to obiekt na miarę największych 
i najlepszych warszawskich centrów han-
dlowych, ze wszystkimi dostępnymi tam 
markami, sklepami zarówno z segmentu 
popularnego, jak i premium. Na począt-

ku działalności galeria, która jeszcze nie 
działała w pełni swoich możliwości, nie 
była w stanie sprostać tym oczekiwa-
niom. Z biegiem czasu, coraz lepszym 
tenant-mixem i ciekawszymi eventami 
budowała swoją pozycję ulubionego lo-
kalnego centrum, niestety ten trend został 
przerwany przez pandemię. Po zakończe-
niu lockdownów staraliśmy się przede 
wszystkim jak najlepiej odpowiedzieć na 
bieżące potrzeby mieszkańców, nie tylko 
pod względem oferty handlowej, ale też 
współpracy z lokalną społecznością. Mogę 
z dużą pewnością stwierdzić, że nam się 
to udało – jesteśmy pierwszym wyborem 
stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, 
aktywistów, różnorodnych inicjatyw, jeśli 
chodzi o współpracę w zakresie organizacji 
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wydarzeń lokalnych, akcji charytatywnych, 
informacyjnych, itp.

Jakie - z drugiej strony - aspekty 
powinny być brane pod uwagę przez 
potencjalnych najemców chcących 
prowadzić biznes w obrębie obiektu? 
Co takiego charakteryzuje i wyróżnia 
obiekt na mapie polskich centrów 
handlowych?
Przede wszystkim kluczem jest zrozu-
mienie lokalnego klienta, którego profil 
nie jest tak oczywisty, jak mogłoby się 
to na początku wydawać. Nowa Stacja 
ma ugruntowaną pozycję nie tylko wśród 
mieszkańców Pruszkowa, pracujących tu 
lokalnie lub dojeżdżających do pracy do 
stolicy, ale również wśród mieszkańców 

sąsiednich miejscowości, takich jak Pia-
stów czy Ożarów, a także miast położonych 
wzdłuż linii kolejowej aż do Grodziska Ma-
zowieckiego. Covid i zmiany przyzwyczajeń 
zakupowych spowodowały duży przypływ 
nowych klientów z tych okolic, którzy nie 
chcą już jeździć do zatłoczonych najwięk-
szych galerii handlowych w Warszawie. 
Wybierają mniejsze, dobrze zarządzane, 
dobrze zaopatrzone lokalne obiekty, takie 
jak nasze centrum. Dokładając do tego 
dynamicznie rosnącą liczbę nowych miesz-
kańców w naszym catchmencie  (duża 
aktywność developerów i atrakcyjna oferta 
mieszkaniowa) i całkiem dobrą siłę nabyw-
czą, stanowimy bardzo atrakcyjną platfor-
mę z dużym potencjałem na przyszłość.
Nie bez znaczenia jest duża aktywność 
marketingowa i dbałość o utrzymywanie 
bardzo bliskich relacji społecznych, o czym 
w innych odpowiedziach.

A propos, jak aktualnie wygląda 
Państwa strategia komunikacyjna 
i marketingowa? Jakiego typu działania 
i narzędzia przynoszą dziś najlepsze 
rezultaty?
Naszą strategię komunikacji dopasowa-
liśmy do klientów odwiedzających nasze 
centrum. Jest to grupa zróżnicowana – 
odwiedza nas zarówno młodzież, mamy 
z małymi dziećmi, jak i osoby starsze, za-
tem nasze komunikaty muszą być obec-
ne w wielu różnych kanałach. Aktywnie 
współpracujemy z lokalnymi mediami – 
gazetami, portalami oraz telewizją. Nie 
zaniedbujemy komunikacji w przestrzeni 
miasta i powiatu, cały czas modyfikując 
dobór nośników outdoorowych. Z myślą 
o młodych dorosłych, wprowadzamy nowe 
treści w mediach społecznościowych – na 
Instagramie publikujemy content modowy 
i ciekawe oferty najemców. Niezmienne 
jednak głównym kanałem kontaktu z klien-
tami jest dla nas Facebook, gdzie publi-
kujemy szczegóły dotyczące wydarzeń, 
zabawy, konkursy i bieżące informacje na 
temat funkcjonowania centrum. 

Wprowadziliście Państwo aplikację 
mobilną dla klientów, dostępną na 
smartfony z systemem iOS i Android. 
Jakie korzyści z jej instalacji czekają 
na użytkowników?
Jesteśmy w trakcie wprowadzania nowego 
narzędzia, które zastąpi dotychczasową 
aplikację. Szczegóły nowego programu 
ogłosimy w sierpniu.

Wiele obiektów handlowych w Polsce 
posiada silny CSR w zakresie działań 
proekologicznych, ogólnopojętej do-
broczynności, etc. Czy i w jaki sposób 
Państwa obiekt angażuje się w przed-
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sięwzięcia tego typu?
Przed podjęciem decyzji dotyczących 
naszych działań CSR bądź współpracy 
przy takich działaniach z organizacja-
mi zewnętrznymi, zawsze rozważamy 
wpływ, jaki będą one potencjalnie miały 
na nasze najbliższe otoczenie – naszych 
klientów, mieszkańców Pruszkowa i oko-
lic lub naszych pracowników. Staramy się 
wybierać takie akcje, które przynoszą wi-
doczne korzyści naszym interesariuszom. 
Z tego względu nawiązaliśmy współpracę 
z Niepubliczną Szkołą Podstawową dla 
Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Au-
tyzmu „Przylądek”. Jej siedziba znajduje 
się niedaleko Nowej Stacji i od jakiegoś 
czasu obserwowaliśmy, że uczniowie 
często przychodzą do nas ze swoimi 
opiekunami do kina, coś zjeść, a także 
ćwiczyć zachowania społeczne, których 
uczą się podczas lekcji. Nawiązaliśmy 
kontakt ze szkołą i przygotowaliśmy plan 
działań, które miały na celu przystosowa-
nie obiektu do potrzeb osób z autyzmem, 
a także wydarzenia wspierające szkołę 
i prowadzącą ją fundację Lepszy Start fi-
nansowo. Spacerując po naszym centrum 
łatwo zauważyć naklejki na witrynach, ścia-
nach i meblach – to piktogramy z systemu 
Picture Communication Symbols, które 
ułatwiają osobom z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu komunikację i poruszanie się 
po galerii. W jednym z lokali urządziliśmy 
pokój wyciszeń, gdzie każdy może scho-
wać się i odpocząć od nadmiaru bodźców 
wzrokowych i słuchowych. Dwa razy w ty-
godniu zapraszamy na dwugodzinne „Ci-
che zakupy”, podczas których komunikaty 
głosowe i muzyka są wyłączone, monitory 
reklamowe wygaszone, a światło na pasa-
żach przyciemnione. Wśród eventów, które 
organizowaliśmy wspólnie ze szkołą warto 
wymienić Szafowanie, czyli zbiórkę ubrań 
i innych tekstyliów, Kiermasz wielkanocny 
dla Przylądka, zaś zwieńczeniem kwietnia, 
który jest miesiącem wiedzy o autyzmie, 
był Pierwszy Błękitny Bal charytatywny, 
który zorganizowaliśmy w przestrze-
niach wspólnych centrum. Podczas balu 
odbyła się licytacja dzieł sztuki i wyjąt-
kowych przedmiotów kolekcjonerskich, 
a także loteria fantowa, na którą rzeczy 
przekazali najemcy Nowej Stacji i inne 
zaprzyjaźnione firmy i instytucje. Łączny 
dochód z balu, w całości przekazany na 
konto fundacji Lepszy Start, przekroczył 
70 tysięcy złotych. Po koniec lutego, kie-
dy w wyniku napaści Rosji na Ukrainę do 
Polski zaczęli przybywać uchodźcy, my 
również staraliśmy się pomóc im w mia-
rę naszych możliwości. Jeden z lokali 
na parterze przekazaliśmy nieodpłatnie 
lokalnym stowarzyszeniom pruszkow-
skim w celu zorganizowania tam zbiórki 



KIM JEST AGATA?

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Od niemal samego początku moja 
droga zawodowa związana była 
z rynkiem nieruchomości. Pierwsze 
doświadczenia zdobywałam w zespole 
ds. komunikacji w Skanska S.A. 
Następnie przez kilka lat pracowałam 
w butikowej firmie deweloperskiej, 
zajmującej się inwestycjami 
mieszkaniowymi. Z marketingiem 
centrów handlowych związana jestem 
od 2018 roku, kiedy rozpoczęłam 
pracę w Immochan Polska (obecnie 
Nhood) i zajmowałam się kilkoma 
Centrami Handlowymi Auchan. Za 
marketing Nowej Stacji w Pruszkowie 
oraz komunikację ECC Real Estate 
odpowiedzialna jestem od roku. 
Aktualnie jestem odpowiedzialna za 
całość komunikacji marketingowej 
ECC Real Estate, która obejmuje kanały 
korporacyjne firmy, a także zarządzanie 
strategią i operacjami marketingowymi 
centrum handlowego Nowa Stacja. 

DEWIZA ŻYCIOWA?
Trudno wybrać jedną dewizę, którą 
kierowałabym się w różnych aspektach 
mojego życia, natomiast zawsze 
podobał mi się cytat przypisywany 
Konfucjuszowi i Eleonorze Roosevelt: 
„It’s better to light a single candle than 
to curse the darkness.”

O SUKCESIE DECYDUJE...
Marketing jest obszarem, który szybko 
się zmienia, pojawiają się nowe trendy 
i narzędzia. Istotnym jest, aby śledzić 
pojawiające się nowinki i każdy pomysł, 
nawet najbardziej szalony, rozważać 
i oceniać pod kątem możliwości 
zastosowania w codziennej pracy.

CO MOTYWUJE PANIĄ DO DZIAŁANIA?
Przede wszystkim wyniki i namacalne 
efekty  – tłumy klientów w centrum, 
zadowolenie uczestników eventów, 
radość na twarzach dzieci, kiedy mogą 
spotkać się z Mikołajem lub otrzymać 
upominek podczas Dnia Dziecka.

W LUDZIACH CENIĘ...
Otwartość i szczerość w budowaniu 
relacji.

W CZASIE WOLNYM?
Preferuję aktywny wypoczynek na łonie 
natury – jeśli tylko mam czas i pogoda 
na to pozwala chodzę po górach, 
biegam z psem po lesie, wspinam 
się w skałach lub pływam na desce 
windsurfingowej. 

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Niedawno, podczas weekendu 
majowego wybrałam się do Andaluzji. 
Jednym z miejsc, które zwiedzałam 

AGATA SZAFAŁOWICZ
MARKETING MANAGER
CENTRUM HANDLOWEGO NOWA STACJA

był Kadyks, niesamowicie klimatyczny, 
będący najstarszym miastem 
w Zachodniej Europie. Wrażenie robi 
tam kontrast między uroczymi, wąskimi 
uliczkami starówki, a wielkim portem, 
w którym cumują ogromne promy 
wycieczkowe, i stocznią z suwnicami, 
mostami o skali w Polsce niespotykanej. 
Poza tym gorące słońce i słony wiatr 
od oceanu zapewniają prawdziwie 
andaluzyjskie doznania. 

NIEZAPOMNIANY FILM?
Nie film, a mini serial – Czarnobyl. 
Wrażenie zrobił na mnie realizm 
i wierność prawdzie historycznej, które 
wzbogacone były emocjami i osobistą 
perspektywą bohaterów. 

KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ
Okrutny szczyt. Kobiety na K2 
autorstwa Jennifer Jordan. Bardzo 
ciekawe podejście do bohaterek, z dużą 
ciekawością, bez oceniania. Himalaistki 
przedstawione są w taki sposób, że 
można zrozumieć ich motywacje do 
realizacji trudnego celu, jakim jest 
zdobycie K2. 

KULTURA W CZASIE WOLNYM TO...
Książki – różne gatunki, różne formy 
(papierowe, ebooki, audiobooki).

ULUBIONA POTRAWA
Szakszuka.

ULUBIONA RESTAURACJA?
SHUK na Grójeckiej. 

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ W...
Dolomitach i północnej części Włoch.

JEŚLI MUZYKA, TO JAKA?
Różna, w zależności od nastroju, ale 
najczęściej chyba słucham filmowej 
i klasycznej.

DO PERFEKCJI CHCĘ OPANOWAĆ...
Chciałabym w ciągu dwóch, trzech 
lat nauczyć się płynnie mówić po 
hiszpańsku. Ponadto uważam, że 
bardzo przydatną umiejętnością, 
którą chciałabym posiadać, jest 
znajomość roślin łąkowych i leśnych, 
ich właściwości i zastosowania oraz 
rozpoznawanie roślin jadalnych.
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artykułów spożywczych i higienicznych, 
lokal ten działał przez półtora miesiąca na 
zasadzie freeshopu – każdy potrzebujący 
mógł przyjść i otrzymać najpotrzebniejsze 
rzeczy. Włączyliśmy się również w akcję 
prowadzoną przez jednego z naszych na-
jemców – Sala Zabaw Fikołki organizowała 
bezpłatną opiekę dzienną dla ukraińskich 
dzieci, a część miejsc była finansowana 
przez Nową Stację. Oprócz dużych, wielo-
miesięcznych projektów, wymagających od 
nas dużego zaangażowania, staramy się 
również wdrażać małe, szybkie i proste roz-
wiązania. W okresie jesiennym na terenach 
zewnętrznych zabezpieczyliśmy kopczyki 
z liści dla jeży i innych małych zwierząt, aby 
mogły łatwiej przetrwać zimę. Kupiliśmy 
również specjalne kosze, które udostęp-
niamy na zbiórki darów (np. na rzecz osób 
uchodźczych z Ukrainy lub uczniów szkoły 
Przylądek). 

Jak poradziliście sobie Państwo 
w okresie pandemii i jak radzicie sobie 
obecnie? Jak wprowadzane obostrze-
nia wpłynęły na Państwa działalność, 
strategię działań, relacje z najemcami 
i odwiedzalność obiektu?
Od początku pandemii priorytetem w No-
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wej Stacji było utrzymanie najwyższego 
reżimu sanitarnego. Przy wejściach i w to-
aletach pojawiły się dozowniki z płynem 
dezynfekującym, specjalne urządzenia do 
pomiaru temperatury ciała zostały zain-
stalowane na pasażu, mieliśmy również 
wydzieloną część ekipy sprzątającej, któ-
ra zajmowała się wyłącznie utrzymaniem 
czystości i dezynfekcją części wspólnych. 
Na pasażu umieściliśmy maseczkomat, 
maseczki rozdawane były również w nie-
których sklepach. Komunikaty o zasadach 
sanitarnych obecne były na nośnikach 
reklamowych, w radiowęźle i kanałach 
digital. Ściśle przestrzegaliśmy również 
ograniczeń liczby klientów w budynku oraz 
nakazu zasłaniania ust i nosa. Mieliśmy 
głosy narzekające na tak surowe trzyma-
nie się przepisów, jednak wielu klientów 
doceniło nasze starania i mówiło, że czują 
się u nas bezpiecznie. Nowa Stacja, będąc 
centrum zlokalizowanym poza Warszawą, 
nie odczuła drastycznych spadków odwie-
dzalności. Oczywiście, klientów było mniej, 
była jednak stała grupa osób, które przy-
jeżdżały na szybkie i wygodne, codzienne 
zakupy blisko swojego miejsca zamieszka-
nia. Pomiędzy lockdownami staraliśmy się 

jak najlepiej wykorzystać cechy naszego 
obiektu, aby przyciągnąć klientów z powro-
tem na zakupy – eventy organizowaliśmy 
w strefie relaksu na dachu lub w centralnej 
plazie naszej galerii, dużą część konkursów 
i promocji przenieśliśmy na Facebooka, 
a w wydarzenia angażowaliśmy najemców. 

Według raportu JLL powstaje coraz 
mniej centrów handlowych - w 2022 r. 
aż 51% nowej powierzchni będą stano-
wiły parki handlowe. Jaka jest w Pani 
ocenie perspektywa dalszego rozwoju 
tradycyjnych centrów i galerii handlo-
wych w Polsce?
Wygląda na to, że rynek galerii handlo-
wych jest od jakiegoś czasu nasycony, 
co potwierdza trend szybszego rozwoju 
parków handlowych niż centrów. Jednak 
duża część powierzchni handlowej to 
centra przestarzałe, wybudowane przed 
2010 rokiem. W przypadku takich obiek-
tów słusznym kierunkiem jest rozbudowa 
i modernizacja, szczególnie że przeważ-
nie są one zlokalizowane blisko centrów 
miast lub dzielnic, w których nie ma wol-
nych działek pozwalających na budowę 
nowych obiektów. Dużą rolę w procesie 
transformacji centrów handlowych ode-
grają ich najemcy, gdyż to głównie oni 
muszą uwzględnić w swojej działalności 
trend rosnącego udziały sprzedaży onli-
ne. Zakupy przez Internet rozwinęły się 
przez pandemię, jednak nawet po jej za-
kończeniu tendencja wzrostowa będzie 
się utrzymywała. Według mnie kluczem 
będzie tu połączenie zalet obu kanałów 
i oferowanie klientom możliwości zakupów 
hybrydowych, potwierdzają to nasze ostat-
nie badania klienta – odwiedzający doce-
niają możliwości odbioru/zwrotu towaru 
kupionego przez Internet, jeśli wiąże się to 
z korzystniejszymi warunkami transakcji.

Dziękujemy za rozmowę
Dziękuję również.
Nowa Stacja to otwarte w 2018 roku centrum 
handlowo-rozrywkowe nowej generacji 
o powierzchni 27.000 m2 GLA, znajdujące się 
w sercu Pruszkowa. Doskonała lokalizacja 
niedaleko stacji PKP i SKM oraz 800 miejsc 
parkingowych zapewniają wygodny dostęp 
do ponad 90 lokali handlowych i usługowych, 
a także nowoczesnego kina, klubu fitness, 
atrakcji dla dzieci i rozbudowanej strefy 
gastronomicznej. W Nowej Stacji można 
znaleźć m.in. takie marki jak Carrefour, 
Douglas, H&M, CCC, HalfPrice, Reserved, 
Sinsay, Dealz, 4F, Empik, SMYK. Deweloperem 
jest firma ECC Real Estate, obecna na rynku 
polskim od ponad 25 lat, która m.in. stworzyła 
centrum handlowe Promenada.

www.nowastacjapruszkow.pl

FOT. ECC REAL ESTATE



Questions and AnswersQA&
Wierzę, że w biznesie 

WSZYSTKO MA SWÓJ

czas
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Historia marki Próchnik sięga 
lat czterdziestych ubiegłego 
wieku. Jej nowa odsłona ma 

hołdować tradycji marki sprzed 
lat, ale będąc jednocześnie 

wzbogaconą o innowacje i know-
how przystające do trendów 

i dynamiki współczesnego rynku. 
Tomasz Ciąpała, przedsiębiorca, 

inwestor, inicjator reaktywacji 
Próchnika, Prezes i główny 

akcjonariusz Lancerto opowiada 
o reaktywacji marki Próchnik i jej 

planach rozwoju.

Można by powiedzieć - patrząc 
przez pryzmat ostatnich kilku 
lat - że Próchnik odradza się 

jak przysłowiowy feniks z popiołów 
w czasie, gdy najgorsze perturbacje 
rynkowe wydały się minąć. Czy 
"dziś" jest odpowiednim czasem na 
reaktywację? 
Pandemiczny rok 2020, był dla naszej bran-
ży fatalny. Elegancka formalna moda mę-
ska mierzyła się z oczywistym kryzysem. 
Dzięki kreatywności i determinacji udało 
się nam przetrwać najgorsze chwile, a na-
wet rok później uzyskać rekordowe wyniki. 
Wierzę, że w biznesie wszystko ma swój 
czas, dlatego obserwowałem Próchnika 
od kilku lat i skorzystałem z nadarzającej 
się szansy na przejęcie. Nie podjąłbym się 
takiego przedsięwzięcia, gdybym nie miał 
przekonania, że marka ma wielką wartość 
i potencjał biznesowy.

75 lat historii marki i silna pozycja 
zbudowana w sektorze mody męskiej, 
a także rozpoznawalne produkty klasy 
premium. Jakie znaczenie te aspekty 

oraz historyczny rys brandu mają dla 
nowego właściciela?
Dziedzictwo i historia marki Próchnik się-
gająca 1948 roku to dla nas nieodzowne 
elementy DNA marki. Nie będziemy się 
od nich odcinać a wręcz przeciwnie, za-
mierzamy z dumą podkreślać to w komu-
nikacji reaktywowanej marki. To dotyczy 
też regionu i pochodzenia marki z Łodzi. 
Na przykład podjęliśmy już wiążące roz-
mowy z Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 
o bliskiej współpracy – dopinamy szcze-
góły dotyczące ekspozycji, by przypomi-
nać i podkreślać, jak kultową była odzież 
z Próchnika. Zastanawiamy się, jak najle-
piej wykorzystać bezcenne wspomnienia 
i eksponaty. Co więcej, otrzymujemy liczne 
sygnały od fanów i byłych pracowników 
Próchnika, którzy kibicują reaktywacji, 
a nawet dzielą się swoimi wspomnieniami 
i artefaktami z dawnych lat – starymi foto-
grafiami, szkicami, projektami. Niektórzy ze 
wzruszeniem opowiadają ciekawe historie 
związane z marką. Nie ma wielu marek na 
polskim rynku, które mogłyby się pochwalić 
równie bogatym dziedzictwem. 
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Czy mając na uwadze dotychczasową 
historię marki oraz aktualne trendy 
rynkowe, będziecie chcieli Państwo 
bazować na wcześniejszych 
dokonaniach czy może zaproponować 
coś zupełnie innego?
Chciałbym, żeby nowy Próchnik był kon-
tynuatorem najlepszych tradycji marki 
sprzed lat ale wzbogaconym o innowacje 
i know-how przystające do trendów i dy-
namiki współczesnego rynku. To będzie 
Próchnik wkraczający odważnie i z rozma-
chem na nowe terytoria. Marka będzie się 
odwoływać do swojej historii, ale kolejne 
rozdziały napisze w nowy sposób. Wiem, 
że to ogólnikowa odpowiedź ale z pew-
nością będziemy komunikować więcej 
konkretów w stosownym czasie. 

Jaka jest Państwa wizja rozwoju marki 
Próchnik w długofalowej perspektywie? 
To nie jest zamknięta koncepcja – pracu-
jemy cały czas nad strategią, ale pewne 
wizje są skrystalizowane. Próchnik w no-
wym wydaniu z pewnością będzie bardziej 
uniwersalny – przewidujemy produkty 
zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. 
Oprócz dobrze znanych płaszczy i maryna-
rek pojawi się zupełnie nowy asortymenty 
casualowy, a także pełna kolekcja damska. 
Tyle mogę zdradzić już dziś. 

W jaki sposób zdobyte przez Pana 
doświadczenia w kontekście marki 
Lancerto będą miały przełożenie 
na realizacje celów dotyczących 
Próchnika?
Z pewnością moje branżowe doświad-
czenie oraz praktyka całego zespołu są 
ogromnym kapitałem, który będzie mieć 
wpływ na rozwój Próchnika i realizację 
celów, jakie sobie wyznaczymy. Obserwu-
jemy od lat konsumentów, testujemy różne 
rozwiązania, wyciągamy wnioski i przede 
wszystkim widzimy ogromny potencjał roz-
wojowy w tym segmencie rynku. Zarówno 
kwestie związane ze sprzedażą, obsługą 
klienta, opakowaniami czy samym projek-
towania – to wszystko dynamicznie się 
zmienia i wymaga bycia na bieżąco oraz 
stałego rozwoju. Mamy przekonanie, że 
jesteśmy w kursie i wiemy, jak zabrać się 
do pracy. 

Czy możemy spodziewać się otwarć 
sklepów Próchnik w centrach 
handlowych? Jakie ewentualnie są 
Państwa preferencje i wymagania 
w stosunku do określonych lokalizacji?
Stawiamy na omnichannel. Wraz z marką 
Próchnik przejęliśmy domenę prochnik.
pl, która przez cały czas pozostawała ak-
tywna. Na razie zastąpiliśmy ją tymcza-
sową stroną informacyjną, ale docelowo 

chcemy zbudować na niej sklep. Start 
sprzedaży e-commerce zależeć będzie od 
wielu czynników makroekonomicznych, 
ale z pewnością od tego zaczniemy. Je-
śli chodzi o lokalizacje stacjonarne, to 
w modelu omninchanelowym pełnią one 
ważną rolę w poznawaniu i doświadczeniu 
marki. Zdajemy sobie sprawę z oczekiwań 
klientów, ale też nie jest możliwe urucho-
mienie wszystkich kanałów równocześnie. 
Wszystko w swoim czasie. 

Co stanowi obecnie dla Państwa 
największe wyzwanie?
Przyszło nam funkcjonować w niezwykle 
dynamicznych i wymagających czasach. 
Makroekonomiczne otoczenie jest bardzo 
zmienne, co wpływa na stabilność, a w za-
sadzie jej brak, całego rynku. Temat inflacji 
dotyka konsumentów, a to przekłada się na 
naszą sytuację. Staramy się być gotowi na 
różne scenariusze. Z pewnością jeśli cho-
dzi o wyzwania dla Próchnika bierzemy pod 
uwagę coraz większą świadomość i wyma-
gania naszych klientów. Chodzi o kwestie 
ekologii, etyki pracy, wybór materiałów 
czy opakowania. To wszystko składa się 
ostatecznie na jakość i ocenę marki, którą 
surowo weryfikują klienci, dokonując za-
kupów. Wyzwań jest wiele, ale patrzymy 
w przyszłość optymistycznie.
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Jak zechcecie Państwo zwrócić uwagę 
dzisiejszych odbiorców i podkreślić 
swoją obecność na polskim rynku? 
Jakim oczekiwaniom ze strony klientów 
będzie musiała sprostać marka 
Próchnik? 
Polscy klienci są coraz bardziej wymaga-
jący. Kapitałem Próchnika jest jego wielo-
letnia chlubna tradycja i zaufanie do marki 
oraz pozytywne skojarzenia, które nadal są 
żywe wśród klientów. Elegancja, jakość, 
ponadczasowy styl to konotacje aktualne 
do dziś. Z pewnością będziemy bazować 
na historii marki, dodając jej jednak nowe-
go szlifu adekwatnego do zmieniającej się 
rzeczywistości i preferencji klientów. 

Czym będą wyróżniały się 
nowe kolekcje Próchnik? Kiedy 
zaprezentujecie Państwo pierwsze 
produkty?
Prace projektowe już trwają, choć war-
stwa artystyczna marki nie jest jeszcze 
ostatecznie zdefiniowana. Powierzyliśmy 
prace w tym zakresie jednemu z najzna-
mienitszych projektantów mody w Polsce 
i z pewnością pochwalimy się szczegó-
łami niebawem. Zaczniemy od kolekcji 
dodatków już jesienią bieżącego roku. 
Pełna kolekcja odzieży wejdzie na wiosnę 
przyszłego roku. 

Czym - w Państwa ocenie - powinien 
wyróżniać się dzisiejszy sklep 
stacjonarny? Jak powinien zachęcać 
do odwiedzin i jakie doświadczenia 
zakupowe powinien oferować?
W moim przekonaniu sklep stacjonarny 
nadal pozostaje bardzo ważnym miejscem 
bezpośredniego kontaktu z marką. To wizy-
tówka marki i doświadczenie jakości ofe-
rowanych produktów oraz profesjonalizmu 
obsługi. Ostatnio dokonaliśmy podsumo-
wania opinii wyrażanych na temat Lancerto 
przez klientów w sieci – 43 tys. komentarzy 
a w tym 99% pozytywnych – chwalono 
nas za podejście do klienta, zrozumie-
nie i elastyczność. Klient, który czuje się 
szanowany i traktowany z atencją, wraca 
tam, gdzie realizowane są jego potrzeby. To 
wartości ponadczasowe. Dodając do nich 
nowoczesne rozwiązania dotyczące perso-
nalizacji zamówień, systemów płatności, 
udogodnień w trakcie zamówień i w pro-
cesie przymierzania mamy odpowiedź. Nie 
zapominając o wyszkolonym i zmotywo-
wanym zespole, którego moc w relacjach 
z klientem jest nie do przecenienia.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

KIM JEST TOMASZ? TOMASZ CIĄPAŁA
PREZES I GŁÓWNY 
AKCJONARIUSZ MARKI LANCERTO

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Przedsiębiorca i inwestor, m.in Mazop 
Group S.A., PhotoAID S.A., Ubrania do 
Oddania. Aktualnie Prezes Zarządu 
marki Lancerto i nicjator reaktywacji 
marki Próchnik.

DEWIZA ŻYCIOWA?
Każdemu należy się szacunek.

O SUKCESIE DECYDUJE...
Konsekwencja i cierpliwość

CO MOTYWUJE PANA DO DZIAŁANIA?
Niezależność 

W LUDZIACH CENIĘ...
Cenię ludzi, którzy umieją żyć swoim 
życiem, a nie życiem innych.

W WOLNEJ CHWILI...
Uwielbiam czas spędzony z córkami.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Skończyłem liceum w USA, a studia 
we Francji. Te dwa kraje są mi zawsze 
bliskie. 

NIEZAPOMNIANY FILM?
Big Short – uświadamia, że wszyscy 
jesteśmy nieracjonalni, dlatego jest 
miejsce dla kontrarian.

KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ
Psychologia pieniędzy by Morgan 
Housel – zgadzam się z tezami autora.

KULTURA W CZASIE WOLNYM TO...
Koncerty.

ULUBIONA POTRAWA
Jest ich wiele, m.in. sałatka grecka.

ULUBIONA RESTAURACJA?
Nammos.

NAJBLIŻSZE WAKACJE?
Morze Jońskie

JEŚLI MUZYKA, TO JAKA?
Muzyka jest ważnym i codziennym 
elementem mojego życia. Słucham 
tego, co pasuje do chwili.

LANCERTO specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży odzieży eleganckiej oraz smart casual z segmentu 
premium. Ubieramy „od stóp do głów”. W ofercie znajdują się nie tylko garnitury i marynarki ale także: 
wygodne jeansy, tshirty, koszule, buty, kurtki, płaszcze i cała gama męskich dodatków, tj.: paski, portfele, 
skarpety. Obecnie marka zarządza 44 salonami własnymi zlokalizowanymi w 32 miastach. Wizytówką 
brandu jest sklep online lancerto.com. Wszystkie ubrania są projektowane w Łańcucie, miejscu głównej 
siedziby firmy. LANCERTO S.A. istnieje od 2008 roku.

PRÓCHNIK to polska marka mody męskiej z blisko 75 letnimi tradycjami. Powstała w 1948 roku w Łodzi. 
Przedsiębiorstwo zaczynało od produkcji odzieży wierzchniej, głównie kurtek i płaszczy. Zaś największe 
triumfy Próchnik święcił w latach 70. XX wieku. W 2022 roku prawa do marki przejął Tomasz Ciąpała 
wraz z udziałowcami z LANCERTO. Nowa kolekcja zaplanowana na 2023 roku obejmie: marynarki, 
spodnie, koszule, płaszcze, spódnice, sukienki a także odzież w stylu casual: bluzy, t-shirty, koszulki polo. 

www.prochnik.pl
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Zmienia się świat, wraz z nim konsument i jego oczekiwania, 
a w ślad za tym podąża rynek. Rozwój technologii 
informacyjnej tworzy postęp technologiczny w praktycznie 
każdej dziedzinie życia. W świecie coraz większej konkurencji, 
natłoku informacji i rosnącej ilości produktów, współcześni 
marketerzy mają niezły orzech do zgryzienia. 
Czy reklama nadal jest dźwignią handlu? Czy Influencerzy 
będą sprzedawali efektywniej niż obsługa sklepu? 
Na jakich strategiach i aspektach powinni koncentrować 
się współcześnie marketingowcy? Jakie kompetencje 
są dziś niezbędne do tworzenia efektywnych kampanii 
marketingowych, przyciągających klientów do centrów 
handlowych i sklepów stacjonarnych? Czy nakłady 
finansowe na marketing obecnie wzrastają, czy może są 
redukowane? Jakiego rodzaju aktywności wymuszane 
są przez aktualne trendy rynkowe i post pandemiczną 
rzeczywistość?

MARKETER
I JEGO ROLA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
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MARKETER
I JEGO ROLA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

ADAM BAJER
HEAD OF MARKETING & SPECIALTY LEASING 

W MULTI POLAND

MARKETING MUSI UMIEĆ 
WYKREOWAĆ DODATKOWĄ 

OFERTĘ PRODUKTOWĄ

W czasach nieprzewidywalności wydatki 
marketingowe są zazwyczaj pierwszym 

kandydatem do cięć. Zarządzanie marketingiem 
w sektorze nieruchomości komercyjnych musi być 
ściśle skoncentrowane na sprawach, które mają 
fundamentalne znaczenie dla biznesu właścicieli 
nieruchomości i które bezpośrednio przyczyniają 
się do podnoszenia ich wartości. Dlatego nie jest 
istotna kwestia konkretnego narzędzia, jak influen-
cer, reklama w takim czy innym kanale, ale kwestie 
zasadnicze na poziomie marketingu strategicznego.
Multi Corporation, firma, która zarządza ponad 80 
obiektami handlowymi w całej Europie, określiła 
dla marketingu wysokie standardy i kryteria w ra-
mach programu „Driving Value”. Obejmuje on także 
strategiczne zarządzanie marketingiem. Podejście 
to zakłada, że rolą marketingu centrum handlo-
wego nie są „miękkie”, oparte na intuicji działania, 
których efekty są często niemierzalne, ale że musi 
on wypełniać „twardą” i mierzalną rolę biznesową. 
Dlatego w Multi funkcja marketingu została stra-
tegicznie zintegrowana ze stroną przychodową 
obejmującą również specialty leasing i zarządzanie 
najmem krótkoterminowym. W Multi na poziomie 
ogólnoeuropejskim zawsze analizowaliśmy metody 
porównywania efektywności projektów marketin-
gowych, np.: akcji prosprzedażowych, eventów 
czy kampanii reklamowych, w naszych różnych 
obiektach w Europie. Standaryzacja zarządzania 
marketingiem w naszej branży nie jest łatwa, bo 
w skład planu marketingowego jednego centrum 
handlowego wchodzą przecież działania często 
trudne do porównania z tymi prowadzonymi w in-
nych obiektach. Kluczem jest jednak ich ocena pod 
kątem wpływu na wartość obiektu dla właściciela. 
Mówiąc wprost: w programie „Driving Value” każ-
dy proponowany projekt marketingowy musi być 
uprzednio poddany ocenie pod kątem zgodności 
ze ścieżką wzrostu zaplanowaną dla danego obiek-
tu. Właściciele, jak nigdy dotąd, potrzebują obecnie 
takiego zarządzania marketingiem, które utrzymuje 
i wzmacnia pozycję rynkową centrum handlowe-
go. Z punktu widzenia efektywności danego pro-
jektu marketingowego w centrum handlowym 
zarządzanym przez Multi ocenie podlega stopień, 
w jakim uprzednio zaplanowane kampanie, bądź 

bieżące projekty długoterminowo przyczyniły się 
do wzrostu wartości. Kluczowe było zidentyfiko-
wanie historycznych i ostatnich czynników mają-
cych wpływ na tę wartość. To tzw. evidence-based 
marketing. W tych analizach szczególnie przydatny 
okazał się benchmark big data z ponad 80 obiektów 
oraz realizowane cyklicznie badania portfelowe. 
Poprzez zestawienie i analizy danych z wynikami 
finansowymi oraz kosztami udaje się zdiagnozo-
wać kilkanaście wskaźników marketingowych 
na ścieżce do wzrostu wartości obiektu. Można 
je mierzyć niezależnie od rynku czy wielkości 
obiektu. Z pomocą tych wskaźników Multi planu-
je strategie dla marek zarządzanych przez siebie 
centrów handlowych, roczne plany komunikacji, 
kampanie reklamowe, wydarzenia czy promocje 
w kalendarzu handlowym. Ważną rolą marketingu 
jest dzisiaj odpowiedzieć na wyzwanie, jak fizycznie 
zwiększyć dostępność obiektów: ich widoczność, 
dojazd czy dojście piesze, jak zwiększyć wygodę 
i doświadczenia zakupowe klientów i wykorzystać 
wzrostowy trend formatów convenience. Marketing 
nieruchomości komercyjnej musi również umieć 
wykreować dodatkową ofertę produktową, czyli 
odpowiedzieć na pytanie: jak jeszcze, oprócz tra-
dycyjnego najmu, można zmonetyzować prze-
strzeń obiektu handlowego oraz odwiedzających 
go tysięcy czy milionów klientów jako odbiorców. 
To oznacza powrót do podstaw w postaci miksu 
marketingowego 4P: product, place, promotion, 
price. Naszym zdaniem marketing centrum han-
dlowego powinien więc znacznie częściej brać 
udział również w opracowywaniu koncepcji komer-
cjalizacji centrum handlowego, wypracowywaniu 
rozwiązań e-commerce czy kształtowaniu ofert 
najmu krótkoterminowego i specjalistycznego. 
Polega to na zapewnieniu konsumentom najlep-
szego możliwego połączenia oferty usług i do-
świadczeń. Działania marketingowe prowadzone 
przez Multi generują widoczny, poparty danymi, 
wzrost liczby odwiedzających, przyczyniają się do 
zwiększania świadomości marki obiektu, stymulu-
jąc obroty i tym samym – zapewniając dochody 
z wynajmu. Zespoły marketingowe Multi są przy 
tym wyposażone w najnowsze metody pomiaru 
efektów innowacyjnych kampanii oraz kreatyw-
nego marketingu i wydarzeń. Przykładowo, zespół 
marketingowy centrum handlowego w jednym 
z portugalskich miast turystycznych wprowadził 
usługę darmowego połączenia autobusowego 
z lotniskiem i centrum miasta. By doświadczenia 
turystów były jeszcze lepsze, centrum wprowa-
dziło również system informacyjny z rozkładem 
lotów i powiadomieniami o opóźnieniach, umoż-
liwia również pasażerom darmowe drukowanie 
kart pokładowych. Z kolei w jednym z tureckich 
obiektów, dwa wycofane z użytku wagony ko-
lejowe przekształcono w 30-metrowy „Discount 
Train” ustawiony na specjalnie wybudowanym 
torowisku. Oferowane są tu markowe towary po 
cenach dyskontowych. Co miesiąc sklep przyciąga 
ponad 45 tys. klientów, a roczne AVE mierzone 
wartością wyświetleń w social mediach osiąga 
poziom 185 tys. EUR.
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MARKETING POWINIEN 
BYĆ PRZEMYŚLANY 

I EFEKTYWNY

Świat się zmienia, a więc siłą rzeczy i rola marke-
tera również. Dynamika zmian zależy od tempa 

wprowadzania procesów globalizacji w rozma-
itych regionach, państwach czy miastach. Dlatego 
w różnych miejscach „marketerowanie” już oznacza 
i będzie oznaczało coś innego. 
Rozwój technologii wymusza zmiany w codzien-

nym życiu, ale trzeba przyznać, że nie wszystko jest 
takie piękne i nowoczesne, jak nam się wydaje. Np. 
Polska zajmuje dopiero 24. miejsce w UE w rankingu 
poziomu zaawansowania cyfrowego (wg raportu 
Digital Economy and Society Index - DESI 2021). 
Można z tego wywnioskować, że w naszym kraju 
sprawdza się bardziej tradycyjny marketing, chociaż 
są branże mocno zaawansowane technologicznie 
np. bankowość.
To jak klient zapamiętuje markę w dużej mierze 
zależy od wrażenia z bezpośredniego kontaktu. 
- przy zakupie, przy reklamacji lub w trakcie użytko-
wania. Część ludzi woli kontakt online. Część nadal 
preferuje „czynnik ludzki”. Rolą marketera jest więc 
racjonalne myślenie i dzielenie budżetu reklamo-
wego według autentycznych celów i potrzeb sprze-
daży. I w odniesieniu do swojej określonej grupy 
docelowej odbiorców. Postawiłabym na strategię 
zdrowego rozsądku, zbierania własnej bazy danych 
oraz edukacji czyli dawania klientom jak najwięcej 
przykładów pozytywnego, zgodnego z naturą życia 
oraz promocję uniwersalnych wartości. Marzy mi 
się taki humanitarny marketing.
Wiele firm chce zaoszczędzić. Same zabierają się 
za marketing, którego nie czują i nie słuchają spe-
cjalistów. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest sko-

KONSUMENTOWI NALEŻY 
DAĆ WOLNOŚĆ WYBORU 
MIEJSCA, W KTÓRYM 
DOKONUJE ZAKUPU

Reklama zdecydowanie nadal jest dźwignią han-
dlu. Zmienia się i ewoluuje, tak jak konsumenci 

oraz ich potrzeby, ale cały czas działa. W Lancerto, 
marce którą reprezentuję kładziemy mocny nacisk 
na rozwój w modemu omnichannel, łączenia świa-
tów on- i offline. Bardzo ważne są też formy dystry-
bucji oraz kanały sprzedaży, a także ich umiejętne 
łącznie i przenikanie się. Podstawa to odpowiednio 
zaprojektowane salony sprzedaży z atrakcyjnym 
VM i świetnie przeszkoloną obsługą. Uzupełnie-
niem jest własny ecommerce z możliwością wy-
boru usługi Click&Collect, jako formy dostawy do 

MICHAŁ 
GROCHALA

BRAND MANAGER 
LANCERTO

klienta, a także platformy marektplace. Dziś marka 
powinna być obecna w różnych kanałach dystry-
bucji, bowiem należy dać konsumentowi wolność 
wyboru miejsca, w którym dokonuje zakupu. Źródeł 
przewagi konkurencyjnej należy szukać w łatwym 
dla klienta procesie zakupowym, przyjaznym UX 
oraz unikalnych wrażeniach, których doświadcza 
użytkownik zarówno na etapie reaserchu, zaku-
pów, jak i obsłudze posprzedażowej tj. reklamacje, 
zwroty. Mimo ogromnego rozwoju livecommerce 
i influencer marketingu, nadal wysoce wykwalifi-
kowany sprzedawca daje dobre wyniki sprzeda-
żowe. Na razie za wcześnie, aby mówić o tym, że 
influencerzy zastąpią tradycyjnych sprzedawców, 
raczej powinniśmy ich traktować jako uzupełnienie 
działań sprzedażowych, ale też wizerunkowych. 

MACIEJ PTASZYŃSKI
DYREKTOR GENERALNY POLSKIEJ IZBY HANDLU

AUTOMATYZACJA HANDLU 
JEST POSTĘPUJĄCYM 

PROCESEM

rzystanie z dostępnej automatyzacji np. w kwestii 
obmyślanej komunikacji, zapewniającej satysfak-
cjonujący poziom obsługo klienta.
Czas pandemii pokazał, że globalizacja niesie wiele 
zagrożeń jak np. przerwy w łańcuchach dostaw, 
niebezpieczeństwa podróżowania, utrudnienia 
w masowych spotkaniach, także masowe zwolnie-
nia z pracy. Po takich doświadczeniach lepiej szukać 
aliansów i nisz, a nie bezwzględnie konkurować.  
W wielu branżach, w trudniejszych czasach, trzeba 
uważniej liczyć pieniądze i podejmować decyzje na 
podstawie faktów. Również marketing powinien 
być przemyślany i efektywny. Jeśli sprawdzają się 
nowe technologie, to dobrze jest je wykorzystywać. 
Jeśli to za mało, należy szukać innych sposobów 
docierania z ofertą do klientów. Promowanie się 
poprzez influencerów to dość nowy trend. Zoba-
czymy z czasem, czy influencerzy utrzymają swoją 
atrakcyjność, rozpoznawalność i wpływ na swój 
segment rynku. Nie spodziewam się, by influen-
cerzy szybko zdominowali marketing, chociaż 
na pewno ich etyczne wsparcie może wzmocnić 
wartość marki. Generalnie żeby przetrwać w gęst-
niejącej rynkowej dżungli wszyscy potrzebujemy 
więcej specjalistycznej wiedzy, ludzkiej wyobraźni, 
empatii i solidarności.

Bez wątpienia żyjemy w czasie galopującego roz-
woju nowych technologii, proces ten znacząco 

przyspieszyła również pandemia. Wiele rozwiązań, 
z których korzystaliśmy podczas lockdownów, oka-
zało się wygodnych i pozostanie już z nami. Tym 
kierunkiem podążają również eksperci od marke-
tingu. Kampanii skierowanych do młodych ludzi 
nie da się już robić z pominięciem świata nowych 
mediów. Czerpią oni informacje o trendach od influ-
encerów oraz korzystają z wygodnych narzędzi za-
kupowych. Jednak zauważmy, że centra handlowe 
nie świecą pustkami i nie ma w nich tylko starszych 
ludzi. Zatem nie znika chęć osobistego obejrzenia 
produktu w świecie realnym. Warto łączyć te dwa 
kanały sprzedażowe – sieć może służyć do kre-
owania potrzeby, którą klienci zrealizują w sklepie 
stacjonarnym. Podobnie jest z rozwojem sztucznej 

inteligencji, która wyręcza ludzi w coraz większej 
ilości zadań, co niekoniecznie musi znaczyć, że 
zastąpią nas maszyny. Automatyzacja handlu jest 
postępującym procesem, sklepy chętnie z tego 
korzystają i wdrażają ciekawe rozwiązania. W więk-
szych miastach coraz częściej widzimy sklepy, gdzie 
ilość personelu jest minimalna lub w ogóle są bez-
obsługowe. Nie eliminuje to człowieka całkowicie, 
jednak zmienia mu zadania – w takim wypadku 
musi nadzorować te zautomatyzowane sposoby 
sprzedaży. Jednak kontakt człowieka z człowiekiem 
zawsze będzie czymś pożądanym – o czym mogli-
śmy się przekonać podczas pandemicznej izolacji.
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EFEKTYWNI 
MARKETINGOWCY 

TO PRZEDE WSZYSTKIM 
ANALITYCY BIG DATA

Postęp technologiczny, którego doświadcza-
my przez ostatnie lata diametralnie zmienia 

i na nowo kształtuje rynek reklamy i marketingu. 
Kreuje też nowatorskie narzędzia do poznania nie 
tylko zakupowych zwyczajów klienta. Efektyw-
ni marketingowcy obecnie to przede wszystkim 
analitycy big data – specjaliści od wyciągania pra-
widłowych wniosków na bazie ogromu informacji 
i liczb. Tych danych dostarczają marketerowi sami 
klienci poprzez korzystanie z urządzeń mobilnych 
i przenoszenie swojego życia w sferę online. Od-
powiednie algorytmy pozwalają na podstawie 
zachowań klienta w sieci – pobieranych aplikacji, 
odwiedzanych witryn, zaangażowania w mediach 
społecznościowych – przekształcić jego potrzeby 
konsumenckie w zbiór cyfrowych danych. Mar-
keterowi pozostaje odpowiednio te dane prze-
analizować i wykorzystać, działając bardziej jako 
data scientist czy design thinker, niż jako typowy 
analogowy ekspert od kreowania wizerunku marki 
czy produktu. Mamy więc do czynienia z narzędzia-
mi i możliwościami, o których jeszcze 20 lat temu 
mogliśmy tylko marzyć – obecnie marketer dostaje 
do ręki cyfrowy avatar rzeczywistego klienta, z tera-
bajtami zindywidualizowanych informacji na jego 
temat. Oczywiście, dane te pozyskuje, porządkuje 
i przetwarza system, ale to właśnie marketer musi 
umieć nimi zarządzić i na tej podstawie odpowied-
nio pokierować nie tylko kampanią marketingową, 
ale i pragnieniami klienta.

SHOPPING MALL MARKETING 2022

ROLA MARKETERA

KRZYSZTOF SAJNÓG
DYREKTOR MARKETINGU

BLUE CITY

GDY FIRMY OGRANICZAJĄ 
WYDATKI NA MARKETING, 

KONSUMENCI O NICH 
ZAPOMINAJĄ

Wśród niektórych firm panuje przeświadczenie, 
że kiedy czasy są trudne, należy robić cięcia 

finansowe, a rozpocząć je od marketingu. Moim 
zdaniem to ryzykowna i mało efektywna strate-
gia. Gdy firmy ograniczają wydatki na marketing, 
konsumenci o nich zapominają. 
Rozwój e-handlu, pandemia, wojna na Ukrainie, 
inflacja i trudna sytuacja gospodarcza – to nowa 
rzeczywistość  biznesowa, do której po prostu trze-
ba się przystosować. Poszukiwać i wdrażać nowe 
rozwiązania tak, aby wzmocnić pozycję centrum 
handlowego. Podstawą jest weryfikacja grup do-
celowych i poznanie ich potrzeb.  W dzisiejszym 
świecie klient jest coraz bardziej świadomy swo-
ich wyborów i coraz bardziej odporny na reklamy. 
Dlatego konieczne jest wsłuchiwanie się w trendy, 
obserwacja i badania zachowań oraz potrzeb kon-
sumentów, a także bycie agile, czyli gotowym na 
szybkie zmiany i dostosowanie się do klientów. 
W przypadku centrów handlowych bardzo ważne 
jest współdziałanie działu marketingu z działem 
wynajmu. Dobra analiza oczekiwań klientów 
pozwala stworzyć odpowiednio dobrany tenan-
t-mix, co z kolei przekłada się na to, co mamy do 
zaoferowania i zakomunikowania naszym klientom. 
Blue City najczęściej odwiedzane jest przez rodziny 
z dziećmi oraz młodych singli w wieku 24 – 30 lat. 
Jednak zaobserwowaliśmy, że coraz częściej na-
szymi klientami są również młodzi ludzie w wieku 
15-24 lata. To powoduje, że musimy działać tak, 
aby i oni byli zadowoleni z odwiedzin Blue City 
i chętnie do nas wracali. Stąd w naszym centrum 
wielu nowych najemców, którzy swoją ofertę kie-
rują do tej grupy wiekowej. Chcąc przyciągnąć 
ich do centrów handlowych, musimy nauczyć się 
z nim komunikować, czyli być aktywni na ich ulu-
bionych kanałach w mediach społecznościowych, 
czyli TikToku, Instagramie, Snapchacie i YouTube 
oraz korzystać z influencerów, których zadaniem 
jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców, 
co w dalszej kolejności przekłada się na sprzedaż. 
Niezbędne są regularne kampanie informacyjne. 
Na przykład w Blue City podczas pandemii komu-
nikację marketingową kierowaliśmy na działania 

prosprzedażowe, promujące ofertę naszych na-
jemców. Informowaliśmy, że Blue City jest miej-
scem bezpiecznym i nie ma żadnego powodu, by 
obawiać się przyjścia. Używając  hasła „Mamy 
to!”, pokazywaliśmy klientom, że w Blue City można 
zrobić różnorodne zakupy i załatwić wiele spraw. 
Kiedy można było wreszcie odwiedzać miejsca 
rozrywki wróciliśmy do kampanii Funtastic Blue 
City, która była kontynuacją komunikacji sprzed 
pandemii. Blue City wyróżnia się niespotykanymi 
nigdzie indziej „funtastycznymi” atrakcjami dla całej 
rodziny oraz możliwością zrobienia różnorodnych 
„funtastycznych” zakupów w miejscach obecnych 
tylko na terenie centrum. W aktualnej kampanii 
zwracamy uwagę na to, że Blue City jest miejscem, 
pełnym pozytywnych emocji – tu się dzieje! Klienci 
znajdą u nas, czego im potrzeba w codziennym 
życiu: komfortowe zakupy, jedzenie i szeroki wybór 
atrakcji oraz rozrywki.

Duży wpływ na generowanie odwiedzin w centrach 
handlowych ma organizowanie wydarzeń. Staramy 
się dobierać je tak, by odpowiadały oczekiwaniom 
lokalnej społeczności, rodzinom z dziećmi, ale rów-
nież młodzieży. Organizujemy akcje charytatywne 
i społeczne, współpracując z lokalnymi instytucjami. 
Do działań marketingowych centrów należy rów-
nież PR. Regularnie jesteśmy obecni w uznanych 
mediach branżowych, a z klientami komunikujemy 
się poprzez media lokalne, outdoor oraz kampanie 
w internecie. Naszym celem jest zapewnienie naj-
lepszego połączenia oferty handlowej, usługowej 
i zapewnienie unikalnych doświadczeń. Działania 
marketingowe i promocyjne prowadzone przez 
Blue City generują widoczny popartymi danymi, 
wzrost liczby odwiedzających oraz przyczyniają 
się do zwiększenia świadomości marki, stymulują 
obroty i tym samym zapewniają dochody z wy-
najmu.

Dobra analiza 
oczekiwań klientów 

pozwala stworzyć 
odpowiednio 

dobrany tenant-mix, 
co z kolei przekłada 

się na to, co mamy 
do zaoferowania 

i zakomunikowania 
naszym klientom. 
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WOJCIECH WIEROŃSKI
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DS. FINANSÓW (CFO), 

MEDIAMARKTSATURN POLSKA

MARKETINGOWCY 
W SWOICH STRATEGIACH 

CORAZ CZĘŚCIEJ STAWIAJĄ 
NA MIX MEDIÓW

W dzisiejszym świecie reklama jest już nie 
tyle dźwignią handlu, co jego drzwiami dla 

konsumentów. Jej skuteczność napędza biznes. 
Rosnąca konkurencja i natłok informacji stanowią 
jednak istotną barierę, przez którą coraz trudniej 
jest się przebić z przekazem. Marketerzy są więc 
pod coraz większą presją, szukając coraz bardziej 
efektywnych kanałów dotarcia do klientów i opty-
malizując dotychczasowe działania, zarówno pod 
kątem kosztowym, jak i biznesowym. Zmienia się 
również klient, jego potrzeby, drogi poszukiwania 
informacji o produkcie, czy wreszcie jego zachowa-
nia zakupowe. Współczesny konsument korzysta 
swobodnie z różnych kanałów w trakcie całej ścieżki 
zakupowej, w zależności od aktualnych potrzeb. 

Podobnie jak swobodnie konsumenci poruszają 
się w świecie off- i online, które wzajemnie się 
przenikają i uzupełniają, biznes powinien w taki 
sam sposób komunikować się z klientami. Dlatego 
marketingowcy w swoich strategiach coraz częściej 
stawiają na mix mediów z odpowiednim dopaso-
waniem formy i treści komunikacji marketingowej 
do danego kanału, z coraz większym naciskiem 
na kanał internetowy. Bardzo ważne jest przy tym 
precyzyjne określenie grupy docelowej i dotarcie 
z przekazem reklamowym do klientów, na któ-
rych nam szczególnie zależy. Wymaga to celowych 
działań na podstawie dobrze przeanalizowanych 
danych, a to z kolei konkretnych kompetencji, 
obejmujących m.in. analityczne myślenie, kreatyw-
ność i odwagę w działaniu, znajomość technologii 
i dostępnych nowoczesnych narzędzi, pogłębioną 
wiedzę na temat rynku (zachowania konsumenckie, 
konkurencja) oraz tworzenie efektywnych kampanii 
marketingowych. 
W ostatnich latach konsumenci przywiązują dużą 
wagę do zdania opiniotwórców (ang. Influencers) 
na temat marek i promowanych przez nich pro-
duktów, gdyż są oni dla nich bardziej autentyczni, 
a przez to wiarygodni. Choć siła ich oddziaływania 
nieco spadła w budowaniu sprzedaży, nadal jednak 
mają istotne znaczenie w budowaniu wizerunku 
marki. Ważne jest przy tym odpowiednie dopaso-
wanie ambasadorów, żeby zagwarantować sku-
teczność takich działań.
Budżety marketingowe są z natury rzeczy mocno 
powiązane z wynikami sprzedaży, będą one relo-
kowane w kanały i media dopasowane do potrzeb 
i celów detalistów czy centrów handlowych tak, aby 
efektywnie docierać do grup docelowych. Dużym 
akcent wciąż będzie musiał być nakładany na ka-
nał internetowy, gdyż często od niego zaczyna się 
ścieżka zakupowa przeważającej liczby klientów.
Pandemia istotnie wpłynęła na rynek i trendy 
konsumenckie, które są nadal w fazie transforma-

cji. Wymaga to dużej uwagi i czujności, a także 
gotowości do zmian i zdecydowanych działań, 
żeby celowo odpowiadać na ewoluujące potrzeby 
klientów i trafiać do nich nie tylko z właściwym 
produktem, przekazem reklamowym, ale także war-
tościami stojącymi za marką. Rosnąca świadomość 
konsumencka w zakresie zrównoważonego rozwo-
ju będzie przekładała się na oczekiwania wobec 
detalistów w tym obszarze. Klienci będą bardziej 
świadomie wybierać marki, które działają w sposób 
odpowiedzialny i zrównoważony. 
Uwarunkowania cywilizacyjne, sytuacja pande-
miczna i postępująca cyfryzacja życia znacząco 
wypłynęły na wzrost zainteresowania dodatko-
wymi usługami, zwłaszcza na rynku elektroniki 
użytkowej. Klienci nie tylko otworzyli się na zakupy 
przez Internet, ale także oczekują oferty pełnych 
rozwiązań, obsługi, która umożliwi im najwyższą 
jakość użytkowania, komfort i natychmiastowe 
korzystanie w pełnym wymiarze z zakupionych 
urządzeń. Dzięki temu, inwestując relatywnie 
niewielkie środki, mogą korzystać z maksimum 
możliwości zakupionego sprzętu i cieszyć się 
bezpieczeństwem jego użytkowania, również 
przy zakupach internetowych. Ten trend będzie 
się utrzymywał. Postęp technologiczny oznacza 
kolejne wyzwania w obsłudze, dlatego coraz czę-
ściej, myśląc o urządzeniu, klienci będą brać pod 
uwagę nie tylko parametry, czy wygląd sprzętu, 
ale też wsparcie w jego efektywnym użytkowaniu.
Rośnie też grupa klientów zainteresowanych udzia-
łem w programach lojalnościowych, które dają 
konsumentom liczne przywileje i korzyści. Dzięki 
temu stają się one coraz popularniejsze w kolejnych 
branżach. Na rynku elektroniki użytkowej jedynym 
tego typu programem jest Klub MediaMarkt, który 
liczy już 3,3 miliony uczestników. Nic dziwnego, 
że grono klubowiczów wciąż rośnie, ponieważ na 
lojalnych klientów marki czeka szereg wyjątkowych 
korzyści.

NAWET NAJWIĘKSZE 
BUDŻETY NIE POMOGĄ, 
JEŚLI MARKA NIE JEST 
WIARYGODNA

Reklama od zawsze i chyba na zawsze zostanie 
dźwignią handlu, ale z pewnością nie jedyną. 

Czynników wpływających na sukces w sprzedaży 
jest bardzo wiele – nie bez powodu jako marketerzy 
dostosowujemy się w swojej pracy do zasad mar-
ketingu mix 4P, a nawet 7P. Nawet najlepiej opra-
cowana teoria musi być zmodyfikowana w obliczu 
bezprecedensowych wydarzeń, z jakimi w ostatnim 
czasie się mierzymy. 
Pandemia Covid-19, inwazja Rosji na Ukrainę oraz 
stale rosnąca inflacja znacząco wpłynęły na handel 
w ujęciu globalnym. Ewolucja trendów zakupo-
wych jest nieustająca i w ostatnim czasie nie tyle 
konkurujemy z innymi galeriami, a wprost z zacho-
waniami takimi jak np. zrównoważona konsumpcja 
i ograniczenia w ilości nabywanych dóbr. Konsu-
menci przyzwyczaili się również do zakupów online, 

dzięki elastyczności w procesach dostawy i zwrotu 
oraz atrakcyjniejszym promocjom, aniżeli w skle-
pach stacjonarnych. Mimo, że rynek e-commerce 
odnotował duży wzrost w czasie pandemii, nie 
jest on w stanie całkowicie zastąpić stacjonarnych 
punktów sprzedaży, które według prognoz nadal 
będą niekwestionowanym liderem rynku. Warto 
jednak pamiętać o tym, że retail ewoluuje, a rolą 
marek i marketerów jest dopasowanie i wdrożenie 
narzędzi skupiających się na unikalnych doświad-
czeniach konsumentów oraz personalizacji oferty. 
W tym z kolei znaczącą rolę odgrywa marketing 
automation i dostępne platformy CRM, łączące 
analitykę i automatyzację AI, które na podstawie 
zebranych danych nt. klientów pozwalają na ich 
segmentację oraz wysyłanie komunikacji dopaso-
wanej do ich oczekiwań i preferencji. 
Nie bez znaczenia są również kampanie mediowe, 
które zawsze powinny rozpoczynać się od dogłęb-
nej analizy grupy docelowej, by dopasować do 
niej odpowiednie kanały komunikacji. To z kolei 

SYLWIA 
WISZOWATA-ŁAZARZ

ASSOCIATE DIRECTOR, HEAD OF MARKETING, ASSET 
SERVICES POLAND CUSHMAN & WAKEFIELD 
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NATALIA WIŚNIEWSKA
MARKETING MANAGER NEINVER W POLSCE

TREŚCI MAJĄ 
AKTYWIZOWAĆ 

ODBIORCÓW

Autentyczność to dzisiaj kluczowy czynnik, któ-
rym powinni kierować się współcześni marke-

terzy, przygotowując kampanie reklamowe, czy 
promocje poszczególnych produktów. Ważny jest 
naturalny, dobrze stargetowany przekaz. Wówczas 
nasze działania przyniosą faktyczną korzyść nie tyl-
ko sprzedającemu, ale i  odbiorcom, potencjalnym 
klientom. Sprzyja nam rozwój nowych technologii, 
zaangażowanie innowacyjnych narzędzi, bo one 
pozwalają lepiej wejść w buty klientów, wspierają 
autentyczność współczesnego marketingu. Dzięki 
rozwojowi w tym obszarze możemy tworzyć prze-
kaz, który w samej treści i formie zostanie pozytyw-
nie odebrany.  Sporym wyzwaniem dla współcze-
snych marketerów będzie coraz bardziej precyzyjne 
targetowanie. Ważne, by odpowiednie treści trafiały 
do osób, które są nimi faktycznie zainteresowane. 
Irytujący spam jest bardzo szkodliwy dla budowania 
wartości produktu. Marka zapamiętywana jako 
specjalista od nietrafionych treści to prawdziwy 
koszmar marketera. Dzisiaj już nie uczestniczymy 
w wyścigu o zasięgi, choć to oczywiście ważne, 
ale staramy się, by treści aktywizowały odbiorców. 
Branża utrzymuje budżety marketingowe, choć 
współcześnie większe znaczenie ma odpowiednie 
zaplanowanie mediów, które zaangażujemy do na-
szych działań i dobry, efektywny podział wydatków.  
Wreszcie w odniesieniu do branży handlowej, nie 
bójmy się mówić o radości i korzyściach, które czer-
piemy z zakupów, również w naszych przekazach 
reklamowych. To nie jest jakiś nieistotny, wyśrubo-
wany hedonizm, ale ważny element życia. Pozytyw-
ne doświadczenia zakupowe mogą być źródłem 
dobrego samopoczucia i sposobem na atrakcyjne 
dla nas spędzanie czasu - obok treningu, wyjścia 
do restauracji, czy rodzinnego wyjazdu. Pamiętajmy 
o tym budując kampanie marketingowe.

WOJCIECH TULWIN
DYREKTOR MARKETINGU I PR RECMAN

AKTUALNE TRENDY 
RYNKOWE ZMUSZAJĄ 

MARKETERÓW DO 
AUTOMATYZACJI DZIAŁAŃ

Świat zmienia się bardzo szybko nie tylko ze wzglę-
du na rozwój technologii informacyjnej, ale również 
na wyzwania, którym marketerzy muszą sprawnie 
i skutecznie stawić czoła. Co więcej rola marketin-
gu w organizacjach po okresie pandemii wzrosła 
jeszcze bardziej. Rozwój technologii w połączeniu 
z aktualną sytuacją rynkową w obliczu pandemii 

oraz wojny na Ukrainie wymusił dostosowanie się 
do otoczenia. Część z firm, która była zamknięta 
na zmiany, nie utrzymała się na rynku. Skuteczna 
reklama nadal pozostaje dźwignią handlu.
Aby zachęcać klientów do naszej oferty potrzebuje-
my coraz więcej wiedzy oraz dopasowanych działań 
marketingowych. Jednocześnie natłok informacji 
i dostępność wielu narzędzi marketingowych po-
wodują, że komunikację należy planować w sposób 
przemyślany z nastawieniem na osiągnięcie nie tyl-
ko celów w krótkim terminie, ale przede wszystkim 
tych długoterminowych, które będą mieć realny 
wpływ na postrzeganie naszej marki.
Jako kluczowe obszary, na których powinniśmy się 
koncentrować, wskazałbym digitalizację i automa-
tyzację działań. Szczególne znaczenie ma aktualnie 
jakość komunikacji oraz kampanii realizowanych 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, 
strony internetowej, aplikacji, wyszukiwarek czy 
newsletterów. Jednocześnie rosnące znaczenie 
odpowiedzialności organizacji za wpływ na spo-
łeczeństwo i środowisko powoduje redukcję na-
kładów na tradycyjny marketing.
W branży fashion ważną rolę w komunikacji z klien-
tem odgrywają social media. W trakcie pandemii 
bardzo popularne stały się relacje live, a marki 
modowe często stawiały na działania reklamowe 
z udziałem influencerów. Czy będą oni sprzedawali 
efektywniej niż wykwalifikowana obsługa sklepu? 
Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. 
Zasięgi znanych influencerów mogą imponować, 
ale wielu klientów nadal największe zaufanie ma 
do doradców, którzy ich obsługują, dlatego decy-
zję zakupową podejmują bezpośrednio w salonie. 
W dużej mierze uzależnione jest to od branży oraz 
profilu klienta. W branży klasycznej mody męskiej 
profesjonalna obsługa była, jest i pozostanie klu-
czowa. Zakup garnituru wymaga fachowego do-
radztwa, co jest w stanie zapewnić doświadczony 
personel. Należy jednak pamiętać, że niezależnie 
od kanału komunikacja marki powinna być spójna.
Biorąc pod uwagę rozwój technologiczny współ-
czesny marketer powinien podążać za trendami 
i swobodnie korzystać z nowoczesnych narzędzi 
i platform marketingowych. To osoba, która z jednej 
strony potrafi tworzyć angażujący content wcho-
dząc w dialog z klientem, a z drugiej strony potrafi 
właściwie analizować oraz interpretować dane, 
w celu wyciągnięcia odpowiednich wniosków 
z realizowanych kampanii. Dzięki dostępnym na-
rzędziom marketerzy mogą precyzyjnej pokazywać 
efektywność podejmowanych działań.
Aktualne trendy rynkowe zmuszają marketerów 
do automatyzacji działań – szczególnie w obszarze 
związanym z segmentacją klientów oraz profilowa-
niem oferty. Wiedza o klientach często pochodzi 
z różnych źródeł, dlatego istotne jest, aby mieć 
szerszą perspektywę. Im lepiej dostosujemy pro-
wadzone działania do oczekiwań klientów, tym 
możemy liczyć na lepsze wyniki. A im szybciej 
będziemy reagować i dostosować komunikację 
do bieżących wydarzeń, tym zwiększymy świado-
mość marki u odbiorcy oraz skuteczniej nawiążemy 
z nim relacje. 

zaowocuje lepszymi zasięgami i znacznie wyższą 
skutecznością. Warto zastanowić się, jakie media 
konsumuje nasza grupa, by np. do nastolatków 
docierać za pomocą mediów społecznościowych 
i influencerów, którzy nadal cieszą się zaufaniem 
swoich obserwatorów, a do starszej grupy dzięki 
tradycyjnym kanałom takim jak prasa, czy lokalne 
stacje radiowe. 
Choć realia rynkowe są znacznie trudniejsze niż 
w czasach przed pandemią Covid-19, jako markete-
rzy musimy pamiętać, że nawet największe budżety 
nie pomogą, jeśli marka nie jest wiarygodna dla 
coraz bardziej świadomych konsumentów. Postęp 
technologiczny poza optymalizacją, niesie za sobą 
także negatywny wpływ na nasze otoczenie, dlate-
go niezwykle istotna jest realizacja działań z zakresu 
Environmental, Social and Governance, które sku-
piają się nie tylko na aspektach środowiskowych 
jak np. redukcja emisji gazów cieplarnianych, ale 
też społecznych i organizacyjnych, jak choćby 
wdrożenie polityki różnorodności czy wspieranie 
lokalnej społeczności. Świadome wdrożenie ESG 
pomaga budować wiarygodność marki w oczach 
coraz bardziej świadomych konsumentów, bez za-
rzutów o tzw. greenwashing, czego nie jest w stanie 
dokonać nawet największy budżet marketingowy. 
Wszystkie te działania pokazują, że myślenie 
o marketingu jako o reklamie i promocji już daw-
no ,,odeszło do lamusa”, a marketerzy muszą stale 
poszerzać swoje kompetencje i zdobywać wiedzę 
o narzędziach i technologiach w naszej branży, 
by skutecznie wdrażać działania dopasowane do 
potrzeb klientów i wspierać stacjonarny handel 
w zarządzanych przez Cushman & Wakefield ga-
leriach handlowych.
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PIOTR MALINOWSKI
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY MARKI 

UBRANIA DO ODDANIA

STORYTELLING MARKI TO 
TEMAT NIEŚMIERTELNY

Czy reklama nadal jest dźwignią handlu? Tak, 
tylko już nie ta tradycyjna, którą dobrze znamy, 

ale ta cyfrowa. Transformacja cyfrowa zrobiła swoje, 
rozwój nowych ekosystemów i platform cyfrowych 
także. Nie rozstajemy się z urządzeniami mobilnymi, 
spędzamy z nimi długie godziny, co przekłada się 
na rozwój nowych  mediów i inne dotarcie do nas, 
konsumentów. W UDO nie zapominamy jednak 
o roli sklepów detalicznych jako mocnego medium 
w dotarciu do klientów. Inwestujemy w pierwszo-
planowe lokalizacje w galeriach handlowych, aby 
Butiki Cyrkularne stały się swoistymi showroom’ami 
segmentu second hand. Setki a nawet tysiące klien-
tów dziennie w tych lokalizacjach nadal potwier-
dzają, że retail w klasycznym wydaniu nadal ma się 
dobrze i  jest ważnym kanałem dla konsumentów. 
Społeczność influencerów zdecydowanie ma istot-
ny udział w kreowaniu trendów konsumenckich. 
W końcu “wywierają wpływ, kreują opinie”, dlatego 
stanowią niemałą konkurencję dla tradycyjnego 
zespołu sprzedawców w sklepach. Niemniej, w myśl 
idei współpracy i etycznego marketingu warto 
zastanowić się jak połączyć potencjały obu grup, 
by zarówno sprzedawać efektywniej, ale przede 
wszystkim kreować zrównoważone, odpowiedzial-
ne wartości konsumenckie. Podejmując współprace 
z influencerami nie kierujmy się tylko licznikiem 
followersów. Zwracajmy szczególną uwagę na to jak 
i dlaczego komunikuje się twórca, jaką społeczność 
tworzy, jak ją angażuje, czy treści i wartości, które 
łączy są zgodne z misją naszej firmy, w tym celami 
sprzedażowymi. 
To istotne, by w szerokich planach marketingowych 
marek umiejętnie łączyć zarówno cele sprzedażo-
we, jak i edukacyjne, nie stawiając tylko na zysk dla 
firmy, ale i wartość dodaną dla klienta. Umiejętne 
uświadomienie odbiorcom o wartościach, idei, misji 
naszej działalności to niebywałe wyzwanie w stra-
tegii komunikacji. Rozwijając zjawisko love brandu, 
należy zwracać uwagę na aktualne potrzeby kon-
sumenckie, zmiany i wyzwania rynku, a przede 
wszystkim naszą transparentność. Współczesny 
klient jest coraz bardziej świadomy, a co za tym 
idzie, także dociekliwy i wymagający. W marke-
tingu nie powinno stanowić to problemu, a raczej 
wyzwanie, któremu w aktywny i otwarty na klienta 
sposób warto sprostać.  

Mocny trend od lat to poszukiwanie kompetencji 
cyfrowych, to już nie jest zaskoczenie, ale koniecz-
ność. Sklepy stacjonarne to coraz częściej media 
same w sobie, łączące między innymi światy online 
i offline. Stąd od lat trend na cyfryzację salonów 
i naszpikowanie ich nowoczesnymi rozwiązaniami 
wspierającymi decyzje i zakupy konsumenckie. 
Nieśmiertelny temat to moim zdaniem umiejętność 
opowiedzenia współczesnej historii marki w spo-
sób interesujący i zaskakujący dla konsumenta. 
Storytelling marki jest chyba nawet ważniejszy jak 
wszelkiego rodzaju chwyty real-time marketingu. 
Relatywnie nowym podejściem jest dogłębna 
analiza psychologiczna i zrozumienie kodów kul-
turowych czyli odrzucenie tego co klienci deklarują 
w ankietach i zrozumienie tego co naprawdę kieruje 
nimi przy decyzjach zakupowych. To może mieć 
znaczące przełożenie na potencjalne kolaboracje 
między markami i galeriami. Przykładowo w UDO 
rozwijamy program współpracy z galeriami pole-
gający na wsparciu ich w akcjach CSR (min. zbiórki 
odzieży) przez  które mają aktywizować konsu-
mentów (wsparcie lokalnych fundacji), budować 
lojalność a także szerzyć edukację ekologiczną 
(panele, warsztaty)  .
Nie sądzę żeby firmy wydawały mnie w ogól-
nym rozrachunku na szeroko pojęty marketing, 
na pewno wszyscy wydajemy inaczej. Mamy dziś 
do dyspozycji dużo więcej kanałów komunikacji, 
które są rozdrobnione w porównaniu z poprzednią 
dekadą. Marki nadal inwestują w tradycyjne me-
dia, trade marketing, utrzymują kanały online, do 
tego eksplorują nowe formy micro-marketingu. 
Ciągle odnawiane i poszerzane są sklepy flagowe 
i showroomy, gdzie cyfrowe ekrany wyparły tra-
dycyjne materiały POSM. Wiele marek kontynuuje 
inwestycje w różne formy sponsoringu, kolaborację 
z gwiazdami i celebrytami  Zdecydowanie najwięk-
sze inwestycje widzimy jednak w infrastrukturę 
cyfrową, utrzymanie obecności marek w świecie 
wirtualnym, e-commerce, mobilne aplikacje, flirt 
z nowymi technologiami: AI, AR, metaverse, rozwój 
kolejnych kanałów: marketplace, stream-shop-
ping etc. Rozwój płatności mobilnych, w tym tych 
odroczonych, kolaboracje w ramach poszczegól-
nych ekosystemów z operatorami logistycznymi itd. 
A do tego dochodzą inwestycje we wszelkiego ro-
dzaju  social media. Myślę że CMO i CFO i CTO mają 
czasami dylemat jak i które wydatki zaklasyfikować 
między tymi działami. Większość firm w poszukiwa-
niu wzrostów i pogonii za udziałami w rynku nadal 
skłonna jest inwestować, ale struktura wydatków 
jest dużo ciekawsza i bardziej zdywersyfikowana . 

Otoczenie rynkowe jest tak dynamiczne, że nie-
mal zapomnieliśmy o temacie Covid-u (oby na 

dłużej). Gorące trendy konsumenckie związane są 
m.im z nową generacją konsumentów. Utrzymanie 
relacji i komunikacji z pokoleniem Z i kolejnymi 
które przyjdą po nich to wyzwanie przed nami. 
Tłumacząc je np. dla nas w UDO to  utrzymanie 
lojalności obecnych darczyńców i aktywizacja za-
chowań pro-społecznych związanych z  rosnącą 
konsumpcją odzieży. Szybko rosnący wtórny ry-
nek odzieży, stymulowany nowymi regulacjami 

EU, spadająca jakość odzieży (rosnący od dekady 
udział segmentu fast fashion w naszych szafach), 
duża ilość trudno recyklingowanych składników 
w materiałach, rosnące koszty utrzymania biznesu 
napędzane przez galopujące ceny - wyzwań w pra-
cy nam nie brakuje. Segment w którym operujemy, 
rynek odzieży wtórnej jest bardzo rozdrobniony, 
i z pewnością przed nami czas konsolidacji.  Do-
datkowa presja  to przygotowanie się w retailu do 
obsługi nowej rosnącej grupy konsumentów ze 
Wschodu, głównie z Ukrainy w związku z toczącą 
się wojną. Z drugiej strony pozytywem jest otwarcie 
rynku pracy dla pracowników z tych krajów, któ-
rzy wzbogacają dostępną pulę talentu na rynku, 
potrzebna jest jednak pomoc w ich adaptacji czy 
szkoleniach.
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KAROLINA PIETZ-
DRAPIŃSKA

DYREKTOR MARKETINGU GRUPY KOMPUTRONIK

NOWOCZESNE MARKI 
MUSZĄ PATRZEĆ 

NA KOMUNIKACJĘ 
HOLISTYCZNIE

Świat marketingu nieustannie się zmienia. Co 
chwila zmieniają się trendy, zachowania konsu-

menckie, oczekiwania klientów. Coraz młodsi ludzie 
stają się corową grupą docelową współczesnych 
marek, dlatego firmy muszą dostosowywać się 
do zmieniających trendów. Klienci oczekują od 
marek ciekawego i unikatowego contentu, a przede 
wszystkim autentyczności. Internet i social media 
są dla nas naturalnym środowiskiem komunikacji 
z klientami. To właśnie tam ludzie szukają produk-
tów i rozwiązań dla siebie oraz recenzji i opinii 
innych. Młodzi ludzie bardzo często przed zakupem 
danej rzeczy posiłkują się recenzjami influence-
rów. Dlatego nowoczesne marki muszą patrzeć 
na komunikację holistycznie – muszą być obecne 
zarówno w świecie online jak i offline. 
Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że budżety 
marketingowe systematycznie rosną. Naszą rolą 
jest efektywne wydanie tych środków na działania, 
które zwiększą sprzedaż lub ruch w sklepach. We 
współczesnym świecie bez reklamy marki nie dadzą 
sobie rady. Jak nigdy wcześniej, powiedzenie, że 
reklama jest dźwignią handlu, jest jak najbardziej 
aktualne.  
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JERZY OSIKA
CEO PROMEDIA,  SZKOLENIOWIEC, 

WYKŁADOWCA I DORADCA

POZYTYWNIE NASTAWIONY 
MARKETER Z POCZUCIEM 

HUMORU, ŁATWIEJ 
SPROSTA ROSNĄCEMU 

ZAPOTRZEBOWANIU NA 
UŚMIECH

W biznesie, jak i w życiu, najczęściej dostajemy 
to, co dajemy. Reguła wzajemności opisana 

przez dr Roberta Cialdiniego w bestsellerze „Zasady 
wywierania wpływu na ludzi” świetnie sprawdza się 
w handlu. Chcąc liczyć na wdzięczność klientów, 
powinniśmy coraz lepiej diagnozować ich potrzeby 
i kreować nowe, by móc je spełniać w jeszcze więk-
szym stopniu. Pomoże nam w tym nie tylko rozwój 
nowych technologii (jak sztuczna inteligencja). 
Zyskają też marketerzy, obdarzeni empatią i zaan-
gażowani w poznawanie świata swoich klientów. 
Jaki ten świat jest i będzie w najbliższej przyszłości?
Przez doświadczenia pandemii, rosnącej inflacji 
i wojny w Ukrainie klienci znaleźli się w rzeczywisto-
ści VUCA. Charakteryzuje ją zmienność (Volatility), 
niepewność (Uncertainty), złożoność (Uncerta-
inty ) i niejednoznaczność (Ambiguity). Akronim 
ten powstał w amerykańskiej armii i opisuje czas 
wojny, w którym, by przeżyć, powinniśmy czujnie 
obserwować zachodzące wokół nas zmiany, szybko 
na nie reagować i natychmiast wyciągać wnioski 
z naszych działań. To czas dla marketerów z pasją 
uczenia się, którzy z chęcią poszukują nowych in-
formacji o: klientach, oddziałującym na nich oto-
czeniu, trendach konsumenckich, produktowych, 
handlowych i marketingowych. Częściej poszerzają 
oni swoją wiedzę i szybciej wykorzystują ją w prak-
tyce. Już Sun Zi, autor „Sztuki wojennej” twierdził, 
że „strategia bez taktyki, to najwolniejsza droga do 
zwycięstwa, a taktyka bez strategii, to zgiełk po-
przedzający klęskę”. Dla centrów handlowych i ich 
najemców, szybciej zmieniająca się rzeczywistość 
oznacza konieczność częstszego weryfikowania 
dotychczasowych strategii i testowania nowych 
rozwiązań metodą  „rozpoznania walką”. 
Wygrają Ci, którzy stale pogłębiają swoją wiedzę 
o dotychczas obsługiwanych klientach, jak też po-
szukują klientów w nowych niszach. Pozyskiwaniu 
informacji nie będzie sprzyjać rosnąca ochrona 
swojej prywatności przez klientów (w szczególności 
z pokolenia Z) i ich wrażliwość na udostępnianie 
swoich danych. Badania Freedom Pay i Cornell 
University dowodzą, że można klientów skutecznie 

do tego zachęcić przez odpowiedni system nagród 
w zamian za podzielenie się danymi. Według badań 
najskuteczniejszą zachętą są w tym przypadku ra-
baty gotówkowe (69 proc. respondentów) i punkty 
lojalnościowe (31 proc.).
Konsumenci docenią marketing pozytywnych 
emocji. Nadmiar negatywnych informacji (w tym 
o pandemii, wojnie, inflacji) wzmocnił nasze za-
potrzebowanie na pozytywny przekaz. Wystarczy 
odwiedzić sklepy z modą lub spojrzeć na ubiór 
prezenterek telewizyjnych, by zauważyć trend  „do-
pamine fashion”. Nazwa pochodzi od dopaminy, 
czyli hormonu szczęścia. Radości w tym przypadku 
dostarczać ma nam radosna kolorystyka. Zyskują 
więc na znaczeniu angażujące wydarzenia, konkur-
sy, grywalizacja, wykorzystanie humoru i dzielenie 
się uśmiechem w komunikacji w miejscu sprzedaży. 
Czasem wystarczą proste metody, jak uśmiechnięte 
lub ze śmiesznymi minami  „buźki” zdobiące skle-
py w galerii (np. Skyline Plaza we Frankfurcie nad 
Menem, którą miałem okazję odwiedzić w ubie-
głym tygodniu).  Pozytywnie nastawiony marketer 
z poczuciem humoru, łatwiej sprosta rosnącemu 
zapotrzebowaniu na uśmiech. 
Konsumenci oczekują również wielokanałowości 
zarówno w robieniu zakupów, jak i w komunikacji 
marketingowej. Sukces odniosą marketerzy, którzy 
zadbają o spójność komunikacji wielokanałowej, 
wzajemną promocję między handlem stacjonar-
nym i online (zamiast wzajemnej kanibalizacji), 
jak też o lepszą komunikację wewnętrzną. Cza-
sami podczas szkoleń realizowanych dla sklepów 
stacjonarnych spotykam się z sytuacją, gdy ich 
największym konkurentem jest własny online, 
a o promocjach w sklepie internetowym dowiadują 
się od swoich klientów, zamiast od własnej firmy. 
Marketer powinien też obserwować wielokanało-
wość działań konkurencji, także na rynkach zagra-
nicznych, w szczególności, gdy dotyczy to liderów 
w branży. Dla firmy z branży wyposażenia wnętrz, 
ważną może być np. informacja z Wall Street Jour-
nal, że IKEA planuje zainwestować 3,16 mld USD 
w sklepy w centrach miast, a z wielkopowierzch-
niowych sklepów uczynić miejsca dystrybucji dla 
e-commerce. 
Duże drzewa rzadziej padają pod wpływem wiel-
kich wiatrów, a częściej w skutek działań drobnych 
szkodników. Najwięcej, w ostatnich dwóch latach 
powstało małych firm. W obserwowaniu konkuren-
cji częściej powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na 
wielkich rywali, lecz także na mniejsze podmioty. 

Jak zwiększysz odwiedzalność centrum?
Bądź z informacją tam, gdzie jest Twój klient. Przez 
pop-up stores zaproś do siebie e-sklepy, start-upy 
i lokalne brandy. Promuj to, co jest ważne dla klien-
ta, jak różnorodność oferty i dopasowanie jej do 
jego indywidualnych potrzeb. Informuj klientów, 
co robisz dla planety, jak mogą spędzać u ciebie 
czas. Podkreślaj atrakcyjność tego, co wg badań 
preferują klienci (jak atrakcyjne ceny i promocje, 
czy wygoda robienia zakupów). Skoro 30 proc. za-
kupów realizowanych jest w galeriach, to dowiedz 
się,  gdzie jest tych pozostałych 70 proc. i pomyśl, 
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jak w tych miejscach zaprosisz klientów do siebie. 
Handel stacjonarny powinien promować swoje 
przewagi w stosunku do e-handlu (jak np. „możesz 
przymierzyć, wiesz co kupujesz, od razu możesz 
to użytkować, skorzystaj z porady doradcy, kupuj 
bezpiecznie, umów się przy okazji na kawę itp.”). 
Mimo lansowania od dłuższego czasu wizerunku 
galerii jako miejsca spotkań, badania wskazują, że 
bardzo rzadko jest to powód odwiedzania galerii. 
Uatrakcyjniaj swoją ofertę (m.in. gastronomiczną) 
lepiej ją promuj. Mogą się tu sprawdzić np. ku-
linarne pop-upy (w tym gościnne występy mi-
strzów kuchni). Jeśli w pobliżu Twojej galerii jest 
wydarzenie (jak np. „Dni Ursynowa”), w którym 
biorą udział Twoi klienci, to może powinieneś tam 
być? W czasach wymagających wyjścia poza strefę 
komfortu nadal aktualne jest spostrzeżenie Marka 
Zuckerberga, że „w świecie zmieniającym się na-
prawdę szybko, jedyną strategią, która skazana jest 
na porażkę, jest niepodejmowanie ryzyka”. 

Co pomoże nam zyskać przewagę nad 
konkurencją?
Porównywalna oferta w galeriach, zacierające się 
różnice miedzy najemcami, podobne do siebie, jak 
i do wcześniejszych propozycji, działania marketin-
gowe nie sprzyjają pozyskiwaniu uwagi klienta. 
„Stabilizacja dla motylka to szpilka” - te słowa Jana 
Sztaudyngera powinny być dla nas przestrogą. 
Lotne, innowacyjne pomysły dadzą przewagę mar-
keterom, którzy stawiają na innowacyjność i chcą ją 
rozwijać (także przez udział w warsztatach kreatyw-
nych i współpracę z zewnętrznymi podmiotami). 
Coraz silniejszą walutą w szybko zmieniającym 
się otoczeniu jest zaufanie. Wygrają więc galerie 
i sieci detaliczne, które staranniej będą dbały o au-
tentyczność i pozycjonowanie swoich marek. Na 
decyzje zakupowe coraz mocniej wpływa zacho-
wanie marki wobec ważnych dla konsumentów 
wartości, począwszy od ochrony środowiska, przez 
budowanie lokalnych społeczności, po stosunek do 
wojny w Ukrainie. Coraz większym powodzeniem 
wśród konsumentów będą cieszyły się pomysły 
nawiązujące do aktualnych wyzwań, jak np. „Wy-
cieczka rowerowa z Eldo” (raperem i miłośnikiem 
dwóch kółek) – eko inicjatywa Galerii Wileńskiej 
zachęcająca warszawiaków do korzystania z alter-
natywnych dla samochodu środków transportu. 
Inicjatywy, jak „Spacery po warszawsku z Galerią 
Mokotów”, w ramach których poznajemy sekrety 
najbliższego otoczenia, to dobry przykład na budo-
wanie lokalnych społeczności wokół marki. Według 
badania Inquiry, przeprowadzonego w maju bie-
żącego roku, połowa Polaków rezygnuje z zakupu 
dotychczas wybieranej marki z powodu jej dalszej 
obecności na rynku rosyjskim. Zachowanie marek, 
w tym centrów handlowych i najemców, będzie 
miało coraz większy wpływ na decyzje zakupowe 
konsumentów. 
Klient oczekuje wysokiej jakości, unikalnej, jak 
też i spójnej komunikacji na każdym etapie kon-
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taktu z marką. Marketerzy powinni więc zadbać 
o doświadczenie klienta, zanim odwiedzi on sklep 
(lub galerię), w trakcie pobytu w miejscu zakupów, 
jak też pomiędzy jego wizytami. Wiedząc, że 2/3 
decyzji zakupowych podejmowanych jest przez 
klientów w miejscu sprzedaży, tu także  powinniśmy 
szukać przewag konkurencyjnych. Pomoże nam 
w tym optymalizacja komunikacji marketingowej 
POS, jak też lepsza jej koordynacja z działaniami 
w zakresie obsługi klienta i visual merchandisingu.

Więcej monologu czy dialogu?
Według danych Publicis Group, cały rynek rekla-
mowy w Polsce, dla wszystkich branż łącznie, 
wzrósł w roku 2021 o 16,2 proc. Dynamika wzrostu 
w poszczególnych mediach wyniosła: internet + 
21,8 proc., TV + 11,5 proc., radio + 14 proc, outdoor 
+ 20,1 proc., magazyny + 1,5 proc., dzienniki + 
2,5 proc., kina + 91,1 proc. Prognozowany na rok 
2022 wzrost całkowitych wydatków na reklamę 
w Polsce oszacowano na 4,5-6,5 proc. z zastrzeże-
niem, że efekty wojny w Ukrainie mogą te szacunki 
zmienić. Biorąc pod uwagę wzrost inflacji i kosztów 
reklamy, realne wydatki na nią nie koniecznie muszą 
wzrosnąć. Obfitujący w lockdowny okres pandemii 
wpłynął ujemnie na zasoby finansowe centrów 
handlowych i najemców. Część z nich (jak np. CCC  
czy LPP) ucierpiała też  finansowo w wyniku wyco-
fania się z rynku rosyjskiego i spadku przychodów 
w Ukrainie. Dla handlu ograniczone zasoby i mniej 
przewidywalna przyszłość mogą oznaczać opty-
malizację wydatków reklamowych i motywować 
do przeznaczania większej, niż dotychczas, części 
budżetów marketingowych na inne, niż reklama, 
formy komunikacji z klientem. 
Klienci lubią kupować, ale nie lubią, gdy im się 
sprzedaje. By łatwiej podejmować decyzje zakupu, 
konsumenci potrzebują mieć więcej informacji. 
Z przeprowadzonego w Europie i USA, przez Pro-
ductsup, badania „The Commerce Shortfall” wy-
nika, że konsumenci oczekują lepszej informacji 
o produktach zarówno w przypadku zakupów 
stacjonarnych, jak i online. Ponad dwie trzecie 
(67 proc.) kupujących jest bardziej skłonnych do 
zakupu produktów, jeśli informacje o nich są do-
brze przedstawione. Klienci chcą też coraz wię-
cej wiedzieć o tych, od których kupują. Od stron 
internetowych oczekują fachowych, ciekawych, 
angażujących treści. Rosło więc będzie znaczenie 
transparentności, PR i marketingu treści. Internauci 
chcą więcej wartościowego contentu, preferując 
coraz częściej dłuższe artykuły (wg badania Or-
bitmedia, posty liczące co najmniej 1500 słów są 
częściej czytane niż krótsze formy). Rosła będzie rola 
video w pozyskiwaniu informacji przez klientów, jak 
i w podejmowaniu decyzji zakupowych. Warto więc 
coraz częściej korzystać z video zarówno w mediach 
internetowych, jak i w miejscu sprzedaży. Coraz 
popularniejsze są też kody QR (nigdy nie widziałem 
ich tak wiele, jak teraz – także na widniejących 
na witrynach sklepowych ogłoszeniach o pracę). 
Prawie połowa konsumentów (47 proc.) oczekuje 
aplikacji mobilnych. To także efekt rosnącego trendu 
mobile. Media społecznościowe będą się zmieniać 

coraz dynamiczniej. W komunikacji B2B wzrośnie 
znaczenie LinkedIn. TikTok również będzie zyskiwał 
na biznesowym charakterze.
Klienci oczekują więcej dialogu niż monologu. 
W komunikacji online dialog coraz częściej będzie 
obecny w live streamingu, mediach społecznościo-
wych, blogach, vlogach i podcastach (słucha ich już 
co trzeci internauta, najchętniej te dłuższe, trwające 
30 i 60 min.). Z drugiej strony, furorę w mediach 
społecznościowych robią ulotne treści (Stories), 
które czytane są przed aktualnościami, dlatego 
marka powinna korzystać z obydwu form komu-
nikacji.  Najbardziej ufamy osobom, które znamy, 
dlatego warto postawić zarówno na social selling, 
jak i na influencer marketing. Zyskiwała będzie 
współpraca z kilkoma influencerami o mniejszych 
zasięgach, lecz mocniejszych relacjach.  Szybszej, 
interaktywnej komunikacji nadal sprzyjać będą 
chatboty. 

Razem czy osobno?
Szczególnie w czasach pełnych wyzwań sprawdza 
się prawda, że „współpraca się opłaca”. Together 
marketing to sposób działania, który zaczynamy od 
zadania sobie pytania, z kim powinienem podjąć 
współpracę, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat. 
Podzielenie się zadaniami to również sposób na ob-
niżenie kosztów. Marketerzy, zarówno w galeriach, 
jak i wśród najemców, którzy mocniej zorientują 
się na działania cross-marketingowe i nowe formy 
współpracy z innymi podmiotami, będą skutecz-
niejsi od pojedynczych graczy. Doświadczenie 
uczy, że „razem łatwiej”. Realizowane w różnych 
częściach świata (w tym w Tokio w czerwcu tego 
roku) wspólne pop-up stores adidas x Gucci były 
okazją do promowania współpracy, jak też takich 
wspólnych wartości, jak sportowy, zdrowy styl życia, 
czy ochrona środowiska (dzięki wykorzystaniu przy-
jaznych dla planety materiałów odzieżowych). Sam 
fakt współpracy między interesującymi konsumen-
tów markami zyskuje zarówno uwagę klientów, jak 
i mediów, sprzyjając efektom PR.
Duży potencjał rozwojowy jest w doskonaleniu 
współpracy marketingowej między wynajmujący-
mi i najemcami. Dotyczy to też kooperacji wewnątrz 
firm, między marketingiem a sprzedażą  i innymi 
działami. To ludzie, bardziej niż instytucje, robią 
z sobą interesy, dlatego zamiast B2B, czy B2C, coraz 
częściej posługujemy się pojęciem H2H (Human to 
Human). W czasach rosnącego znaczenia jakości 
i częstotliwości ważnych dla marki relacji, zyski-
wać będą zarówno programy lojalnościowe, jak 
i emloyee advocacy, jak np. aktywności pracow-
ników w mediach społecznościowych wzmacnia-
jące wizerunek marki pracodawcy. Udzielanie się 
w grupach na mediach społecznościowych będzie 
coraz bardziej popularne i skuteczne. Potrzeba przy-
należności sprzyja kreowaniu klubów wokół marki. 
Obserwując w tym roku wystawy sklepowe w gale-
riach i na głównych ulicach handlowych w Chicago, 
Mediolanie, Wiedniu czy Frankfurcie, widziałem 
więcej zaproszeń do czerpania z korzyści przyna-
leżności klubowej, niż przed pandemią. Może to też 
wynik chęci bycia razem po czasie przymusowej 
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W JET LINE

HANDEL TO RELACJE, 
A JEGO DŹWIGNIĄ JEST 

REKLAMA

Myślę, że handel to relacje, a jego dźwignią 
jest reklama, rozumiana jako skuteczna, dwu-

stronna komunikacja. To się akurat nie zmieniło od 
wieków, chociaż to prawda oczywista, że świat się 
zmienia, że my się zmieniamy. Ale rzeczywiście 
ostatnie dwa i pół roku, to arena niekończących się 
zmian, takiego kalibru, jakiego nie spodziewaliśmy 
się przeżywać. Możemy być jednak pewni, że zmian 
nie unikniemy także w przyszłości, więc lepiej się 
na nie otworzyć. 
Zmiany w świecie pociągają za sobą zmiany w za-
chowaniu konsumentów, a te wymuszają zmiany 
w komunikowacji na polu marka - konsument. To 
ciągły i żywy proces.
Właśnie w otwartości na zmiany i na różnorodność 
dróg widziałabym jedną z najważniejszych kompe-
tencji marketerów. Kiedy pomyślimy o podziałach 
społecznych, oczekiwaniach, prawach i obowiąz-
kach, o zajmowaniu stanowisk i wyrażaniu opinii, 
także przez marki - widać wielość i polaryzację 
postaw. Widać także gotowość do zmian i odpo-
wiedzialność za ich skutki. Różnorodność i pola-
ryzację postaw widać również w komunikacji out 
of home. Marki są widoczne na ulicach, zabierają 
głos w różnych sprawach, a ludziom się to podoba, 
albo nie. Z perspektywy nas - ludzi od komunikacji 
w przestrzeni, ważne jest, czy i co może, musi lub 
powinien robić outdoor. Aktywność marek jest 
bowiem ważnym trendem, zaś wyzwaniem znaleźć 
odpowiedź na pytanie: jak można zastosować ko-
munikację out of home, klasyczny i cyfrowy outdo-
or, w zaangażowanej komunikacji? 
Mówi się, że budżety marketingowe bywają pierw-
szymi w kolejce do redukowania, gdy na horyzoncie 
inne wyzwania. Jednocześnie wszyscy chyba też 
wiemy, jak bardzo bywa to nieopłacalne długofa-
lowo. Ale to prawda, że nakłady na marketing się 
zmieniają, tak samo jak wszystko inne. Zamrożo-
ne na początku pandemii kampanii wystartowały 
na nowo, gdy na ulicach pojawili się ludzie. Dla 
nas, firmy out of home, był to bardzo trudny czas. 
Z drugiej strony świetnie rozumieliśmy powody, 
dla których marketerzy przenosili kampanie. Ale 
też wiemy, jak skuteczne i dobrze były widoczne te 
akcje, które mimo pandemii normalnie odbywały 
się na billboardach czy ekranach. 

Niezmiennie bardzo ważna jest wiarygodność, kon-
sekwencja w działaniu i zwracanie uwagi na potrze-
by odbiorców. Jeśli nie wiemy, czego potrzebują, 
zapytajmy – a gdy już soę dowiemy, weźmy to pod 
uwagę. Wydaje się, że teraz jednym z największych 
wyzwań galerii jest budowanie lojalności na nowo, 
ponowne przyzwyczajenie klientów do bezpiecz-
nych i owocnych wizyt w centrach handlowych. 
Uważam, że jako klienci jesteśmy gotowi wrócić, 
że tęskniliśmy za doświadczeniami zakupowymi 
i chętnie pojawiamy się w znanych sobie miejscach, 
natomiast potrzebujemy dobrych powodów do 
zakupów stacjonarnych. Jakość oferty handlowej, 
rozrywkowej i usługowej, wygodny i nieodpłatny 
parking, restauracje i eventy to podstawa. Dalej jest 
sztuka komunikacji. 
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Jesteśmy wieloletnim partnerem sieci, centrów 
i galerii handlowych w doradzaniu i dostarczaniu 
usług i rozwiązań marketingowych oraz komu-
nikacyjnych. Doskonale wiemy, że powinny być 
przede wszystkim skuteczne - efektywnie docierać 
z informacją do określonych grup ludzi. Niezmien-
nym zadaniem komunikacji out of home jest wspie-
ranie centrów i galerii w opowiadaniu ich historii, 
w dotarciu z nimi do ludzi. Outdoor też się zmie-
nia, dostosowuje się i swoje narzędzia do potrzeb, 
preferencji i wygody odbiorców. Jest zawsze tam, 
gdzie poza domem są ludzie. Na przykład - gdy są 
właśnie w drodze na zakupy.

Mówi się, że 
budżety 

marketingowe 
bywają pierwszymi 

w kolejce do 
redukowania, gdy 

na horyzoncie 
inne wyzwania. 
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bywa to nieopłacalne 
długofalowo. 

izolacji?  Marketer przyszłości to gracz zespołowy.   

Czy marketing zastąpi sprzedawców?
Raport „State of Consumer Behavior 2022” wskazu-
je, że jakość doświadczenia zakupowego jest dla 
konsumentów ważniejsza niż kiedykolwiek dotąd. 
Wśród decydujących o tym czynnikach, na dru-
gim miejscu, po ofercie produktowej, konsumenci 
wymieniają jakość obsługi klienta. Zadowolenie 
klientów w tym zakresie powinniśmy więc badać 
częściej i lepiej niż kiedykolwiek dotąd, by traf-
niej dopasować szkolenia do aktualnych potrzeb 
rozwojowych pracowników. Z badań Accenture 
i FashionBiznes.pl wynika, że dla generacji Z kontakt 
ze sprzedawcą jest mniej istotnym powodem do 
odwiedzenia sklepu niż ma to miejsce w przypadku 
starszych pokoleń. Najważniejsze informacje o ofer-
cie, wraz z opiniami, zetki pozyskują w internecie. 
Od marketera wymaga to większej dbałości o po-
ziom informacji online, w tym o komunikację wy-
korzystującą wirtualną i poszerzoną rzeczywistość. 
Osoby odpowiedzialne za jakość obsługi powin-
ny przeszkolić sprzedawców w zakresie obsługi 
klientów, uwzględniając ich demografię, by dawać 
klientom więcej wartości wynikającej z ich bardziej 
indywidualnej, bezpośredniej obsługi. Jakość ob-
sługi powinna być jednym z ważniejszych oręży 
konkurowania z online, a galerie powinny mocniej 
wspierać w tym swoich najemców (w szczególno-
ści tych mniejszych, którzy dysponują mniejszymi 
budżetami na szkolenia).

Jak zmieni  się rola marketera?
Rosnąca konkurencja między sieciami detalicznymi, 
handlu stacjonarnego z e-commerce, galerii han-
dlowych miedzy sobą, jak i innymi konkurentami 
powoduje, że w firmach będzie rosła rola ekspertów 
od marketingu. Będą oni odpowiedzialni nie tylko 
za promocyjne wsparcie sprzedaży i kreowanie 
wizerunku marki (z czym dziś najczęściej kojarzy 
się ich pracę). Wzrastał też będzie ich wpływ na 
kształtowanie strategii firmy i jej oferty. Najlepsi 
marketerzy będą zarówno dobrymi analitykami, 
jak też nastawionymi na współpracę twórcami 
pozytywnych emocji i trwałych relacji. 
Wzrost aktywności marketingowych w internecie 
może, wśród odbiorców, skutkować poczuciem 
nadmiaru bodźców. W cenie będą więc marke-
terzy, posiadający umiejętności wielokanałowej 
komunikacji. „Najlepszym sposobem przewidy-
wania przyszłości jest jej tworzenie” - nauczał 
Peter Drucker. Skuteczni marketerzy to kreatywni 
eksperymentatorzy, proponujący i testujący nowe 
pomysły marketingowe. To także odważni optymi-
ści, którzy w każdym zagrożeniu poszukują szans. 
Jak twierdził Richard Paul Evans: „W życiu nie chodzi 
o to, by przetrwać burzę, ale by tańczyć w deszczu”. 
Już Johann Wolfgang Goethe uczył, że „aby móc 
coś, trzeba być kimś”. By bardziej pomóc innym 
i sobie, sami musimy być lepsi. Nowa normalność 
będzie coraz nowsza. Wygrają te galerie handlowe, 
najemcy i marketerzy, którzy stale będą podnosili 
swoje kompetencje. 
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Primark, oferujący m.in. odzież i artykuły codziennego użytku dostępny jest na 14 rynkach, a w Polsce posiada 
aktualnie dwa sklepy, przygotowując się jednocześnie do otwarcia kolejnych czterech salonów sprzedaży 

oraz ekspansji w kolejnych krajach. O planach rozwoju marki, jej pozycji rynkowej i ofercie produktowej, która 
począwszy od 1969 r. stale ewoluuje rozmawiamy z Maciejem Podwojskim, Area Managerem w Primark na 

Polskę, Słowenię i Czechy. 

Primark oferuje klientom 
najnowsze produkty z branży 
fashion, a także kosmetyki 

i artykuły wyposażenia domu. Dlaczego 
zdecydowaliście się na połączenie 
akurat tych dwóch segmentów?
Nasz sukces zbudowany jest na znajo-
mości tego, czego chcą i co kochają nasi 
klienci w Primark, tj. świetne artykuły 

Rozmowa z Maciejem Podwojskim, Area Managerem w Primark na Polskę, Słowenię i Czechy

codziennego użytku i kluczowe trendy 
sezonowe we wszystkich kategoriach 
asortymentu, w atrakcyjnych cenach oraz 
odpowiadaniu na te potrzeby. Połączenie 
tych produktów oznacza, że mogą oni 
dostać wszystko, czego potrzebują dla 
całej rodziny w jednym miejscu. Mogą 
kupić ubrania zgodne z najnowszymi 
trendami dla każdego członka rodziny, 

stworzyć wspaniałą przestrzeń w domu 
przy wykorzystaniu naszych produktów 
do wyposażenia wnętrz lub znaleźć nowe 
i ekscytujące produkty kosmetyczne w ce-
nie, na którą każdy może sobie pozwolić. 
Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci są 
zróżnicowani i dlatego nieustannie pracu-
jemy nad innowacyjnością oferty Primark, 
uwzględniając potrzeby wynikające z ich 
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stylu życia. Na przykład w zeszłym roku 
wprowadziliśmy naszą pierwszą kolekcję, 
która miała na celu wsparcie pacjentek 
chorych na raka piersi. Przystępna cena 
zawsze była podstawowym założeniem 
naszej działalności w ramach wszystkich 
linii produktów i to się nigdy nie zmieni.

Które produkty w ofercie marki 
cieszą się aktualnie największym 
zainteresowaniem?
Nasi klienci uwielbiają rzeczy służące im na 
co dzień, takie jak dopasowane marynar-
ki, dżinsy, proste koszule i bluzki, a także 
wysokiej jakości asortyment z linii basic, 
jak np. t-shirty. Są to rodzaje produktów, 
które stanowią podstawę garderoby i które 
można założyć zarówno do pracy, jak i pod-
czas wiosennego czy letniego weekendu. 
Ponadto wysoką popularnością cieszą się 
nasze dżinsowe kolekcje i zdajemy sobie 
sprawę z tego, iż po pierwszym wypróbo-
waniu tych produktów przez klientów, stają 
się oni stałymi bywalcami działu Primark 
Denim. Polscy klienci często sięgają także 
po kolekcje licencyjne Primark, z motywa-
mi z Disneya, NBA czy Harry’ego Pottera. 
Jesteśmy więc dumni z naszej szerokiej 
oferty licencyjnej i nadal poszerzamy asor-
tyment dostępny w jej ramach w naszych 
sklepach, ponieważ dążymy do tego, aby 
stać się numerem jeden wśród sklepów 
oferujących tego typu odzież przy głów-
nych ulicach miast.

Firma powstała ponad pół wieku 
temu w Irlandii. Jak na przestrzeni 
tego czasu ewoluowało Państwa 
przedsiębiorstwo i marka?
Primark został założony przez Arthura Ry-
ana w 1969 r. jako Penneys, początkowo 
z jedną lokalizacją przy ul. Mary Street 
w Dublinie, z zamiarem wprowadzenia do 
Irlandii odzieży w przystępnych cenach. 
Dziś nadal opieramy się na tych samych 
fundamentach. W ponad 400 sklepach Pri-
mark zlokalizowanych na terenie 14 krajów, 
każdy znajdzie coś dla siebie – od wysokiej 
jakości artykułów pierwszej potrzeby po 
wyróżniającą się stylem odzież damską, 
męską i dziecięcą, a także kosmetyki, ar-
tykuły gospodarstwa domowego i akce-
soria. Podczas gdy nasza firma stale się 
rozwija i ewoluuje, to, co nie zmieniło się 
od lat, to nasze przywiązanie do wartości – 
utrzymywanie niskich cen bez uszczerbku 
dla jakości czy standardów w łańcuchu 
dostaw. Zawsze działaliśmy inaczej niż 
pozostali detaliści. Bez wielkich reklam 
w telewizji oraz billboardów, sprzedając 
nasze produkty wyłącznie w sklepach 
stacjonarnych, a więc nie prowadząc tym 
samym zakupów przez Internet czy sieci 
dostaw. Zawsze ponadto oszczędzaliśmy 

na mniejszych rzeczach, m.in. wykorzystu-
jąc proste wieszaki i metki, aby utrzymać 
niskie koszty, także dla naszych klientów. 
Obecnie nasza misja ewoluowała w kierun-
ku oferowania bardziej zrównoważonych 
wyborów, dostępnych dla każdego. Uważa-
my bowiem, że zrównoważony rozwój nie 
powinien wiązać się z wysokimi cenami 
na metkach. Dlatego też, w zeszłym roku 
znacznie przyspieszyliśmy realizację na-
szych ambicji i ogłosiliśmy strategię zrów-
noważonego rozwoju – Primark Cares, by 
zaoferować naszym klientom bardziej 
zrównoważoną odzież w przystępnych 
cenach, jednocześnie bazując na pracy, 
którą wykonywaliśmy przez ostatnią deka-
dę. Pracuję w Primark od 15 lat i miałem 
możliwość poznania tego biznesu także 
poza Polską, dlatego bardzo się cieszę, 
że tak śmiało rozwijamy się w tej części 
Europy. Kluczową częścią naszej działal-

ności jest ekspansja na istniejących ryn-
kach, ale także wchodzenie na nowe rynki 
i umożliwianie coraz większej liczbie osób 
zaznajomienia się z naszymi świetnymi 
produktami. Jestem dumny także z fak-
tu, że mimo ciągłego rozwoju i ewolucji 
pozostajemy wierni naszym wartościom.

Kim jest klient Primark i jak zmieniały 
się jego preferencje zakupowe na 
przestrzeni minionych lat? Co wynika 
z Państwa obserwacji?
W ciągu ostatnich kilku lat z pewnością do-
szło do transformacji tego, w jaki sposób 
i co kupują klienci. W trakcie pandemii  po-
szukiwali oni większego komfortu i wygody 
przy okazji wyboru ubrań i do tej pory nie 
doszło do odwrócenia tego trendu. Ponad 
połowa odzieży, którą obecnie sprzedajemy 
to ubrania codziennego użytku, takie jak 
t-shirty, dżinsy, bielizna i piżamy i wiemy 
również, że te produkty są istotne dla na-

Jaki wpływ na strategię rozwoju 
Państwa marki wywarła trudna sytuacja 
rynkowa powodowana wcześniej 
pandemią, a obecnie konfliktem Rosji 
z Ukrainą?
Podobnie jak dla wielu innych firm, dwa lata 
pandemii były dla nas niezwykle wymagają-
ce, jednak naszym priorytetem było zawsze 
zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla 
naszych pracowników i klientów. Pomimo 
tego, że COVID-19 opóźnił otwarcie nowych 
sklepów na niektórych rynkach, i tak pozo-
staliśmy wierni naszym ambicjom rozwo-
ju i kontynuowaliśmy zawieranie nowych 
umów najmu oraz ekspansję w Europie 
i Stanach Zjednoczonych. Zawsze wiedzie-
liśmy, że chcemy się rozwijać w Europie 
Środkowo-Wschodniej, a pandemia i obec-
ny konflikt w Ukrainie tego nie zmieniły. 
Oczywiście bardzo uważnie monitorujemy 
sytuację, ale jednocześnie pozostajemy 
zaangażowani na rynku CEE. Niedawno 

szych klientów. Jesteśmy także świadomi, 
że chcą oni i oczekują od nas oferowania 
bardziej zrównoważonych wyborów, dla-
tego przyspieszamy nasze starania celem 
oferowania im bardziej zrównoważonej 
mody w przystępnych cenach. W ramach 
naszej wizji Primark Cares podjęliśmy 
ambitne zobowiązania, by zrównoważo-
ny rozwój znalazł się w centrum naszej 
działalności, ponieważ wiemy, że jest to 
ważne zarówno dla naszych klientów, jak 
i dla nas.
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Miejsca, które wybieramy, powinny 
być atrakcyjne dla klientów Primark. 
Dodatkowo cenimy sobie lokalizacje 

w centrach miast, dzięki którym jesteśmy 
blisko zawsze, gdy nas potrzebują. 

Z drugiej strony, nasze podejście co do 
wielkości lokalu może być elastyczne – 
najważniejsze jest jednak znalezienie 

odpowiedniej lokalizacji, tak abyśmy byli 
dostępni dla naszych klientów.



ogłosiliśmy także, że 15. rynkiem, na któ-
rym się pojawimy, będzie Rumunia, a na-
stępnie nasza marka wejdzie do Słowacji. 
Cieszymy się również na dalszy rozwój 
działalności w Polsce. Do końca 2023 r. 
planujemy tutaj zwiększyć liczbę sklepów 
Primark do sześciu.

Jakimi metodami warto budować dziś 
pozycję rynkową przedsiębiorstwa 
w handlu detalicznym? 
Zawsze wsłuchujemy się w potrzeby na-
szych klientów i odpowiednio na nie reagu-
jemy. Wiemy na przykład, że uwielbiają oni 
przychodzić do naszych sklepów. Pokazała 
nam to m.in. reakcja na ponowne otwarcie 
salonów Primark po zniesieniu restrykcji 
spowodowanych COVID-19. Klienci lubią 
robić u nas zakupy, dlatego chcemy się 
rozwijać i otwierać nowe lokalizacje na 
całym świecie. Planowane otwarcie czte-
rech nowych sklepów w Polsce jest wła-
śnie odpowiedzią na naprawdę wspaniałe 
przyjęcie przez klientów sklepów Primark 
w Warszawie, a następnie w Poznaniu. Aby 
umilić im wizytę w salonach Primark stale 
pracujemy nad poprawą oferowanych do-
świadczeń zakupowych. Działamy również 
w kierunku ulepszenia procesu zakupów 
i chcemy jeszcze w tym roku uruchomić 

naszą nową stronę internetową. Została 
ona stworzona w taki sposób, by lepiej 
połączyć drogę między wyszukiwaniem 
asortymentu online a zakupami w sklepie 
i będzie obejmowała tysiące produktów 
z najlepiej sprzedających się linii Primark. 
Dodatkowo zyska świeży wygląd, ulep-
szoną nawigację oraz nową funkcję, która 
pozwoli klientom sprawdzić dostępność 
konkretnych produktów w lokalnych skle-
pach w Polsce.

W jaki sposób podchodzicie 
Państwo do tematu społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
w kontekście działań 
proekologicznych. Jakiego typu 
inicjatywy są wspierane przez 
Państwa brand i jakie aktywności temu 
towarzyszą?
Wszyscy musimy podejmować wzmożone 
działania w celu ochrony naszej planety 
i jako biznes także chcemy zrobić wszyst-
ko, co w naszej mocy, by zmniejszyć wpływ 
naszej działalności na środowisko. W ubie-
głym roku przyspieszyliśmy realizację na-
szych ambicji, ogłaszając wspomnianą 
strategię zrównoważonego rozwoju – Pri-
mark Cares, obejmującą szeroko zakrojone 
zobowiązania dotyczące zrównoważone-

go rozwoju, które fundamentalnie zmienią 
sposób, w jaki projektujemy, produkujemy 
i pozyskujemy naszą odzież. W ramach 
tego postawiliśmy sobie ambitne cele, po-
legające m.in. na zapewnieniu, że 100% 
naszych ubrań będzie produkowanych 
przy użyciu materiałów pochodzących 
z recyklingu lub bardziej zrównoważo-
nych źródeł do 2030 r., że nasza odzież 
w całości będzie nadawała się do recy-
klingu oraz że będzie mogła być noszona 
jeszcze dłużej. Obecnie już 39% naszych 
ubrań jest produkowanych z takich właśnie 
materiałów, w tym z bawełny uprawianej 
przez rolników przeszkolonych w ramach 
Programu Zrównoważonej Bawełny Pri-
mark, największego tego typu programu 
w branży mody. Dzięki udziałowi w Pro-
gramie zyskują oni praktyczne wskazówki 
z zakresu wykorzystania mniejszej ilości 
chemicznych pestycydów i nawozów oraz 
ograniczania zużycia wody, co pozwala 
obniżyć koszty produkcji i zwiększa ich 
zyski. W ostatnim czasie ogłosiliśmy po-
nadto jego rozszerzenie, które oznacza, że 
kolejne 125 tys. drobnych rolników z Indii, 
Bangladeszu i Pakistanu skorzysta z ta-
kich szkoleń, a ich łączna liczba do końca 
2023 r. wzrośnie do ponad 275 tys. W ten 
sposób program zwiększy się o ponad 80%, 
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a ilość zrównoważonej bawełny dostępnej 
dla produktów Primark zostanie podniesio-
na o 60%. Wiemy, że prawdziwej zmiany 
możemy dokonać tylko wspólnymi siłami, 
dlatego też jesteśmy sygnatariuszami wio-
dących inicjatyw branżowych, w tym Fun-
dacji Ellen MacArthur, inicjatywy Textiles 
2030 – projektu WRAP, a także ACT (Action 
Collaboration Transformation), ETI (Ethical 
Trading Initiative) oraz programu Między-
narodowej Organizacji Pracy – Better Work 
Programme. Wszystkie te działania muszą 
być dodatkowo transparentne i poparte 
silnymi podstawami oraz zobowiązania-
mi wobec pracowników naszego łańcu-
cha dostaw, które zostały przedstawione 
w Kodeksie Postępowania Primark. Mamy 
specjalny zespół ds. etycznego handlu, 
składający się ze 130 ekspertów działa-
jących na naszych rynkach zaopatrzenia, 
którzy przeprowadzają rocznie 3 tys. au-
dytów w fabrykach dostawców Primark, 
aby upewnić się, że godziny pracy, płace 
i prawa pracowników są chronione zgod-
nie z wdrożonym przez nas Kodeksem. 
Zobowiązaliśmy się także do składania 
corocznych sprawozdań z postępów w tym 
zakresie. Wiemy, że aby można było nam 
zaufać, musimy mówić o naszych działa-
niach w przejrzysty sposób. Chciałbym 
podkreślić też, że jesteśmy świadomi, iż 
aby wprowadzić rzeczywiste zmiany, bę-
dziemy musieli pracować zarówno razem 
jako branża, jak i indywidualnie – jesteśmy 
gotowi i chętni, aby odegrać swoją rolę 
w tym procesie.

Na czym powinien dziś polegać 
efektywny marketing i komunikacja 
z klientami? Jakiego typu działania 
przekładają się na zwiększenie 
koszyka zakupowego w Państwa 
sklepie?
Ważna jest dla nas znajomość potrzeb 
klientów, a relacje z nimi budujemy nie tylko 
dzięki doskonałej obsłudze w sklepie, ale 
także poprzez interakcje poza nim. W na-
szych mediach społecznościowych posia-
damy 19 milionów zaangażowanych obser-
watorów, których nieustannie zapraszamy 
do wspólnej aktywności. Istotne pozostaje 
dla nas również to, by utrzymywać powią-
zania między sklepem fizycznym a świa-
tem wirtualnym, dlatego na profilach social 
media Primark, a także na naszej stronie 
internetowej, udostępniamy zapowiedzi 
najnowszych kolekcji marki. Jesteśmy 
także bardzo zadowoleni z uruchomienia 
jeszcze w tym roku naszej nowej strony 
internetowej w Polsce, co da nam więcej 
możliwości kontaktu z klientami i zaprezen-
towania im niesamowitej oferty Primark za 
jej pośrednictwem.

KIM JEST MACIEJ? MACIEJ PODWOJSKI
AREA MANAGER W PRIMARK 
NA POLSKĘ, SŁOWENIĘ I CZECHY

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Przez ostatnie 14 lat pracowałem 
w handlu detalicznym, pełniąc różne 
funkcje. Aktualnie jestem Kierownikiem 
Sprzedaży w Europie Środkowo-
Wschodniej. Zajmuję się opieką nad 
detaliczną częścią naszej działalności 
w tym regionie.

DEWIZA ŻYCIOWA?
Bardzo inspirujący jest dla mnie cytat 
z Nelsona Mandeli: "Wizja bez działania 
jest tylko marzeniem...".

O SUKCESIE DECYDUJE...
W Primark mówimy: "People first, keep 
it simple".

CO MOTYWUJE PANA DO DZIAŁANIA?
Sukces i rozwój moich zespołów.

W LUDZIACH CENIĘ...
Pasję.

W WOLNEJ CHWILI...
Spędzam czas z córką i żoną, 
podróżując. 

NIEZAPOMNIANY FILM?
„Avatar" – byłem zdumiony efektami 
specjalnymi i fabułą w momencie jego 
premiery.

KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ
Powieść pt. „Pielgrzym” Terry’ego 
Hayesa – tej książki naprawdę nie da się 
odłożyć.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Indie.

KULTURA W CZASIE WOLNYM TO...
Teatr.

ULUBIONA POTRAWA
Uwielbiam kuchnię włoską, ale gdybym 
miał wybrać tylko jedną potrawę, 
byłaby to kuchnia indyjska – pikantne 
curry z kurczaka.

ULUBIONA RESTAURACJA?
Naprawdę mała, dobrze ukryta 
w Warszawie restauracja nepalska.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
We Włoszech.

JEŚLI MUZYKA, TO JAKA?
W zależności od nastroju – od hip-hopu 
po klasykę.

CHCIAŁBYM OPANOWAĆ...
Surfowanie.
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Jakie są dalsze plany rozwoju marki 
Primark w Polsce i na rynku Europy 
Środkowo-Wschodniej?
Unikalna formuła Primark trafia do polskich 
klientów, a my mamy znaczące plany do-
tyczące zwiększenia naszej obecności na 
tym rynku. Po udanym otwarciu sklepów 
w Warszawie i Poznaniu ogłosiliśmy zamiar 
rozszerzenia działalności także w innych 
pięknych miastach w całej Polsce, w tym 
w Krakowie i Katowicach, gdzie planujemy 
otwarcia w Bonarka City Center pod koniec 
tego roku i Silesia City Center w połowie 
przyszłego roku. Na początku 2022 r. po-
twierdziliśmy również podpisanie umów 
najmu pod dwa kolejne lokale – w Magno-
lia Park we Wrocławiu i w Manufakturze 
w Łodzi, co oznacza, że do końca 2023 r. 
liczba sklepów Primark w Polsce wzrośnie 
do sześciu. Niedawno ogłosiliśmy rów-
nież wejście Primark na rynek rumuński, 
zapowiadając otwarcie nowego sklepu 
w Bukareszcie jeszcze w 2022 r. Ponadto, 
na początku przyszłego roku planujemy 
otwarcie sklepu na Słowacji, która będzie 
16. rynkiem działalności marki. Nowe umo-
wy, o których wspomniałem, stanowią więc 
odzwierciedlenie planów naszej firmy co 

Primark to międzynarodowy detalista odzieżowy 
zatrudniający ponad 65 000 pracowników w 14 
krajach w Europie i USA. Firma oferuje przystępne 
cenowo produkty dla każdego, od świetnej jakości 
artykułów codziennego użytku po wyróżniającą 
się stylem odzież damską, męską i dziecięcą, 
a także kosmetyki, artykuły gospodarstwa 
domowego i akcesoria.
Primark pracuje także nad tym, aby uczynić 
zrównoważoną modę bardziej dostępną. 
Primark Cares to zobowiązanie marki do 
poprawy każdego dnia – tworzenia bardziej 
zrównoważonych produktów, na które każdy 
może sobie pozwolić, zmniejszania wpływu na 
planetę i poprawy życia pracowników.

W Polsce lokalizujecie Państwo 
swoje punkty sprzedaży 
w dużych i rozpoznawalnych 
centrach handlowych? Co decyduje 
o atrakcyjności wspomnianych 
lokalizacji? Jakie kryteria musi 
spełniać obiekt handlowy, chcąc być 
atrakcyjnym dla Państwa marki?
Wybór lokalu zazwyczaj trwa dużo czasu 
i jest złożonym procesem, ponieważ trzeba 
wziąć tutaj pod uwagę wiele aspektów. 
Nasze sklepy zajmują przeważnie bar-
dzo dużą powierzchnię handlową, często 
mieszczą się na dwóch piętrach, a nie każ-
da galeria handlowa oferuje obiekty o po-
wierzchni powyżej 3 tys. mkw. Podczas 
wyboru nowego salonu, zwracamy uwa-
gę również na jego lokalizację. Kierujemy 
się zasadą, że miejsca, które wybieramy, 
powinny być atrakcyjne dla klientów Pri-
mark i dodatkowo cenimy sobie lokalizacje 
w centrach miast, dzięki którym jesteśmy 
blisko zawsze gdy nas potrzebują. Z drugiej 
strony, nasze podejście co do wielkości 
lokalu może być elastyczne – najważniej-
sze jest jednak znalezienie odpowiedniej 
lokalizacji, tak abyśmy byli dostępni dla 
naszych klientów.

do ekspansji na rynkach Europy Środko-
wej i Wschodniej. Osobiście nie mogę się 
doczekać otwarcia nowych sklepów i wpro-
wadzenia naszej oferty bardziej zrówno-
ważonej mody w przystępnych cenach na 
nowe rynki i zwiększenia jej dostępności 
na tych obecnych.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również.

www.primark.com/pl

SHOPPING MALL MARKETING 2022

FOT. PRIMARK

76



77

FOT. SERIS KONSALNET CLEANING

  ADVERTORIAL

SHOPPING MALL MARKETING 2022

W ostatnich dwóch latach usługi 
czystości wysunęły się na czoło 
listy procesów, które realnie wpły-

wają na bezpieczeństwo ludzi i ciągłość 
prowadzenia biznesu. Jest to oczywiście 
spowodowane nowymi wymaganiami sa-
nitarnymi, które pojawiły się w związku 
z pandemią, ale nie tylko. Zmieniają się tak-
że wymagania przedsiębiorców odnośnie 
usług cleaningowych – muszą nie tylko 
być dostarczane w odpowiedniej jakości, 
powinny także ciągle być poprawiane pod 
kątem wydajności i bezpieczeństwa. Osta-
tecznie doprowadziło to do sięgnięcia po 
autonomiczne roboty czyszczące, które 
biją na głowę tradycyjne metody czysz-
czenia. 
Seris Konsalnet Cleaning poczynił zna-
czącą inwestycję we flotę robotów, które 
obecnie pracują w galeriach handlowych 
i magazynach na terenie całego kraju. Fir-
ma wykorzystuje roboty kilku firm, które 
spełniają różne role. Roboty te mają funk-
cje zamiatania, szorowania i dezynfekcji 
i najlepiej sprawdzają się w placówkach 
średnio- i wielkopowierzchniowych (od 
5000 mkw.). Atutem maszyn autonomicz-
nych jest bardzo niska awaryjność oraz 
powtarzalna, wysoka skuteczność działa-
nia – oznacza to, że każdy cykl czyszczenia 
danego odcinka za każdym razem będzie 
generował taki sam efekt czystości. To 
rzecz prawie nieosiągalna przy tradycyj-
nych, ręcznych metodach czyszczenia. 
Oznacza to oczywiście oszczędności – na 
roboczogodzinach i na środkach czysz-
czących. 
Wykorzystanie robotów zmniejsza tak-
że zapotrzebowanie na rosnącą w cenę 
pracę ludzkich rąk. Jest ona nadal nie-
zbędna, tylko na trochę innym poziomie 
i z innymi kompetencjami. Przy usługach 
robotycznych najwięcej wkładu ludzkiej 
pracy potrzebne jest przy stworzeniu mapy 
terenu i zaprojektowaniu ścieżki czyszcze-
nia. Roboty podczas pracy wykorzystują 
sztuczną inteligencję oraz swoje czujniki 
i skanery laserowe LiDaR 3D i 2D, dzięki 
czemu podczas pracy nie stanowią za-
grożenia dla przechodzących ludzi oraz 
potrafią rozpoznać nagle zmieniającą się 
przestrzeń wokół nich (jak np. przesta-

ROBOTY W SŁUŻBIE CZYSTOŚCI
Nowoczesne rozwiązania technologiczne nie omijają żadnej z branż – komputeryzacji i robotyzacji 

uległa także branża usług czystości. Nowoczesne autonomiczne roboty czyszczące najlepiej 
sprawdzają się w galeriach handlowych, w których ważna jest jakość czyszczenia i powtarzalność 

efektu usługi. Co ważne, wykorzystanie nowoczesnych technologii cleaningowych wpływa 
na wizerunek obiektu.

wiona ławka czy zlikwidowana ściana). 
Tworzą w ten sposób własne mapy nawi-
gacyjne. Nadal jednak nie są one zupełnie 
bezobsługowe – potrzebny jest monitoring, 
serwis, zarządzanie… Oprogramowanie 
robotów pozwala także na precyzyjny 
pomiar ich wydajności oraz monitoring 
ich pracy w czasie rzeczywistym. Proces 
wdrożenia usługi składa się z kilku eta-
pów, stanowiących strategię podejścia do 
realizacji. Na początku specjaliści Seris 
Konsalnet Cleaning przeprowadzają audyt 
obiektu, który określa niezbędne parametry 
pracy. Jeżeli audyt wypadnie pozytywnie, 

następnym etapem jest wdrożenie – za-
programowanie robotów, określenie ich 
tras, oszacowanie niezbędnych przerw 
i setki innych czynników. Bardzo ważnym 
etapem jest także opieka posprzedażowa 
usługi – wprowadzanie zmian i udogod-
nień dla klientów, wymiany robotów oraz 
proponowanie usprawnień. 
Galerie handlowe wykorzystują fakt ko-
rzystania z nowoczesnych technologii 
w swojej komunikacji. Czystość powierzch-
ni i bezpieczeństwo klientów w obiekcie 
jest przewagą konkurencyjną, którą mar-
ketingowcy galerii chętnie wykorzystują.  



Questions and AnswersQA&

komputronik
się zmienia – odmładza, uelastycznia, „ufajnia”
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Komputronik posiada aktualnie sklepy w największych 
miastach Polski. W dobie pandemii, która wymusiła 
znaczne zapotrzebowanie na sprzęt do pracy zdalnej 
marka dostarczała odbiorcom laptopy, kamery 
i niezawodne rozwiązania IT. Karolina Pietz-Drapińska, 
Dyrektor Marketingu i PR Grupy Komputronik opowiada 
o aktualnej strategii działań marki i jej komunikacji 
z klientami.

Komputronik już przeszło ćwierć 
wieku funkcjonuje z powodzeniem 
na polskim rynku. Jak wyglądały 

początki Państwa marki?
W zeszłym roku świętowaliśmy urodzi-
ny, była to doskonała okazja do tego, by 
powspominać początki naszej marki. 
Zaczynaliśmy w sklepie w Poznaniu przy 
ulicy Grochowskiej. Dynamiczny rozwój 
technologii, który dział się w tych czasach 
pozwolił naszej firmie na bardzo szybki 
wzrost. Systematycznie zwiększaliśmy 
naszą sieć sklepów, rozbudowywaliśmy 
powierzchnie magazynowe po to, by mieć 
odpowiednie zapasy sprzętowe. Dwa lata 
po naszym debiucie uruchomiliśmy też 
sklep internetowy, który do dziś jest naj-
dłużej działającym e-commercem w kraju. 
Ważne jest też to, że przez wszystkie lata 
obserwowaliśmy jak zmieniają się potrzeby 
klientów, dzięki czemu jesteśmy w stanie 
pozostawać atrakcyjnym miejscem zaku-
pów elektroniki w ich oczach.

Nie tak dawno Grupa Komputronik 
komunikowała o dobiegającym 
końca procesie restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa. Jaka jest aktualnie 
Państwa pozycja rynkowa i cele 
związane ze zmianami, jakie planujecie 
wdrożyć?
Czekamy obecnie na uprawomocnienie 
wyroku, co jest już formalnością. Według 
naszej wiedzy w ciągu kwartału oficjalnie 
powinniśmy zakończyć proces sanacji. 
Jesteśmy w czołówce firm dystrybuują-
cych elektronikę do klientów indywidual-
nych w Polsce. W ostatnich dwóch latach, 
które zdominowała pandemia, znacząco 
zwiększyliśmy nasze wyniki – zarówno te 
finansowe, jak i samego ruchu w sklepie 
internetowym. Ludzie szukali sprzętu do 
pracy i nauki zdalnej i my im to zapewnia-
liśmy. Będziemy chcieli wykorzystać ten 
kapitał i dalej wzmacniać naszą pozycję 
na rynku. Duże znaczenie dla nas miała 
także współpraca B2B. Jako Komputronik 
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się zmienia – odmładza, uelastycznia, „ufajnia”

   Rozmowa z Karoliną Pietz-Drapińską, Dyrektor Marketingu i PR Grupy Komputronik
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Biznes dostarczamy firmom niezawodne 
rozwiązania IT. Podczas pandemii wyko-
rzystaliśmy nasz know-how i wsparliśmy 
je technologicznie.

Jak na działalność Państwa firmy 
i branży wpłynęły minione dwa lata 
pandemii? 
W trakcie pandemii skupiliśmy się na tym, 
by oferować klientom to, czego potrze-
bowali. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się komputery do pracy i nauki 
zdalnej, monitory, kamery internetowe 
i rozwiązania sieciowe. W wybranych ka-
tegoriach notowaliśmy wzrost ruchu na 
stronie nawet o kilkaset procent. Myślę, 
że zdaliśmy ten egzamin i nawet pomimo 
trudności związanych z łańcuchem dostaw, 
klienci mogli znaleźć w naszej ofercie roz-
wiązania, które spełniały ich oczekiwania. 
Z pewnością tak duży popyt na elektronikę 
pomógł nam i pozostałym firmom z branży 
w przetrwaniu tego okresu. Wyzwaniem 
były kolejne lockdowny. Dużo pracy wyko-
naliśmy by zapewnić klientom możliwość 
odbioru zakupionych towarów. 

Jakie wnioski udało się wyciągnąć 
w kontekście pandemii i jej następstw, 
które wywarły tak znaczny wpływ na 
biznes?
Pandemia istotnie zmieniła nasze życie. 
Praca zdalna czy hybrydowa będzie już 
normą, a to oznacza, że firmy i pracownicy 
będą potrzebować sprzętu do zdalnych 
spotkań, do pracy z domu. I to nie tylko 
laptopów czy monitorów, ale także wydaj-
nych rozwiązań sieciowych, które zapewnią 
bezpieczeństwo danych i użytkownika. My-
ślę, że przez pandemię będziemy jeszcze 
bardziej związani z technologią, ze sprzę-
tem elektronicznym.

Oprócz sklepów tradycyjnych 
posiadacie Państwo także sklep 
internetowy. Jak duży wpływ na 
Państwa wyniki finansowe ma ten kanał 
komunikacji?
Od dłuższego czasu pracowaliśmy nad 
optymalizacją biznesu. Zgodnie z przyjętą 
strategią omnichannel ograniczyliśmy licz-
bę salonów stacjonarnych. Jesteśmy obec-
ni w największych miastach i miejscach, 
gdzie jest duży traffic. Pandemia pokazała 
też, że ogromną popularnością cieszą się 
tzw. sklepy dostępne na ulicy, które pod-
czas lockdownów mogły być otwarte, w od-
różnieniu od tych w centrach handlowych. 
Znaczna część naszej sprzedaży odbywa 
się przez sklep internetowy. Nasze dzia-
łania marketingowe prowadzimy głównie 
w sieci, w mediach społecznościowych. 
To tam szukamy klientów, oferujemy im 
nie tylko sprzęt w atrakcyjnych cenach 

czy szeroką ofertę usług dodatkowych, 
ale staramy się ich przyciągnąć do siebie 
przez ciekawy i intrygujący content. Budu-
jemy naszą społeczność, chcemy by ludzie 
utożsamiali się z naszymi wartościami.

Jaka jest obecnie polityka 

KIM JEST KAROLINA? KAROLINA PIETZ-DRAPIŃSKA
DYREKTOR MARKETINGU I PR
GRUPY KOMPUTRONIK

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Z marketingiem jestem związana 
przez całą zawodową karierę, 
pracowałam w agencjach 
reklamowych i działach marketingu 
współpracując z najsilniejszymi 
polskimi i międzynarodowymi 
markami. Dzięki temu doświadczyłam 
pracy z rzeczywistym marketingiem 
360 stopni. Od akcji z hostessami 
w supermarketach, przez tworzenie 
kampanii w telewizji po pełne 
spektrum działań w internecie. 
W Grupie Komputronik odpowiadam 
za pion Marketingu i PR, wspomagam 
też Zarząd w działaniach kształtujących 
strategię firmy.

DEWIZA ŻYCIOWA?
Mam kilka takich „złotych myśli”, 
ale najważniejsza, którą mówi, że 
„marzenia trzeba realizować a nie 
zasuszać w zielniku”. Wierzę, że nic nie 
dzieje się samo z siebie, że działania 
należy kształtować, na bieżąco 
korygować kurs, jeśli chce się dotrzeć 
do określonego celu. To wymaga 
precyzyjnego stawiania celów, dzielenia 

dużych tematów na mniejsze zadania 
i permanentnej proaktywności. 

O SUKCESIE DECYDUJE...
Zdecydowanie konsekwencja, 
potrzebna na etapie wdrażania 
rozwiązań. Ale istotne są również takie 
cechy jak kreatywność i umiejętność 
planowania wielowątkowych działań

CO MOTYWUJE PANIĄ DO DZIAŁANIA?
Najbardziej motywują mnie widoczne 
efekty podjętych działań. Jestem typem 
listy zadań - planuję, realizuję, skreślam. 
To takie perpetuum mobile.

W LUDZIACH CENIĘ...
Bardzo cenię dotrzymywanie 
zobowiązań. W codziennej współpracy 
wielokrotnie umawiamy się na 
pewien określony efekt pomiędzy 
pracownikami, czy kontrahentami. 
Doceniam, kiedy dotrzymujemy 
słowa i dostarczamy właściwy efekt 
we właściwym czasie oraz cenie. To 
pozwala iść do przodu i koncentrować 
się na nowych rzeczach.

W WOLNEJ CHWILI...
Uwielbiam podróże, każdą wolną 
chwile wykorzystuję na odwiedzanie 
nowych miejsc, poznawanie kultur 
i ludzi. To pozwala spoglądać na świat 
na nowo i daje mi nieustanną inspirację 
do mojej pracy.

CHCIAŁBYM OPANOWAĆ...
Chciałabym do perfekcji opanować 
umiejętność zarządzania ludźmi 
Uwielbiam pracę z ludźmi i często 
mam okazję zarządzać zespołami 
projektowymi. Ludzie są różni, używane 
techniki są różne, zasady zarządzania 
zmieniają się wraz ze zmianą 
pokoleniową. Nieustannie się tego 
uczę dostosowując swoją technikę 
do  zmieniających się oczekiwań. 
Chciałabym opanować umiejętność 
zarządzania do perfekcji – tak by ludzie 
byli zadowoleni  efekty widoczne. 
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marketingowa i komunikacyjna 
Państwa marki? Jakimi metodami 
przyciągacie nowych klientów?
Z naszą ofertą chcemy dotrzeć przede 
wszystkim do ludzi w wieku 20-30 lat, mi-
lenialsów i w ten sposób rozszerzać grono 
klientów. By robić to skutecznie, musimy 
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sprostać ich oczekiwaniom. Dlatego na-
sze działania marketingowe prowadzimy 
tak, by były one efektywne właśnie w tych 
grupach docelowych. Wzmacniamy naszą 
działalność w sieci, zwłaszcza w mediach 
społecznościowych, stawiamy na content 
video, nawiązujemy współprace z influ-
encerami. Od lat na bieżąco reagujemy 
na powstawanie nowych miejsc komu-
nikacji, w marketingu nie możemy stać 
w miejscu. Tego oczekują od nas klienci 
i partnerzy biznesowi. Komputronik się 
zmienia – odmładza, uelastycznia, „ufajnia” 
jednocześnie zachowując swoje doradcze 
i technologiczne DNA. Z technologią jeste-
śmy związani od zawsze i wierzymy, że 
dzięki naszemu funkcjonowaniu możemy 
dostarczać radość z technologii coraz to 
szerszemu gronu odbiorców.

Coraz więcej sieci sklepów 
detalicznych decyduje się na 
modernizację stacjonarnych punktów 
sprzedaży. Co wyróżnia aktualnie 
Państwa sklepy?
W zeszłym roku rozpoczęliśmy proces re-
modelingu salonów stacjonarnych. Nowy 
format salonów jest dużo bardziej nowo-
czesny. Klienci znajdą w nim wyraźnie wy-
eksponowane strefy z najpopularniejszym 
sprzętem – laptopy, smartfony i komputery 
stacjonarne z dedykowaną strefą gamin-
gową. Odwiedzający nowe sklepy mogą 
skorzystać także z osobnej strefy smart 
home, a także stanowiska usługowego, 
w ramach którego mogą skorzystać ze spe-
cjalistycznych usług na miejscu w salonie.

Centra logistyczne wyrastają jak grzyby 
po deszczu. Coraz więcej konsumentów 
robi zakupy w internecie. Świat się 
zmienia. Jaka w Państwa ocenie jest 
przyszłość handlu? Czy nadal będziemy 
robić zakupy w sklepach tradycyjnych, 
czy może mamy do czynienia ze 
zmierzchem centrów handlowych 
i stacjonarnych punktów sprzedaży? 
Dokąd zmierza branża?
Myślę, że salony stacjonarne staną się sho-
wroomami. Kliencie będą mogli przyjść, 
zobaczyć produkt na żywo, porozmawiać 
z ekspertem, który doradzi w wyborze 
sprzętu. Będą też miejscem, gdzie klienci 
będą mogli skorzystać z usług serwiso-
wych. Sprzedaż będzie rosnąć w kanale 
e-commerce, marki będą więcej inwesto-
wać w działania marketingowe, tak by śle-
dzić klienta w całym procesie zakupowym 
i skutecznie zachęcać go do zakupów.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.
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Ubrania Do Oddania to marka stawiająca przed sobą śmiały cel - 
zrewolucjonizowania polskiego rynku odzieżowego. Dzięki lokalizowaniu Butików 
Cyrkularnych w dużych miastach i rozpoznawalnych centrach handlowych marka 

chce być bliżej swoich odbiorców. Piotr Malinowski, Managing Director marki 
Ubrania Do Oddania opowiada m.in. o potencjale segmentu odzieży używanej na 

polskim rynku, strategii komunikacji marki oraz preferencjach dotyczących wyboru 
określonych lokalizacji handlowych.

   Rozmowa z Piotrem Malinowskim, Managing Directorem marki Ubrania Do Oddania

Ubrania Do Oddania to młoda 
marka, funkcjonująca na 
polskim rynku od 5 lat. W jakich 

okolicznościach zrodził się pomysł na 
ten biznes? Jaką szansę dostrzegliście 
na rynku?
Założycielami marki są Zosia Zochniak 
i Tomasz Bocian, to oni w 2018 roku założy-
li portal fundraisingowy www.ubraniadood-
dania.pl. Cel był jeden: zrewolucjonizować 
polski rynek odzieży, udowodnić, że drugi 
obieg może być bardziej odpowiedzialny, 
a przede wszystkim cyrkularny. Tu istotny 
jest fakt, że Polaków nie trzeba namawiać 
do ubrań z drugiej ręki. W naszym kraju 
w second-handach ubiera się już ponad 
10 mln ludzi. Wyzwanie stanowił pozornie 
bardziej atrakcyjny towar z zachodu. To 
na nim bazuje większość sklepów z asor-
tymentem używanym, w wyniku czego 
Polska stała się tekstylnym śmietnikiem 
Europy. Dlatego jako Ubrania Do Oddania 
przekonujemy Polki i Polaków do korzysta-

cyrkularność
jest przedłużeniem życia 

produktu

nia z tych second handów, które działają 
w modelu cyrkularnym. Dla naszej marki to 
istotne, by oferować prosty model zbiórek 
na terenie całej Polski, dawać alternatywę 
dla gospodarstw domowych i darczyńców 
naszego portalu, a następnie posortowa-
ne wprowadzać ponownie do drugiego 
obiegu.

Wspomniał Pan o zrewolucjonizowaniu 
rynku odzieżowego w Polsce - jakimi 
metodami chcieliby Państwo osiągnąć 
cel?
Rozbijamy mity, które narosły na temat 
odzieży używanej i dążymy do tego, by 
marka Ubrania Do Oddania stała się sy-
nonimem rewolucji rynku odzieżowego 
w Polsce. Realizujemy to przede wszystkim 
dzięki transparentnie zbieranej odzieży uży-
wanej przez portal fundraisingowy www.
ubraniadooddania.pl. Otwieramy także au-
torskie pop-up story w centrach i galeriach 
handlowych pod jednym szyldem “Butiku 

Cyrkularnego”. To tu klient zaopatrzy się 
w wyselekcjonowane i odświeżone ubra-
nia oraz dodatki z drugiego obiegu, weź-
mie udział w edukacyjnych warsztatach 
wokół cyrkularności, a także odda niepo-
trzebną odzież do dedykowanych boxów. 
Zachęcamy także do odwiedzin naszych 
stacjonarnych second-handów “Na okrą-
gło” w Galerii Wileńskiej oraz UDO second 
hand w 3 Stawach, gdzie oferujemy bogaty 
asortyment wyselekcjonowanych ubrań, 
butów, akcesoriów użytku domowego 
i zabawek – wszystko z drugiego obiegu. 
Każdy second-hand jest zgodny z ideą cyr-
kularności i misją marki. Dlatego, oprócz 
zakupów rzeczy z drugiej ręki, w sklepach 
można również oddać niepotrzebne ubra-
nia. Co dla nas bardzo istotne, to fakt, że 
od początku działalności wraz ze współ-
pracującymi z nami organizacjami charyta-
tywnymi przeprowadziliśmy 700 kampanii, 
aktualnie trwa ponad 200 zbiórek. Ponad 
35 000 użytkowników portalu zaufało nam 

SHOPPING MALL MARKETING 2022



SHOPPING MALL MARKETING 2022

83WYWIAD 
UBRANIA DO ODDANIA

FOT. UBRANIA DO ODDANIA



przekazując niepotrzebne rzeczy do Ubra-
niaDoOddania.pl. Teraz organizujemy się 
szczególnie, pod jednym hasłem: razem 
do miliona. Chcemy zaangażować jeszcze 
więcej odbiorców do odświeżenia swoich 
szaf, a przy tym realnego wsparcia naszych 
partnerskich NGO. Do akcji #razemdomi-
liona zaprosiliśmy Ambasadorów naszej 
marki, pracowników firm w ramach nasze-
go programu CSR “Firma wPorządku" oraz 
klientów naszych sklepów stacjonarnych. 
Nie chcę zapeszać, ale myślę, że wspól-
nymi siłami jeszcze przed końcem lipca 
dobijemy sześciocyfrowy licznik!

Jak obecnie odbierana jest marka 
przez dzisiejszych konsumentów? 
Czy trudno jest przekonać klienta do 
zakupu ubrań z drugiej ręki? 
Nasze sklepy zlokalizowane są w dużych 
miastach: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu 
Katowicach, Bydgoszczy, gdzie spotykamy 
bardzo świadomego konsumenta. Odwie-
dza nas szerokie spektrum konsumentów, 
nie tylko jeden dominujący profil. Możemy 
liczyć na uczącą się młodzież z liceum, 

studentów, świadomych ekologii konsu-
mentów pracujących na etatach w różnych 
biznesach, wśród konsumentów mamy 
przekrój wszystkich kategorii wiekowych. 
Na początku dominuje pozytywne zasko-
czenie, że oferujemy odzież z drugiego 
obiegu i że jesteśmy tak blisko nich.  Po-
tem pojawia się dłuższa więź: częstsze 
wizyty na cyklach wyprzedażach,  odda-
wanie niepotrzebnych ubrań bezpośrednio 
w butikach.   

Jak według Państwa marki Ubrania Do 
Oddania wygląda idea cyrkularności?
Każdy członek naszego zespołu ma na 
to pytanie swoją odpowiedź. To, co łączy 
wszystkie wypowiedzi to zrozumienie, że 
cyrkularność jest przedłużeniem życia 
produktu. Zespół Butików Cyrkularnych 
powie, że ta idea nierozerwalnie łączy 
się z wprowadzaniem ubrań i akcesoriów 
do ponownego obiegu, zachęcaniem do 
zrównoważonych i świadomych zakupów. 
Pracownicy w magazynie wskażą na to, jak 
ważne jest, by dbać o odzież, a wraz z de-
cyzją jej oddania upewnić się, że jeszcze 

komuś posłuży. Członkinie teamu marke-
tingowego wyróżnią potencjał edukacyj-
ny, by o zrównoważonej modzie mówić 
merytorycznie i inspirująco, docierając do 
różnych grup odbiorców. Każdy z zespołu 
pod szyldem marki UDO ma tę świado-
mość, że idea cyrkularności nie zamyka 
się w kilku hasłach. Istotne, że stała się 
częścią naszej wspólnej misji. 

Gdzie aktualnie jesteście Państwo 
obecni?
Przede wszystkim chcemy być blisko kon-
sumentów i być dostępni dzięki temu, że 
działamy w kilku kanałach dystrybucji. Kon-
sumenci modowi mogą znaleźć nasze Bu-
tiki Cyrkularne w wiodących regionalnych 
Centrach Handlowych. Przykładami są 
Galeria Mokotów, Wars Sawa Junior, Wroc-
lavia, Galeria Katowicka, Avenida. Wkrótce 
zawitamy do kolejnych galerii: Posnanii, 
dwóch nowych punktów na mapie Warsza-
wy, kolejnej galerii we Wrocławiu i w Byd-
goszczy. W II połowie roku chcemy pojawić 
się w nowych miastach: Łodzi, Szczecinie. 
Na koniec roku będziemy już w 12 lokali-
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KIM JEST PIOTR? PIOTR MALINOWSKI
MANAGING DIRECTOR MARKI
UBRANIA DO ODDANIA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Ponad 15 lat spędziłem pracując dla 
amerykańskich marek i organizacji, 
gdzie rozwijałem się głównie 
w strukturach sprzedażowych, zarówno 
w segmencie b2b jak i b2c. Hasbro, 
Levi’s i Claire’s - to była świetna szkoła 
życia, gdzie mogłem zbudować swój 
warsztat menedżerski i poznać wielu 
świetnych ludzi, z którymi mam kontakt 
do dziś. Przeżyłem wielu szefów: 
Irlandczyków, Szkotów, Hiszpanów, 
Brytyjczyków, Amerykanów, Polaków, 
sporo widziałem i doświadczyłem, 
podróżując po całym regionie 
CEE. Przez dwa lata działałem 
jako niezależny konsultant, zanim 
trafiłem do jednego z liderów branży 
recyklingowej w Europie. Branża 
recyklingowa to jeden z bardzo 
wymagających segmentów rynku, 
często niedoceniana. Współpracę 
z Vive i kolegami z Kielc wspominam 
bardzo dobrze. Spędziłem tam dobrze 
4 lata, działając na skale naprawdę 
globalną. Wróciłem do Warszawy ze 
względu na rodzinę. Przez ostatni 
rok prowadziłem projekt retailowy 
dla lidera w branży obuwia i off-
price - CCC. To było szybkie, ale cenne 
doświadczenie, gdzie znów poznałem 
mnóstwo fajnych współpracowników 
i partnerów biznesowych z branży.   
Z wykształcenia jestem ekonomistą 
po WNE Uniwersytetu Warszawskiego. 
Zarządzania firmą uczyłem się też we 
Francuskim Instytucie Zarządzania. 

W ubiegłym roku udało mi się 
znaleźć wolną chwilę i zaliczyć kurs 
“ Digital Disruption” w Cambridge 
Judge Business School. Aktualnie 
jestem Dyrektorem Zarządzającym, 
odpowiadam praktycznie za każdą sferę 
działalności spółki: od zakupów, przez 
produkcję, po sprzedaż.

DEWIZA ŻYCIOWA?
Nie ważne ile wiesz, ale ile jeszcze się 
możesz nauczyć.

O SUKCESIE DECYDUJE...
Konsekwencja, odpowiedzialność, 
metoda małych kroków.

CO MOTYWUJE PANA DO DZIAŁANIA?
Lubię budować zespoły, czy tworzyć 
nowe projekty. Lubię patrzeć 
jak przebiega ekspansja, rośnie 
ilość sklepów, ale najwiekszym 
motywatorem jest dla mnie 
zadowolony i uśmiechnięty klient.

W LUDZIACH CENIĘ...
Szczerość, inicjatywę, chęć nauki.

W WOLNEJ CHWILI...
Lubię górskie wędrówki i jazdę na 
rowerze.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Przyrodniczo: Andy w Ameryce Pd - 
wrażenie robi bogactwo krajobrazów. 
Pejzażowo: Halong Bay w Wietnamie - 
jest zjawiskowa.

NIEZAPOMNIANY FILM?
Trudne pytanie, tych filmów jest 
mnóstwo np. Pachnidło, a ostatnio 
House of Gucci.

KSIĄŻKA WARTA POLECENIA?
Trudno wybrać jedną, jest kilka 
ciekawych pozycji, które odświeżyłem 
i mogę polecić: Wojny biznesowe - za 
ciekawe historyczne i case’y biznesowe; 
Kod kulturowy - za profilowanie 
konsumentów; Republika Samsunga, 
Chiny wg Leszka Ślazyka - za obraz 
biznesu z Azjatami; WynalazcyPL 
- za przybliżenie nieoczywistych 
bohaterów. Z kolei Negocjacje 
z potworami to książka na czasie, 
o ‘kulturze” rosyjskich negocjacji

ULUBIONE DANIE?
Lubię różne kuchnie, klasykę gruzińską: 
chinkali i chaczapuri, wszystkie 
odmiany meksykańskiej: quesadilla 
i fajitas, ale od lat nie mogę żyć bez 
hummusu [śmiech].

KULTURA W CZASIE WOLNYM?
Rzadko mam okazję odwiedzić teatr 
- ale doceniam aktorstwo sceniczne, 
gdzie trzeba nieźle improwizować. 
Wybieram komedie, więc mogę polecić  
Merylin Mongoł w Ateneum czy ZUS 
w Kamienicy.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ W...
Jestem już po urlopie w tym roku 
w Turcji. Kolejny, rodzinny wyjazd 
planuję w sierpniu w Tatry, dla odmiany 
chyba po stronie słowackiej.

ULUBIONA RESTAURACJA?
Nie mam tej ulubionej, lubię lokale 
na Powiślu, czy Pradze. Staram się 
zmieniać adresy za każdym razem. 
Z nowych miejsc na mapie polecam 
Browary Warszawskie - robią największe 
wrażenie.

JEŚLI MUZYKA TO...
Osobiście wolę ciężkie brzemia, 
wychowałem się na Metallice, czy 
Ramstein. Dzieci mnie ostatnio 
próbują pacyfikować, więcej jest radia 
popowego ….

CHCIAŁBYM OPANOWAĆ...
Z językami niemieckim i francuskim 
nie wyszło. Fajnie by było powalczyć 
jeszcze z językiem hiszpańskim 
lub wykorzystać pianino, które stoi 
w domu.
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zacjach. Konsumenci z głównego nurtu  
mogą znaleźć nasze najnowsze dziecko 
- sklepy UDO Second hand w regularnych 
galeriach: Galerii Wileńskiej w Warszawie, 
3 Stawach w Katowicach (już w czerwcu) 
oraz Pestce w Poznaniu (także w czerwcu). 
W planach mamy kolejne otwarcia, aby rok 
zamknąć z minimum 10 sklepami w tym 
formacie. W ramach programu partnerskie-
go UDO współpracujemy i zaopatrujemy 
na zasadach wyłączności już 15 sklepów  
w całej Polsce. Są one zlokalizowane 
w bliskim sąsiedztwie konsumentów: na 
głównych ulicach handlowych, osiedlach, 
przedmieściach miast. Konsumenci mogą 
natrafić zarówno na butki 50 metrowe, jak 
i duży format sklepu 300 mkw.

Jak wygląda marketing marki Ubrania 
Do Oddania? Z jakich narzędzi 
korzystacie najczęściej i jaką strategię 
komunikacyjną przyjęliście?
Strategia naszej marki jest ściśle oparta 
na edukacji konsumenta. We wszelkich 
komunikatach istotne jest dla nas uświada-
mianie i motywowanie odbiorcy do zrówno-
ważonych działań, nie tylko na rzecz mody, 
ale szeroko rozumianego środowiska. Sta-
wiamy także na transparentność i otwar-
tość. Intensywnie działamy w przestrzeni 
mediów społecznościowych, publikując 
angażujące treści na Instagramie, Face-
booku oraz LinkedInie. Prowadzimy mail 
marketing, tworząc inspirujące newslet-
tery dla dedykowanej bazy naszych buti-
ków (cykliczny newsletter “Cyrkularnik”) 
oraz licznej grupy użytkowników portalu 
www.ubraniadooddania.pl. Angażujemy 
się także w przestrzeni akademickiej, wy-
stępując na panelach dyskusyjnych czy 
wykładach. Współtworzymy edukacyjne 
warsztaty i spotkania wokół cyrkularności, 
jak oficjalne otwarcia naszych Butików Cyr-
kularnych czy event “Wiosenne inspiracje” 
we Wroclavii.

Posiadacie Państwo Pop-Up Store’y, 
tzw. Butiki Cyrkularne, zlokalizowane 
w popularnych polskich obiektach 
handlowych - jak aktualnie wygląda 
strategia rozwoju tego formatu?
W tym momencie prowadzimy sześć Bu-
tików Cyrkularnych, do końca roku planu-
jemy mieć ich dwanaście. Oznacza to że 
na mapie Polski praktycznie przybędzie 
minimum 1 miesięcznie.

Jakie są Państwa preferencje związane 
z wyborem określonych lokalizacji 
handlowych? Jakie są wymagania w  
tym zakresie?
Butki Cyrkularne celują w wiodące, re-
gionalne galerie handlowe. Standardowy 
format to 120-160 mkw., ale z racji na po-
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p-up musimy być i jesteśmy elastyczni co 
do powierzchni. Sklepy UDO Second hand 
planujemy w regularnych galeriach hiper-
marketowych w formacie 150-250 mkw..

Państwa program umożliwia 
brandom z branży fashion bycie 
bardziej cyrkularnymi? Co za tym 
przemawia i z jakim spotyka się 
zainteresowaniem?
Zainteresowanie firm jest spore, branża 
bardzo uważnie przyglądała się naszej 
współpracy z marką 4F i widzi ten suk-
ces. Firmy odzieżowe już dzisiaj dobrze 
wiedzą, że cyrkularność jest nie tylko 
konieczna, ale też opłacalna. Obserwują 
drugi obieg i zastanawiają się jak do niego 
dołączyć. Oferujemy markom modowym 
pełne wsparcie na każdym etapie wejścia 
na rynek drugoobiegowy: zbierania, sor-
towania (w tym naprawiania) i sprzedaży 

- zarówno w kanałach offline jak i online. 
Firma, w zależności od potrzeb i możli-
wości, sama decyduje czy zależy jej je-
dynie na wybranym obszarze działań czy 
całym pakiecie, oferujemy każdy wariant 
współpracy. Działania w zakresie drugiego 
obiegu to jeszcze teraz aktywności nad-
obowiązkowe dla firm odzieżowych, ale 
branża ma świadomość, iż zostaną nań 
szybko wymuszone, co pokazuje  strategia 
Unii Europejskiej na rzecz zrównoważo-
nych wyrobów włókienniczych w obiegu 
zamkniętym. Rynek odzieży używanej to 
od wielu, wielu lat ogromny biznes, który 
bardzo dynamicznie rośnie. Wprowadzenie 
przez markę rzeczy do ponownego obie-
gu w sposób uczciwy i transparentny jest 
bardzo korzystne, nie tylko pod względem 
środowiskowym i wizerunkowym, ale także 
finansowym. Co nas szczególnie cieszy, 
jest także atrakcyjne dla klienta - rzeczy z II 

obiegu po prostu świetnie się sprzedają.

Jaka jest perspektywa rozwoju 
Państwa segmentu w Polsce? Jak 
pod tym względem wypadamy na tle 
pozostałych krajów?
Rynek recyklingu i odzieży second hand 
w Polsce jest bardzo dojrzały. Rozwijał 
się przez dziesięciolecia i będzie nadal...  
Dotyczy to zarówno segmentu sortowania, 
handlu hurtowego i detalicznego czy dal-
szego przetwórstwa. Ponadto Polska to li-
czący się w Europie importer odzieży, która 
trafia na krajowy rynek, jak i wiele rynków 
eksportowych. Branżę na pewno czekają 
zmiany dotyczące konsolidacji w segmen-
cie produkcyjnym, ponieważ rynek jest dziś 
bardzo rozdrobniony. Ponadto technologie 
i nowe nawyki konsumenckie będą powo-
dować zmiany w segmencie retailowym. 
W porównaniu z innymi krajami czy to CEE 
czy EU wyglądamy dobrze, jesteśmy bar-
dziej konkurencyjni, co jest ważne dla kon-
sumentów. Zarówno w branży produkcyjnej 
jak i retailowej nikt nie ma monopolu, jak to 
jest np. na Węgrzech czy Litwie. 

Niedawna pandemia Covid-19, wojna 
na Ukrainie, gwałtowny wzrost cen 
produktów i usług, zmiana preferencji 
konsumenckich, podyktowana 
m.in. niepewnością jutra - z jakimi 
jeszcze wyzwaniami w Państwa ocenie 
będzie się mierzył rynek handlu 
detalicznego w najbliższym czasie?
Wymieniła pani zjawiska “czarnego łabę-
dzia” których nie sposób było przewidzieć,  
jak i te które były tylko kwestią czasu, ze 
względu na politykę fiskalną rządu. W han-
dlu detalicznym mamy o czym myśleć. Od 
lat mamy presję technologiczną ze strony 
konsumentów którzy poszukują nowych 
kanałów zakupowych, swobodnie żonglu-
jąc między offline i online. Konsumenci 
modyfikują swoje zachowania i preferen-
cje zakupowe, płatnicze, na które musimy 
reagować. Każde kolejne pokolenie jest 
inne i ma inne oczekiwania, co widać po 
mapie marek, które nie wytrzymują w tym 
wyścigu. Ciekawe będą także trendy na 
rynku zatrudnienia: z jednej strony pre-
sja wynagrodzeń, bo wiadomo, inflacja, 
z drugiej podaż dużej ilości pracowników 
z Ukrainy i ogólnie ze Wschodu. Dla wielu 
z nas w retailu, koszty pracowników to 
najwyższy procent kosztów w budżetach 
sklepów.

Dziękujemy Panu za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
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Drogerie dm posiadają ponad 3800 punktów sprzedaży, w których zatrudnionych 
jest ponad 66 000 osób w całej Europie. Marka od niedawna obecna jest na 

polskim rynku i mimo, iż w Polsce posiada dwa stacjonarne punkty sprzedaży oraz 
sklep online, to w planach ma już uruchomienie kilkunastu kolejnych lokalizacji. 

Markus Trojansky, będący Dyrektorem Zarządzającym dm drogerie markt w Polsce 
opowiada o strategii rozwoju sieci, specyfice jej oferty oraz aspektach, które mają 

zdecydowanie wyróżnić brand na polskim rynku.

   Rozmowa z Markusem Trojanskym, Dyrektorem Zarządzającym dm drogerie markt w Polsce

Drogerie dm posiadające ponad 
3800 sklepów w 13 krajach 
Europy zadebiutowały w kwietniu 

na polskim rynku. Jaką szansę 
i możliwości dostrzegają Państwo 
w naszym kraju?
Widzimy ogromny potencjał na rynku pol-
skim i wierzymy, że pomimo sporej konku-
rencji wciąż jest dla nas miejsce. Chcemy, 
by polscy konsumenci pokochali nasze 
marki. Bardzo zależy nam na ich zaufaniu. 
Polski rynek jest dynamiczny i jesteśmy 
przekonani, że każdy nowy gracz to zysk 
przede wszystkim dla klienta. Dotychczas 
miliony klientów pokochały już produkty 
dm, a my chcemy, aby jakością naszej ofer-
ty zachwycało się jeszcze więcej osób. 
Dlatego, by być jak najbliżej nich, każdego 
roku otwieramy w Europie szereg nowych 
oddziałów i bardzo cieszymy się, że od 
tego roku jesteśmy obecni także w Polsce. 

DLA NAS LICZY SIĘ

JAKOŚĆ,
A NIE ILOŚĆ

Pierwszy sklep stacjonarny w Polsce 
został otwarty w Parku Handlowym 
Galaktyka. Z jakim zainteresowaniem 
spotkało się otwarcie sklepu i Państwa 
debiut?
Otwarcie pierwszej drogerii dm w Pol-
sce okazało się dużym sukcesem, było 
dla nas również ważnym wydarzeniem 
i początkiem zupełnie nowego rozdziału. 
Bardzo byliśmy ciekawi reakcji klientów. 
Frekwencja przeszła nasze oczekiwania. 
Wrocławianie licznie przybyli do nowo 
otwartego sklepu i chętnie sięgali po pro-
dukty marek własnych dm. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszył się żel marki 
Balea ze specjalnej edycji limitowanej 
dla Wrocławia, ale także mydła i kremy 
do twarzy tej marki. Chcemy, żeby to po-
czątkowe zainteresowanie przerodziło się 
w długotrwałą relację z naszymi klientami. 
Równolegle z otwarciem pierwszej drogerii 
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uruchomiliśmy sklep online oraz rozpoczę-
liśmy komunikację w social mediach, gdzie 
spotkaliśmy się z bardzo dobrym przyję-
ciem i olbrzymim zainteresowaniem naszą 
marką. Użytkownicy są nas ciekawi, cze-
kają na kolejne otwarcia, dzielą  się z nami 
swoimi opiniami. To cieszy i potwierdza 
nasze przekonania, że w Polsce wciąż jest 
miejsce dla takiej marki jak nasza.

Czy to właśnie ten format obiektów 
(retail park) będzie leżał przede 
wszystkim w zakresie Państwa 
zainteresowań? Jakie są Państwa 

preferencje w zakresie wyboru 
określonych lokalizacji handlowych?
Chcemy być jak najbliżej klientów, dlatego 
na początku celujemy przede wszystkim 
w małe i średnie obiekty, duży format wy-
maga dogłębnej analizy pod kątem potrzeb 
i oczekiwań lokalnego rynku. Lokalizacje 
przy ulicach handlowych są generalnie mile 
widziane, ale nie są one naszym pierwszym 
wyborem. Powierzchnia sali sprzedaży 
drogerii dm w Polsce, która znajduje się 
we wrocławskim parku handlowym Ga-
laktyka wynosi około 520 mkw. i jest to 
nasz orientacyjny wewnętrzny benchmark, 

do którego będziemy się odnosić przy 
kolejnych otwarciach. Pierwsze drogerie 
otwierane przez nas będą mieć charak-
ter wzorcowy. Chcemy pokazać klientom 
i partnerom biznesowym naszą strategię 
biznesową i kierunek rozwoju na polskim 
rynku. W pierwszej kolejności skupiamy się 
na rozwoju w regionie Dolnego Śląska, ale 
nie wyłącznie.

Na polskim rynku drogeryjnym silną 
pozycję rynkową mają takie marki jak 
Rossmann czy Hebe. W jaki sposób 
chcecie Państwo konkurować z tymi 
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brandami? Czym będą się wyróżniały 
w Polsce Państwa stacjonarne punkty 
sprzedaży? Jakie doświadczenia 
zakupowe pragniecie zapewnić 
klientom odwiedzającym Państwa 
drogerie?
Jest wiele rzeczy, które wyróżniają nas 
na rynku. Już pierwsze wrażenie po wej-
ściu do sklepu jest zupełnie inne. Zakupy 
w dm mają być przyjemne. Dotyczy to 
także sposobu aranżacji wnętrz naszych 
drogerii. Wyposażamy je tak, by były jak 
najbardziej przyjazne klientom. Składają 
się na to niskie regały, ułatwiające orien-

tację, pogrupowane według asortymentu. 
Mamy szerokie alejki, dużo szersze niż 
konkurencja. Dzięki temu rodzic z wóz-
kiem, niosący jeszcze na ręku torbę i drugie 
dziecko, może swobodnie przemieszczać 
się po sklepie i nie stresować, że ktoś chce 
go szybko wyminąć. Podłoga w naszych 
drogeriach nie jest wyłożona kafelkami, 
choć byłoby to najtańsze. Ale wózek su-
nący po wykładzinie nie stuka i nie koły-
sze się. W większości drogerii oferujemy 
klientom bezpłatną toaletę, z przewijakiem 
dla niemowląt i darmowymi pieluszkami. 
Nasze oświetlenie jest inne, nie tak agre-
sywne jak to montowane standardowo 
w sklepach. Od samego początku istotnym 
było dla nas, żeby stworzyć takie warunki, 
aby rodzic z dzieckiem mógł zrobić komfor-
towo zakupy. Naszą myślą przewodnią nie 
jest to, jak sprawić, żeby klient kupił więcej, 
tylko co zrobić, żeby czuł się w naszych 
drogeriach dobrze i chciał jak najczęściej 
robić zakupy właśnie u nas. Co do konku-
rencji - Hebe, jak sama nazwa wskazuje, 
koncentruje się na kosmetykach. Nie ma 
chociażby produktów do domu, środków 
czystości czy kosmetyków do pielęgnacji 
dzieci. Rossmann, nasz główny konkurent, 
znany nam już z niemieckiego rynku, kieru-
je się do innych klientów niż my, skoncen-
trowanych na promocjach i przecenach. 
Dyskonty oferują tylko część asortymen-
tu, jakim my dysponujemy. To jednak nie 
wszystko, co nas wyróżnia. Wyposażamy 
sklepy tak, by były jak najbardziej przyjazne 
klientom pod każdym względem. Przede 
wszystkim jednak mamy zupełnie inną, 
unikatową politykę cenową, zawierającą 
się w haśle “trwała, zawsze korzystna 
cena”, która gwarantuje, że ceny produk-
tów w drogeriach dm nie są podnoszone 
częściej, niż co 4 miesiące. Co więcej, na 
każdym produkcie klient znajdzie ozna-
czenie daty ostatniej podwyżki. Polityka 
cenowa w dm jest transparentna i bardzo 
ważne dla nas jest to, by klienci byli dobrze 
o tym poinformowani. Uważamy, że nie 
należy sztucznie zawyżać cen, by potem je 
obniżać, zmuszając klienta, żeby kupował 
produkty na promocjach, a nie wtedy, kiedy 
faktycznie ich potrzebuje. Nasza filozofia 
mówi: drogi kliencie, możesz polegać na 
cenach, jakie widzisz na półkach. Możesz 
w dowolnej chwili przyjść i kupić produkt 
w tej cenie, kiedy rzeczywiście go potrzebu-
jesz. Wierzymy, że szczególnie dziś, w cza-
sie szalejącej inflacji, klienci to docenią. 

Jakiego typu narzędzia i działania 
marketingowe będą miały za zadanie 
zwrócić efektywnie uwagę polskich 
konsumentów na Państwa brand?
Tak, jak wspominałem Polska jest pierw-
szym krajem, w którym równolegle 

otwieramy dwa kanały sprzedaży - skle-
py stacjonarne i sklep online. W ślad za 
tym idzie także wdrożenie aplikacji “Mój 
dm”, która pozwala na lojalizowanie 
i marketingowe aktywizowanie klientów. 
Równolegle z naszym debiutem na pol-
skim rynku rozpoczęliśmy współpracę 
z jednym z popularniejszych programów 
lojalnościowych - z Paybackiem, którego 
uczestnicy mogą zbierać punkty zarówno 
w sklepach stacjonarnych dm, w aplikacji 
„Mój dm” oraz  w sklepie online na www.
dm.pl. Wraz z rozwojem kolejnych skle-
pów stacjonarnych w Polsce z pewnością 
w stosownym czasie będziemy pracować 
nad rozwojem kolejnych usług. Naszą 
komunikację marketingową wspierają 
kampania outdoorowa, kampania online 
w social mediach oraz tradycyjne gazetki 
drukowane, których formuła z pewnością 
będzie jeszcze ewoluowała tak, by finalnie 
przybrać najbardziej optymalny kształt dla 
polskiego klienta.

Istotnym kanałem sprzedaży 
zyskującym coraz większą popularność 
jest e-commerce. W jakim stopniu 
ten kanał wykorzystywany jest przez 
Państwa firmę? Jak kształtują się 
najważniejsze liczby?
Sklep internetowy dm.pl uruchomiliśmy na 
dwa dni przed oficjalnym otwarciem pierw-
szego stacjonarnego sklepu w Polsce. Nie 
wchodziliśmy jeszcze w ten sposób na 
żaden rynek. Sprzedaż online jest dla nas 
ważnym kanałem kontaktu z klientami, ale 
patrzymy na biznes całościowo. Czasem 
konsument przychodzi do sklepu, a cza-
sem kupuje w sieci. I to ciągle ten sam 
klient. Nie upubliczniamy informacji do-
tyczących danych sprzedażowych. Mogę 
tylko powiedzieć, że w Niemczech jeste-
śmy numerem jeden, jeśli chodzi drogerie 
online, mamy ponad 2000 sklepów i jeden 
online. W Polsce są jak na razie dwa sklepy 
stacjonarne i jeden internetowy. Jesteśmy 
bardzo ciekawi, który z nich przyniesie wię-
cej przychodów. Jednak sytuacji na tych 
dwóch rynkach nie da się porównać.

Jaki asortyment dostępny będzie 
w polskich sklepach? Czy różni się 
znacznie od asortymentu dostępnego 
w innych krajach? Jakie jeszcze 
produkty cieszą się zainteresowaniem 
klientów?
W ofercie drogerii dm jest ponad 10 tys. 
pozycji asortymentowych, z czego oko-
ło ⅓  to produkty pod markami własnymi 
sieci. Klienci mają u nas szeroki wybór 
produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, 
artykuły zdrowotne i higieniczne oraz pro-
dukty w kategoriach kosmetyki i perfumy, 
żywność, gospodarstwo domowe, usłu-
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gi foto i karmy dla zwierząt. Duża część 
asortymentu dostępna jest w większości 
krajów, jednak  dajemy menedżerom w po-
szczególnych krajach sporą swobodę w za-
opatrywaniu sklepów w lokalne produkty, 
dopasowane do oczekiwań klientów. I tak 
na rynku polskim już dziś klienci znajdą 
wiele rodzimych produktów, jak na przy-
kład: Ludwik, Regina, Joanna, Anwen, Ziaja, 
Bielenda, AA, Perfecta and Lirene. Duża 
skala działania na wielu rynkach pozwala 
nam zamawiać produkty w korzystnych 
cenach i spełnić obietnicę gwarancji trwa-
łej, zawsze korzystnej ceny. Korzystamy 
przy tym z usług międzynarodowych do-
stawców, są wśród nich też firmy z Polski, 
choć może nie rzuca się to w oczy przy tak 
szerokim asortymencie. Jednocześnie bar-
dzo ważne są dla nas marki własne i dzięki 
doświadczeniu z innych rynków wiemy, 
że tym, co przyciąga klientów do nas są 
właśnie marki własne. Dlatego będziemy 
ich oferować coraz więcej. Na naszych pół-
kach klienci znajdą produkty 28 marek dm 
z różnych kategorii. Od pielęgnacji ciała po 
karmę dla zwierząt. Marki własne dm ofe-
rują wszystko, co najpotrzebniejsze w co-
dziennym życiu. Produkty naszych marek 
mają kilka cech wspólnych: wysoką jakość, 
uczciwą cenę i popularność wśród naszych 
klientów. Wśród tych najpopularniejszych 
należy wymienić markę Balea oraz najlepiej 
sprzedającą się markę certyfikowanych 
kosmetyków naturalnych alverde. Rodzi-
ce chętnie sięgają po produkty dla dzieci 
i niemowląt sygnowane marką babylove. 
Równie popularna jest spożywcza marka 
dm Bio, czy istniejąca na rynku od 30 lat 
marka środków czyszczących Denkmit. We 
wszystkim jednak staramy się zachować 
umiar - naszym celem nie jest to, żeby na 
półkach naszych drogerii było jak najwię-
cej asortymentu pod marką własną, ale 
żeby klienci otrzymywali produkty, których 
potrzebują. Ważne jest zadbanie o balans 
w ofercie, żeby wybór marki własnej i ma-
rek naszych partnerów handlowych był 
odpowiedni. 

W jaki sposób chcecie być Państwo 
postrzegani przez polskich 
konsumentów?
Bardzo zależy nam na zaufaniu klientów 
i byciu spójnym w tym, co deklarujemy 
i tym, co klienci mogą u nas nabyć i jak 
mogą się poczuć w naszych drogeriach. 
Składa się na to całe doświadczenie za-
kupowe, które kreujemy od jakości pro-
duktów, przez gwarancję ceny, aranżację 
sklepów, po kontakt z naszym zespołem. 
Nie chcemy, żeby klienci musieli gonić za 
promocjami, to stresujące. Chcemy, by 
zawsze wiedzieli czego mogą się u nas 
spodziewać, dlatego tak, jak już wspomi-
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nałem ważna jest trwała, zawsze atrakcyj-
na cena. Na wyjątkowość doświadczenia 
zakupowego w naszych sklepach, poza 
opisaną już przeze mnie szczególną aran-
żacją wnętrz, wpływa fakt, że w naszych 
sklepach pracują zespoły kompetentnych 
osób, które służą radą klientom. Jedną 
z naszych myśli przewodnich jest hasło “Tu 
liczy się człowiek. Tu kupuję”. To wpływa na 
kulturę organizacyjną dm, którą wyróżnia 
kultura dialogu. Oznacza to, że ze sobą 
rozmawiamy, wymieniamy się doświad-
czeniami i krytycznie analizujemy. Jest 
to środowisko, w którym naprawdę liczy 
się człowiek. Sposób, w jaki firma traktuje 
swoich współpracowników, przekłada się 
na to, jak oni traktują klientów. Zależy nam 
na zbudowaniu trwałej relacji z klientami, 
dlatego każdemu otwarciu sklepów dm 
towarzyszy aktywność wiążąca markę 
z lokalną społecznością. Chcemy być jak 
najbliżej naszych klientów, także w ich 
codziennym życiu. Interesuje nas wszyst-
ko, co dzieje się w zasięgu 10-20 km od 
naszego sklepu. Kibicujemy, wspieramy, 
promujemy, a jeśli istnieje taka potrzeba, 
pomagamy. Otwierając sklep, stajemy się 
częścią lokalnej społeczności.

Jakie cele stawia sobie Państwa marka 
w związku z rozwojem sieci sprzedaży 
na Polskim rynku?
Nie postawiliśmy sobie za cel otwarcia 
konkretnej liczby drogerii. Chcemy, żeby 
każdy nasz sklep, który uruchomimy w Pol-
sce prosperował dobrze i był lubiany przez 
klientów. Dla nas liczy się jakość, a nie 
ilość, będziemy rozwijać się organicznie. 
Chcemy najpierw zobaczyć, jak funkcjo-
nują pierwsze sklepy, czy ich lokalizacja 
jest dobra, czy nasz system sprawdza się 
w Polsce… Będziemy rozwijać się w róż-
nych lokalizacjach: w parkach handlowych, 
galeriach i przy ulicach. Na razie otworzy-
liśmy dwa pierwsze sklepy we Wrocławiu 
i Jeleniej Górze. Niebawem będzie ich 
łącznie 5, ale już dziś podpisanych mamy 
kilkanaście umów na kolejne lokalizacje. 
Dodatkowo klienci mogą korzystać z apli-
kacji „Mój dm” oraz ze sklepu internetowe-
go www.dm.pl. W pierwszej kolejności sku-
piamy się na rozwoju w regionie Dolnego 
Śląska, ale nie wyłącznie, szerzej patrząc 
będzie to południowo-zachodnia Polska.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

Drogerie dm posiadają ponad 3800 punktów 
sprzedaży, w których zatrudnionych jest 
ponad 66 000 osób w całej Europie. W roku 
obrotowym 2019/2020 dm odnotował 
sprzedaż w wysokości 12,3 mld euro 
wygenerowaną łącznie we wszystkich 13 
krajach europejskich. W tym samym okresie 
w Niemczech około 42 600 pracowników 
wygenerowało sprzedaż na poziomie 
9,4 mld euro. Drogerie dm oferują szeroki 
wybór produktów do pielęgnacji twarzy 
i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne 
oraz produkty w kategoriach kosmetyki 
i perfumy, żywność, gospodarstwo domowe, 
usługi foto i karma dla zwierząt. Oprócz 
produktów znanych marek klienci znajdą 
w dm także wiele marek własnych, takich 
jak Balea czy najlepiej sprzedająca się marka 
certyfikowanych kosmetyków naturalnych 
alverde. dm docenianie jest również za 
zespół wykwalifikowanych pracowników, 
chętnie doradzających klientom. Sieć 
nieustannie pracuje nad optymalizacją 
wszystkich swoich procesów, by wywiązać się 
z odpowiedzialności za zrównoważony rozwój 
w całej Europie.

www.dm.pl
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Działająca od 1998 roku spółka Promotorzy jest właścicielem sieci sklepów SMOKE, 
oferujących produkty OTP (Other Tobacco Products). O tym, jak zmieniało się 

przedsiębiorstwo na przestrzeni niemal ćwierć wieku i w którą stronę kieruje swój 
wzrok Zarząd w kontekście rozwoju marki, opowiada 

Maciej Król, Dyrektor ds. Rozwoju Sieci Detalicznej SMOKE.

   Rozmowa z Maciejem Królem, Dyrektorem ds. Rozwoju Sieci Detalicznej SMOKE

Firma Promotorzy powstała 
w niemal ćwierć wieku temu. 
Jak od czasu założenia 

przedsiębiorstwa w 1998 roku zmieniła 
się Państwa marka i branża? 
Kiedy pod koniec lat 90-tych spółka Pro-
motorzy rozpoczynała swoją działalność, 
rynek produktów OTP w zasadzie nie 
istniał jeszcze w naszym kraju. Po wielu 
latach komunizmu polscy konsumenci 
przyzwyczajeni byli głównie do palenia 
papierosów, a wynikało to oczywiście 
z braku dostępności innych wyrobów ty-
toniowych. Naszym celem była zmiana 
nawyków konsumenckich, otwarcie się na 
światowe trendy oraz krzewienie kultury 
w tym zakresie. Do naszej oferty trafiły 
wówczas m.in. ręcznie zwijane cygara 
klasy premium, wysokiej jakości tytonie 
do palenia, klasyczne drewniane fajki wyko-
nane z wrzośca, bibuły papierosowe i inne 
produkty nieznane polskim konsumentom 

w handlu zachodzą
zmiany,

to pewne

i ze znikomą wówczas dostępnością. Dość 
szybko po działaniach mających na celu 
poszerzenie dystrybucji na polskim rynku 
okazało się, że w Polsce brakuje kanału 
pomiędzy nami i naszą ofertą a konsu-
mentami, poszukującymi takiego asorty-
mentu. Spółka podjęła wówczas decyzję 
o otwarciu pierwszego specjalistycznego 
salonu tytoniowego z szerokim wyborem 
wyrobów tytoniowych – i tak w 2005 r. 
powstał pierwszy sklep SMOKE.

Co było dalej?
Lata mijały, a spółka z małej działalności, 
mieszczącej swój magazyn na kilku pół-
kach w szafie, rozwinęła się do liczącego 
się uczestnika rynku OTP. Przez lata dzia-
łalności sukcesywnie dopasowywaliśmy 
się do zmian rynkowych podyktowanych 
nowymi oczekiwaniami Klientów, zmiana-
mi technologicznymi oraz legislacyjnymi. 
Dziś jesteśmy partnerami wiodących firm 
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z branży z całego świata, a od ponad 10 lat 
również producentem części oferowanych 
przez nas w Polsce i na świecie produk-
tów. Obecnie w firmie Promotorzy Trading 
Sp. z o.o. Sp.k zatrudnionych jest ponad 
200 osób, które dzięki swojemu zaanga-
żowaniu umacniają pozycję spółki jako 
jednego z liderów branży OTP oraz VAPE 
w Polsce i nie tylko.

Wspomniana marka SMOKE lokalizuje 
salony sprzedaży w obrębie centrów 
handlowych. Jaka jest dziś pozycja 
rynkowa marki?
Lokalizujemy swoje salony głównie w naj-
lepszych galeriach handlowych, w naj-
większych miastach w Polsce. Aktualnie 
prowadzimy sprzedaż detaliczną w ponad 
40 salonach, zlokalizowanych w galeriach 
handlowych aż w 25 miastach. SMOKE 
jest największą w Polsce i Europie siecią 
specjalistycznych salonów tego typu. To,  
co nas wyróżnia, to koncentracja wyłącznie 
na wyrobach tytoniowych, nikotynowych 
i produktach komplementarnych. Świado-
mie zrezygnowaliśmy ze sprzedaży prasy 
czy produktów FMCG, co z jednej strony 
ogranicza przychody, ale z drugiej umoż-
liwia budowanie i umacnianianie silnej po-
zycji w naszej branży. Od czasu powstania 
pierwszego salonu SMOKE naszym celem 
było precyzyjne określenie potrzeb Klien-
tów, a następnie konsekwentne ich zaspo-
kajanie. Często zdarza się, że to właśnie 
nasza sieć jest pierwsza w prezentowaniu 
nowych produktów i wyznaczaniu nowych 
trendów. Jesteśmy pewni, że powodzenie 

i uznanie ze strony naszycyh klientów, za-
wdzięczamy właśnie takiemu podejściu.

Jakie lokalizacje leżą w zakresie 
Państwa zainteresowań, pod kątem 
otwierania kolejnych punktów 
handlowych?
Nieustannie rozwijamy naszą sieć salo-
nów SMOKE – skupiamy się na nowych, 
atrakcyjnych lokalizacjach w galeriach, 
w których dzisiaj nie jesteśmy jeszcze 
obecni. Rozważamy również wdrożenie 
nowych formatów sklepów, które mogą być 
lokowane w galeriach z niższym wskaźni-
kiem odwiedzalności. Poza oczywistym 
rozwojem detalicznej sieci sprzedaży na 
terenie kraju SMOKE prowadzi równolegle 
szereg działalności dodatkowych, takich 
jak angażowanie się w rozmaite festiwale 

pokrewne tematycznie, współpraca z klu-
bami fajczarskimi, udział w branżowych 
targach, czy organizowanie lokalnych spo-
tkań cygarowych, dla osób zrzeszonych 
wokół naszych salonów. 

Celem, jaki sobie Państwo postawili, 
jest oferowanie jakościowych 
produktów po przystępnej cenie - czy 
i w jaki sposób udaje się realizować to 
zamierzenie?
Staramy sie realizować ten cel konse-
kwentnie. Co więcej – przykładamy dużą 
wagę do tego, aby w naszej ofercie znajdo-
wały się produkty dopasowane do potrzeb 
jak najszerszej grupy Klientów. Asortyment 
salonów SMOKE jest dziś bardzo szeroki.

Co charakteryzuje salony sprzedaży 
SMOKE? Jakiego typu doświadczenia 
zakupowe zapewniacie swoim 
odbiorcom?
Salony SMOKE to wartość dodana dla 
każdego centrum handlowego. Często 
jesteśmy punktem docelowym dla odwie-
dzających nas Klientów. Fakt, który zwy-
kle podkreślam w rozmowach z osobami 
zarządzającymi galeriami handlowymi 
jest taki, że SMOKE to nie jest kiosk czy 
salonik prasowy. Zdecydowanie wyróżnia 
nas unikalna oferta, która jest nie tylko 
najszersza na rynku, ale również zawsze 
na czasie. Dzięki temu, że skupiamy się 
tylko na określonych grupach produktów, 
możemy skuteczniej docierać do osób ma-
jących konkretnie zdefiniowane potrzeby 
zakupowe. W naszej działalności dbamy 
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KIM JEST KRÓL? MACIEJ KRÓL
DYREKTOR DS. ROZWOJU 
SIECI DETALICZNEJ SMOKE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Od 15 lat jestem bezpośrednio 
związany z handlem. Byłem 
odpowiedzialny za budowę sieci 
dystrybucji, brałem udział w tworzeniu 
produkcyjnej części działalności 
naszej spółki, a także uczestniczyłem 
w powstawaniu nowych produktów 
i tworzeniu marek. Aktualnie 
skupiam się na rozwoju naszej sieci 
specjalistycznych sklepów detalicznych 
pod marką SMOKE. W tej chwili 
posiadamy 42 salony zlokalizowane 
w największych galeriach handlowych 
w Polsce. Już w lipcu planujemy 
kolejne otwarcie w Galerii Handlowej 
Focus Mall w Zielonej Górze oraz 
kilka kolejnych jeszcze w 2022 roku. 
Wspólnie ze swoim zespołem szukam 
nowych atrakcyjnych lokalizacji, 
które umożliwią nam rozwój sieci 
SMOKE. Równolegle pracujemy 
nad udoskonalaniem rozwiązań, 
które wykorzystujemy w handlu, 
merchandisingu, wdrażaniem nowych 
technologii oraz dopasowywaniem 
oferty, zarówno do zmieniających 
się oczekiwań Klientów jak i zmian 
legislacyjnych.

DEWIZA ŻYCIOWA?
Myślę, że droga do sukcesu jest zawsze 
w budowie. Często napotykamy na 
swojej drodze - zarówno biznesowej 

jak i prywatnej - liczne przeszkody 
i trudności. O sukcesie decyduje 
skuteczne szukanie rozwiązań.

KLUCZOWE W BIZNESIE?... 
W każdym biznesie przedsiębiorcy 
odnoszą zarówno sukcesy jak i porażki. 
Staram się zawsze myśleć pozytywnie. 
Cieszę się z odnoszonych sukcesów, ale 
w przypadku, kiedy nie wszystko układa 
się zgodnie z planem, szukam dobrych 
aspektów i wyciągam wnioski. Moim 
zdaniem w biznesie należy ustalać 
priorytety, aby umiejętnie skupiać 
się na najistotniejszych obszarach 
działalności, ale także podejmować 
ryzyko. W przeciwnym wypadku 
ograniczamy rozwój projektów 
i przedsiębiorstw.

CO MOTYWUJE PANA DO DZIAŁANIA?
Lubię poznawać success story 
przedsiębiorców z różnych branż, 
zarówno polskich jak i zagranicznych 
firm. Motywuje mnie to i pomaga 
wyznaczać nowe cele. Jesteśmy 
aktualnie na takim etapie rozwoju, 
że czasem spoglądam wstecz 
i dostrzegam, jak wiele udało nam 
się osiągnąć. Pozwala mi to patrzeć 
w przyszłość z jeszcze większym 
apetytem na kolejne wyzwania.
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również o to, aby personel naszych salo-
nów posiadał określone umiejętności oraz 
dysponował fachową, branżową wiedzą na 
temat oferowanych produktów. Szkolimy 
ekspertów, którzy dzięki nabytej wiedzy 
i doświadczeniu skutecznie pełnią rolę 
doradców podczas zakupów. Skutkuje to 
pozytywnymi opiniami Klientów, którzy nie-
rzadko doceniają nasze zaangażowanie 
i pozytywne wrażenia, jakie im towarzyszą 
podczas wizyty w sklepie stacjonarnym. 
Dla nas to najlepsze potwierdzenie, że 
podążamy w dobrym kierunku.  

Jaka jest aktualnie świadomość 
społeczeństwa nt. oferowanych przez 
Państwa produktów? 
Klienci coraz częściej dokonują bardzo 
świadomych zakupów – obserwujemy 
to m.in. po koszyku zakupowym. W tym 
zakresie, na przestrzeni ostatnich kilku lat, 
dokonała się prawdziwa rewolucja – coraz 
większe grono Klientów rezygnuje z co-
dziennego palenia papierosów na rzecz 
alternatywnych wyrobów tytoniowych 
i nikotynowych. Przez ostatnie lata obser-
wowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży 
cygar klasy premium i cygaretek. Aktualnie 
Klienci coraz częściej wybierają produkty 
z kategorii VAPE, popularnie nazywane 
e-papierosami, korzystają z urządzeń typu 
heat not burn, a w ostatnim czasie dyna-
micznie rośnie segment saszetek nikoty-
nowych. Myślę, że to szczególnie ważne, 
aby Klienci mieli szeroki wybór i świadomie 
wybierali wyroby nikotynowe ograniczające 
negatywny wpływ na ich zdrowie.  

W jaki sposób pandemia Covid_19, a od 
niedawna wojna na Ukrainie wpłynęły 
na Państwa działalność? Jakie zmiany 
- w kontekście powyższych wydarzeń 
- dało się zauważyć w zachowaniach 
konsumentów i jakie wnioski udało się 
wyciągnąć?
Sytuacja związana z COVID-19 dla nas, po-
dobnie jak dla większości przedsiębiorców 
prowadzących swoje biznesy w galeriach 
handlowych, nie była łatwa, chociażby 
przez wzgląd na ograniczenia ,jakie zo-
stały wprowadzone, w następstwie kilku 
lock-down’ów, Spółka została niemalże 
całkowicie pozbawiona przychodów ze 
sprzedaży detalicznej, a znacząca część 
kosztów musiała być dalej realizowana. 
Wdrożyliśmy w tym okresie rozwiązania, 
które umożliwiły nam zachowanie zatrud-
nienia dla naszych pracowników, co sta-
nowiło dla nas priorytet. Po zakończeniu 
każdego z okresów lock-down’ów Klienci 
potrzebowali czasu, aby wrócić do swoich 
dotychczasowych zachowań konsumenc-
kich. Sytuacja w naszej branży była o tyle 
trudniejsza, że polskie prawo w zakresie 



sprzedaży wyrobów tytoniowych jest na 
wielu polach bardziej restrykcyjne, niż w in-
nych krajach EU – zabrania m.in. sprzedaży 
wyrobów tytoniowych na odległość, w tym 
przez internet, co uniemożliwiało nam pro-
wadzenie sklepu internetowego, również 
w czasie kryzysu związanego z COVID. 
Wojna w Ukrainie i związana z nią migra-
cja mieszkańców Ukrainy również była 
dla nas wyzwaniem, z uwagi na różnice 
legislacyjne pomiędzy przepisami unijnymi, 
a ukraińskimi. Część przyjezdnych ma inne 
doświadczenia i oczekiwania zakupowe 
odnośnie wyrobów tytoniowych – towary, 
które dotychczas kupowali w swoim kraju, 
nie są dostępne w Polsce. Niemniej jednak 
w krótkim czasie dopasowaliśmy naszą 
ofertę w taki sposób, aby wszyscy, którzy 
nas odwiedzają mogli zrealizować swoje 
potrzeby konsumenckie. Co więcej – Spół-
ka aktywnie zaangażowała się w niesienie 
pomocy Ukrainie – nasi pracownicy po-
mogli nam przygotować materiały, które 
następnie zostały przekazane właściwym 
organizacjom, a Zarząd Spółki podjął de-
cyzję o wsparciu finansowym instytucji 
pomocowych.

Jakie cele stawia sobie Państwa marka 
w związku z rozwojem w Polsce na 
najbliższe lata? Dokąd zmierza branża, 
w której Państwo funkcjonują?
Będziemy konsekwentnie realizować przy-
jętą strategię rozwoju sieci detalicznej 
SMOKE. Myślę, że w ciągu roku przekro-
czymy ilość 50 salonów w całej Polsce. 
Być może zdecydujemy się na wdrożenie 
nowych formatów, o których wspomniałem 
wcześniej. Rozważamy również ekspansję 
salonów SMOKE poza granice naszego kra-
ju. W handlu zachodzą zmiany, to pewne. 
Staramy się za nimi podążać i na bieżąco 
na nie reagować, wsłuchując się w potrze-
by Klientów.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również.

98

SMOKE to należąca do Spółki Promotorzy 
Trading Sp. z o.o. S.K. ogólnopolska sieć 
specjalistycznych salonów oferująca szeroki 
wybór artykułów tytoniowych, akcesoriów 
i alternatywnych wyrobów nikotynowych 
z każdego segmentu rynku. Lokalizuje swoje 
salony w najlepszych galeriach handlowych, 
w największych miastach w Polsce. SMOKE 
aktualnie prowadzi sprzedaż detaliczną 
w ponad 40 salonach zlokalizowanych 
w galeriach w 25 miastach, jest największą 
w Polsce i Europie siecią specjalistycznych 
salonów tego typu.
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CZŁOWIEK VS AI
Coraz częściej obserwujemy automatyzację procesów 

sprzedażowych i logistycznych. Dla przykładu Volkswagen 
Group Components zaprezentował robota, którego zadaniem jest 
całkowite zautomatyzowanie procesu ładowania aut elektrycznych 
np. na parkingach podziemnych. Roboty Boston Dynamics potrafią 
rozładowywać ciężarówki, a także pomagają ubierać się osobom 
o ograniczonej sprawności manualnej. Roboty Ahold Delhaize 
przeszukują sklepy w poszukiwaniu nieaktualnych cenówek oraz 
pustych półek oraz sprawdzają powierzchnie pod kątem czystości. 
Kasy samoobsługowe w sklepach wyskakują jak przysłowiowe 
grzyby po deszczu, a sieci spożywcze wprowadzają kontenerowe 
samoobsługowe automaty sprzedażowe. Bez wątpienia pandemia 
COVID-19 znacznie przyspieszyła rozwój i wdrażanie automatyzacji 
w handlu. Coraz więcej automatycznych działań wspiera procesy 
sprzedażowe, upraszcza prace i eliminuje ryzyko wystąpienia błędów. 
Jak w tym kontekście wyobrażają sobie Państwo handel przyszłości? 
Czy i kiedy sztuczna inteligencja na stałe zastąpi człowieka 
w procesie doradztwa, sprzedaży, czy obsługi posprzedażowej? Jakie 
możliwości i zagrożenia rodzi taka wizja?

w sektorze handlowym

FOT. ELEMENTS.ENVATO.COM
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CZŁOWIEK VS AI
w sektorze handlowym

WOJCIECH WIEROŃSKI
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DS. FINANSÓW (CFO), 

MEDIAMARKTSATURN POLSKA

W PRZYSZŁOŚCI NADAL 
PODSTAWĄ HANDLU 

BĘDZIE KONTAKT 
MIĘDZYLUDZKI

W dzisiejszych czasach tylko wyobraźnia ograni-
cza nas w tym, co można by stworzyć. Coraz 

więcej konsumentów jest zadowolonych z postę-
pującej cyfryzacji w handlu. Na rynku obecna jest 
już generacja konsumentów, która nie pamięta cza-
sów bez Internetu, to tzw. generacja „Z”, urodzona 
po 1995 roku. Dzisiejsi konsumenci to w większości 
użytkownicy nowoczesnych technologii, zwłaszcza 
mobilnych. Oczekują oni pełnej dostępności oferty 
we wszystkich kanałach sprzedaży, zwiększania wy-
gody i skrócenia czasu zakupów. Aby temu sprostać 
handel zaczyna na masową skalę wykorzystywać 
sztuczną inteligencję oraz Internet – narzędzia, 
które są już obecne na każdym etapie ścieżki za-
kupowej klienta. Ten trend będzie się z pewnością 
mocno rozwijał i przyspieszał. 
Tak jak nie można sobie wyobrazić już świata bez 
technologii, czy dużego biznesu bez automatyzacji, 
tak wizja, że w sprzedaży czy obsłudze posprzeda-
żowej będzie uczestniczyć tylko sztuczna inteligen-
cja wydaje się jednak jeszcze dość odległa, o ile 
w ogóle możliwa. Po pierwsze badania na temat 
preferencji kanałów kontaktu klienta z marką poka-
zują, że pomimo wszechotaczającej nas technologii 
nadal chcemy i lubimy rozmawiać z człowiekiem. 
Pokazała to bardzo wyraźne pandemia, kiedy tych 
kontaktów brakowało. Oczywiście, dalszy postęp 
jest nieunikniony i oczekiwany. Mamy już np. tzw. 
boty lub chat boty, ale nadal jest to promil istnie-
jących rozwiązań i muszą się one jeszcze cały czas 
doskonalić. Po drugie, nadal są to rozwiązania rela-
tywnie drogie, a zatem trudno skalowalne z ekono-
micznego punktu widzenia. Sztuczna inteligencja 
bardziej niż w bezpośrednim kontakcie z klientem, 
wydaje się, że będzie mieć zastosowanie w innych 
obszarach, głównie jako wsparcie pracowników 
i ich odciążanie. 

Handel przyszłości wcale nie będzie bardzo różnił 
się od tego, który znamy teraz albo tego, który 
istniał 50 lat temu. Kluczowe nadal będzie, żeby 
być tam, gdzie jest klient, oferować produkt i roz-
wiązania, które zaspokoją jego potrzeby, a także 
dostarczać informacji niezbędnych do podjęcia 
decyzji zakupowych, budując przy tym jak najlep-
sze doświadczenia konsumentów w kontaktach 
z marką. Istotne natomiast będą coraz bardziej 
doświadczenia klienta związane z marką, ścieżką 
zakupową czy samym produktem. 
To co się zmieni, to na pewno kanały i formy kon-
taktu, przestrzeń, w której będzie się to odbywać, 
czy procesy, które będą za nim stać. Natomiast 
w dającej się przewidzieć przyszłości nadal podsta-
wą handlu będzie kontakt międzyludzki. Przecież 
nawet nasze chat boty, czy rozwiązania AI nadal 
muszą konfigurować i utrzymywać ludzie. Kon-
sumenci jak na razie potrzebują w zdecydowanej 
większości personalizacji – nie tylko tej zautomaty-
zowanej, ale indywidualnego podejścia, poczucia, 
że jego potrzeby i ewentualne wątpliwości zostały 
właściwie zrozumiane i zaspokojone. Oczywiście 
wiele zależy od branży, w przypadku elektroniki 
użytkowej, pomimo dynamicznego rozwoju sprze-
daży internetowej, nadal zdecydowana większość 
konsumentów oczekuje osobistego fachowego 
doradztwa. Podsumowując, postęp technologiczny 
i automatyzacja w handlu są spełniającą się przy-
szłością, ale w najbliższej przyszłości nie zastąpią 
w pełni kompetencji ludzkich. Wszystkie automaty-
zacje są jak na razie bardzo ważnym i potrzebnym, 
ale jednak tylko,  dodatkiem i usprawnieniem.
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ZAGROŻENIEM MOŻE BYĆ 
OGRANICZENIE RELACJI 

MIĘDZYLUDZKICH

Jeszcze kilka lat temu sztuczna inteligencja w sek-
torze handlowym wydawała się być fikcją. Dziś 

wiemy, że roboty mogą świetnie poradzić sobie 
również z obsługą klienta czy przy rozwiązywaniu 
prostych problemów sprzedażowych. Robotyzacja 
daje szanse na eliminację manualnej pracy, a co 
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za tym idzie zautomatyzowania wielu procesów. 
Poza podstawowymi korzyściami z wprowadzenia 
automatyzacji takimi jak m.in. wyręczenie ludzi 
w najcięższych pracach, to przede wszystkim obni-
żenie kosztów produkcji i zwiększenie efektywności. 
Roboty mogą pracować 24 godziny przez 365 dni 
w roku. Po ustaleniu określonego algorytmu robot 
nie potrzebuje również nadzoru, czy motywacji ze 
strony przełożonego.
Co więcej, roboty mogą zapamiętać nieograniczoną 
liczbę danych – informacji o produktach, promo-
cjach, itd., które zakomunikują klientowi w dowol-
nym języku, jaki zostanie zaprogramowany. W tym 
przypadku bardzo szybko możemy wyszkolić nowy 
personel w salonach – odpowiednio programując 
robota.
Zagrożeniem może być natomiast ograniczenie re-
lacji międzyludzkich, całkowite uzależnienie obsługi 
od maszyn oraz eliminacja wielu miejsc pracy. Nie 
można również przewidzieć każdego pytania, jakie 
mógłby zadać klient, co powoduje, że istniałoby ry-
zyku braku jakiejkolwiek reakcji robota, co mogłoby 
być frustrujące dla klientów. Wprowadzenie robo-
tów mogłoby również spowodować, że obsługa 
w wielu punktach byłaby bardzo zbliżona, a klienci 
często najbardziej doceniają zindywidualizowaną 
obsługę i wyjątkowych doradców. 

EWA SPYCHALSKA
INTERNATIONAL RETAIL MANAGER, NEINVER

KLIENCI ZMIENIAJĄ 
HANDEL SZYBCIEJ NIŻ 

KIEDYKOLWIEK
Przełamanie przyzwyczajeń klientów, którzy 
w pierwszej kolejności wybierają kontakt z kasje-
rem, z pewnością wymaga czasu. Jednak z wielu 
powodów kasy samoobsługowe i w ogóle automa-
tyzacja procesów sprzedażowych to bezsprzecznie 
przyszłość handlu.
Kasy samoobsługowe pojawiają się coraz częściej 
nie tylko w sklepach spożywczych. Widzimy je także 
w wielkoformatowych sklepach sportowych, dro-
geryjnych, modowych czy marketach z elektroniką. 
Dzisiaj to jedna z opcji dostępnych dla klienta, ale 
wkrótce być może podstawa. Dla przyspieszenia 
obsługi, skrócenia czasu zakupów oraz zmniejszenia 
obłożenia kas tradycyjnych, opcja kas automatycz-
nych jest coraz częściej testowana przez duże sieci 
handlowe. Na razie to pewnego rodzaju nowinka, 

choć coraz bardziej powszechna. Badania w branży 
retail wskazują, że 70% klientów, którzy zetknęli się 
z kasami samoobsługowymi w ciągu ostatnich 
dwóch lat, nadal zamierza z nich korzystać. 
Sieci handlowe powinny skoncentrować się na 
profesjonalnym doradztwie i szkoleniach personelu. 
Dobrze wykwalifikowany sprzedawca w obliczu 
rozwoju handlu internetowego, to kluczowy czyn-
nik powodzenia. Sprzedawcy powinni być obecni 
na sali sprzedaży, służąc klientowi radą i dbając 
o jak najwyższą konwersję. Decyzje zakupowe po-
dejmowane są w dużej mierze w trakcie rozmowy 
ze sprzedawcą i to jego postawa ma kluczowe 
znaczenie. Obsługa przy kasie jest ważna, ale jeśli 
zadowolony klient podejmie już decyzję o zakupie, 
równie dobrze może samodzielnie dokonać płat-
ności. Pracownicy niech zajmą się doradztwem 
i uzupełnianiem towaru. 
Pandemia koronawirusa zasadniczo zmieniła 
sposób, w jaki konsumenci kupują i komunikują 
się ze swoimi ulubionymi markami. Udział zaku-
pów online na wielu rynkach wzrósł w tym czasie 
o kilkaset procent, choć nadal sklepy stacjonarne 
mają kluczowe znaczenie. Wyzwaniem dla sieci 
handlowych jest podniesienie wartości doświad-
czeń zakupowych w sklepach, by zatrzymać od-
pływ klienta do internetu. Podczas gdy wygoda 
przemawia na korzyść e-commerce, sklepy, które 
odwiedzamy, muszą nas wabić i oferować wyjąt-
kowe doświadczenia. Dlatego tak ważny jest po-
ziom jakości obsługi bezpośredniej i doradztwa. To 
poważny argument dla klienta, gdy zastanawia się 
nad wyborem kanału sprzedaży, z którego zamierza 
skorzystać. 

Kasy samoobsługowe to dopiero początek dużej 
transformacji w handlu. Na razie trudno sobie 
wyobrazić w jakim stopniu, a tym bardziej, kiedy, 
automatyzacja w jeszcze większym stopniu na stałe 
zagości w sklepach stacjonarnych. Najprostszym 
kierunkiem rozwoju jest na pewno automatyzacja 
obsługi sprzedażowej czy posprzedażowej w skle-
pach internetowych, które już teraz korzystają ze 
wsparcia sztucznej inteligencji. Proces ten będzie 
udoskonalany, by pokonać wszystkie istotne ogra-
niczenia.
Pierwsze sieci handlowe już testują eliminowanie 
mniej istotnych obowiązków personelu, wyko-
rzystując specjalnie zaprojektowane roboty do 
sprawdzania braków na półkach, inwentaryzacji, 
porządkowania towarów, czy chociażby sprzątania 
sali sprzedaży. Kolejnym tego typu zadaniem, które 
może zostać zautomatyzowane w najbliższej przy-
szłości na większą skalę, jest zarządzanie zwrotami 
i reklamacjami. Pewną nowinką są inteligentne 
etykiety na półkach, wyświetlające aktualne ceny 
czy promocje oraz informacje o produkcie. One 
także oszczędzają cenny czas personelu, elimi-
nując konieczność manualnej aktualizacji w razie 
zmiany cen. 
Klienci zmieniają handel szybciej niż kiedykolwiek. 
Otwierają się na nowe marki i kreują nowe zwyczaje 
zakupowe. Automatyzacja tylko wydaje się pieśnią 
przyszłości. Dlatego sieci handlowe, przyjmujące 
postawę „poczekamy, zobaczymy” nie wygrają ry-
walizacji o względy klienta. Klienci, przyzwyczajeni 
do szybkich zmian, znajdą z pewnością inną markę, 
która w większym stopniu będzie odpowiadać na 
ich potrzeby.

Poza podstawowymi 
korzyściami 

z wprowadzenia 
automatyzacji, 

takimi jak 
m.in. wyręczenie 

ludzi w najcięższych 
pracach, to przede 

wszystkim obniżenie 
kosztów produkcji 

i zwiększenie 
efektywności. 
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W MULTI POLAND

RELACJI MIĘDZYLUDZKICH 
NA ŻYWO NIC NIE JEST 

W STANIE ZASTĄPIĆ

Po pierwsze musimy pamiętać, że przez wiele lat 
przed pandemią obserwowaliśmy, jak sprzedaż 

urządzeń mobilnych, smartfonów i tabletów na 
całym świecie osiąga rekordowe wzrosty, jak ta 
technologia zaczyna być integrowana z najróżniej-
szymi, coraz bardziej nieoczekiwanymi aspektami 
naszego życia. Wystarczy wymienić choćby płat-
ności zbliżeniowe, przesyłki kurierskie, rozszerzo-
ną rzeczywistość, czy wirtualne spotkania. Jednak 
zachowania konsumentów w świecie online nadal 
były znacząco różne w zależności od branży, inne 
przy zakupach detalicznych, inne w rezerwacji 
podróży, biletów na eventy sportowe czy na plat-
formach komunikacyjnych. Dodatkowo obserwo-
waliśmy znaczne różnice w zależności od kraju. 
Nawet globalna standaryzacja usług cyfrowych 
wymagała dalece zniuansowanego podejścia na 
każdym rynku geograficznym. Dotyczyło to zwłasz-
cza handlu internetowego, który był bardzo zróż-
nicowany w poszczególnych krajach europejskich, 
a dodatkowo pod względem demograficznym, przy 
czym młodsi użytkownicy mieli większą skłonność 
do zakupów online. Natomiast w ostatnich dwóch 
latach coraz więcej produktów, usług i interakcji 
społecznych było przeprowadzanych online często 
w bezpośrednim związku z przepisami pandemicz-
nymi. To z jednej strony do pewnego stopnia zni-
welowało te różnice w zachowaniu konsumentów, 
które obserwowaliśmy wcześniej, np. w sposobie 
działania e-commerce’u na rynkach krajowych. 
Z drugiej strony badania pokazują jednoznacznie, 
iż nasila się stres psychiczny, z którym nie można 
sobie poradzić za pomocą jeszcze większej liczby 
ekranów. Co więcej, to zjawisko najszybciej rośnie 
właśnie w grupie osób w wieku 18-29 lat, która naj-
bardziej intensywnie korzysta z rozwiązań online. 
Okazuje się, że galerie mogą mieć jeszcze większe 
znaczenie niż miały przed pandemią, a to okazja do 
utrzymania ich wartości w portfelach inwestorów. 
Nasze analizy świadczą o tym, iż konsumenci w tym 
roku coraz intensywniej poszukiwali „offline’owych” 
alternatyw dla ciągłego przebywania przed ekra-
nem. Dla większości z nich, badania wskazują nawet 
na 64%, nasze galerie to atrakcyjna jakościowa 
alternatywa spędzania czasu w porównaniu do 
świata online. Z doświadczenia lockdownów wycią-

gamy wniosek, że relacji międzyludzkich na żywo 
nic nie jest w stanie zastąpić. Obserwowaliśmy na 
przykład, jak ludzie na nowo odkrywają przyjem-
ność z przebywania wśród innych, czy picia kawy 
z przyjaciółmi w otwartej przestrzeni poza domem. 
Wymiar psychologiczny oraz społeczny mają tu 
ogromne znaczenie. Zatem wartość odpowiednio 
spozycjonowanych pod te socjalizacyjne potrzeby 
aktywów nieruchomościowych pozostanie nadal 
wysoka i atrakcyjna dla inwestorów. W grę wchodzą 
usługi spędzania wolnego czasu, oferowanie aktyw-
ności społecznych, kulturalnych i rozrywkowych, 
a zatem kierunek mixed-use. 40-letnie doświad-
czenie Multi w całej Europie pokazuje, że projekty 
i obiekty, które już przeszły taki proces zmian, po-
twierdziły swoją atrakcyjność i społecznościową 
rolę po lockdownach. Poza tym uzupełnienie miksu 

handlowego o usługi ochrony zdrowia i urody czy 
mieszkania znacznie zwiększa odporność takich 
aktywów na lockdown, czy konkurencję ze strony 
sklepów internetowych.
Po drugie, jedną z najważniejszych lekcji, którą 
branża nieruchomości handlowych może wycią-
gnąć z pandemii, jest uświadomienie sobie, jak 
ważną rolę odgrywają dziś omnichannel i big 
data. Inwestowanie w rozwiązania cyfrowe może 
zapewnić przewagę konkurencyjną i lepsze wy-
niki zarówno właścicielom, jak i najemcom. Multi 
Corporation stale testuje i wprowadza innowacje 
technologiczne, nie dla nich samych, ale dlatego, że 
tzw. proptech w zarządzaniu aktywami nierucho-
mościowymi stał się istotnym czynnikiem wpływa-
jącym na wycenę obiektu. Multi Corporation, jako 
jedna z największych firm zarządzających aktywami 
nieruchomości komercyjnych w Europie, wdraża 
rozwiązania będące odpowiedzią na wyzwania 
wynikające z rozwoju e-commerce i zmian zacho-
wań zakupowych konsumentów. Jednocześnie 
całkowicie informatyzujemy procesy operacyjne: 
zarządzanie przychodami, komunikację dyrekcji 
centrum z najemcami, procedury techniczne, 
zarządzanie dokumentacją, mierzenie frekwencji 

klientów w obiektach, relacje najemca-najemca, 
zarządzanie projektowe czy facility management. 
Dlatego tak ważne jest, aby zintegrować narzędzia 
cyfrowe z fizycznym projektowaniem przestrzeni, 
celem poprawy doświadczeń konsumentów i re-
lacji z najemcami. Pandemia jedynie przyśpieszyła 
obserwowane od kilku lat zmiany nawyków konsu-
menckich związane z handlem internetowym. Digi-
talizacja jednak, zamiast być postrzegana jako coś, 
co zastąpi tradycyjny handel stacjonarny, powinna 
być traktowana jako narzędzie jego wsparcia. Bada-
nia International Council of Shopping Centres (ICSC) 
pokazują, że posiadanie sieci sklepów stacjonar-
nych powoduje wzrost ruchu klientów w sklepach 
internetowych: bricks drive clicks. Oznacza to, że 
sklepy będą nadal pełnić istotną rolę w codziennych 
wyborach konsumentów oraz, co ważne, kształto-
wać ich doświadczenia związane z konkretną mar-
ką, nawet wówczas, gdy sama transakcja zakupu 
będzie wykonywana w kanale e-commerce. Multi 
od kilku lat konsekwentnie opracowuje i testuje 
nowe innowacyjne rozwiązania, które mają na celu 
ułatwić customer journey, a tym samym podnosić 
jakość doświadczeń zakupowych konsumentów.
Dobrym przykładem mogą być aplikacje konsu-
menckie wdrażane w centrach handlowych za-
rządzanych przez Multi w Europie. Zastosowany 
w nich mechanizm jest oparty na integracji z kar-
tami płatniczymi, dzięki czemu klientowi można, 
na przykład, automatycznie naliczać punkty za za-
kupy zrobione w centrum handlowym. W efekcie 
klient nie musi już skanować paragonów, ręcznie 
ich rejestrować czy pokazywać przy kasie. Aplika-
cja również automatycznie powiadamia klientów 
o osiągnięciu ustalonego progu lojalnościowego 
wystarczającego do odbioru nagrody, a także o spe-
cjalnych ofertach i zniżkach dostępnych wyłącznie 
dla użytkowników aplikacji. Forum Gdańsk jest 
doskonałym przykładem korzyści, jakie przynoszą 
rozwiązania cyfrowe wspierające najemców. W tym 
centrum wdrożono usługę „Multi Forum”, która jest 
używana przez najemców i która udostępnia im 
wszystkie kluczowe informacje w jednym miejscu. 
Oznacza to, iż mają oni dostęp do wszystkich spraw 
związanych z ich obsługą w centrum handlowym: 
technicznych, bezpieczeństwa, marketingowych, 
promocyjnych, komunikacji czy koordynacji do-
stawców usług. Taka cyfryzacja umożliwia zespo-
łowi zarządzającemu centrum handlowym budo-
wanie społeczności najemców w centrum oraz 
podniesienie efektywności. Sprawia ona, że można 
uwzględnić cele biznesowe całej grupy najemców. 
Z kolei dzięki autorskiemu oprogramowaniu „Centre 
Operations” firma Multi może mierzyć jakość relacji 
zespołu zarządzającego z najemcami. Służą temu 
ankiety satysfakcji, które pozwalają ocenić różne 
aspekty zarządcze, np. poziom zaangażowania, 
i zidentyfikować obszary, w których te relacje moż-
na poprawić.

Posiadanie 
sieci sklepów 

stacjonarnych 
powoduje wzrost 

ruchu klientów 
w sklepach 

internetowych: 
bricks drive click
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JESTEM ZWOLENNIKIEM 
MODELU HYBRYDOWEGO

Jestem zwolennikiem hybrydowego mode-
lu. Otwierając się na nowości i korzystając 

np. z uczących się chatbotów, czy różnego rodza-
ju asystentów np. doboru rozmiaru, należy nadal 
oferować klientowi możliwość zakupów w trady-
cyjny sposób, z dużą asystą wykwalifikowanego 
personelu. To bardzo ważne, szczególnie biorąc 
pod uwagę, jak mocno zmienia się obecnie kon-
sument. Chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach, 
które pomogły nam w Lancerto osiągnać, a nawet 
znacząco przekroczyć założony cel sprzedażowy. 
Pierwsze rozwiązanie to wirutalny asystent do-
boru rozmiaru. Jest to rozwiązanie dedykowane 
do ecommerce. Idea jest prosta, chodzi o to, aby 
w bardzo krótkim czasie dobrać najlepszy rozmiar 
ubrania nawet w przypadku osoby, która pierw-
szy raz odwiedza stronę i nie ma ani jednej rzeczy 
Lancerto w swojej szafie. Z punktu widzenia Klienta 
proces trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu se-
kund. Użytkownik z poziomu karty produktowej 
ma możliwość skorzystania z tabeli rozmiarów albo 
wyboru asystenta rozmiaru. Asystent „prowadzi go 
za rękę” i po zadaniu kilku pytań o wzrost, wagę, 
budowę ciała a także nazwy ulubionych marek 
i rozmiary konkretnych ubrań, które ma w szafie, 
Klient otrzymuje odpowiedź, który rozmiar będzie 
do niego pasował najlepiej. To wdrożenie wykorzy-
stuje sztuczną inteligencję i algorytmy machine 
learning. Cały sekret tkwi w popularności, asystent 
jest używamy każdego roku przez ponad 100 mi-
lionów kupujących na całym świecie i odpowiada 
na ponad miliard zapytań o rozmiar miesięcznie. 
Informacje dostarczone przez każdego użytkow-
nika dotyczące rozmiaru, a także rekordy zaku-
pów i zwrotów, są dodawane do puli sieci danych 
i określają zalecenia dotyczące rozmiaru. Algorytmy 
obejmują również dane o zakupach oraz zwrotach 
od ponad 17 000 marek. Rekomendacje działają 
na spersonalizowanym poziomie produktów, do-
pasowując kupujących do przedmiotów zakupio-
nych i przechowywanych przez innych klientów 
o tym samym typie sylwetki oraz preferencjach. To 
rozwiązanie niweluje jedną z największych barier 
zakupowych online czyli niepewność co do wy-
boru odpowiedniego rozmiaru. Tabele rozmiarów 

MICHAŁ 
GROCHALA

BRAND MANAGER 
LANCERTO

często nie zawierają wystarczających informacji, 
aby naprawdę pomóc klientowi zdecydować, który 
rozmiar kupić. Co ważne, asystent jest bezpieczny 
w użyciu dla klientów, a ich indywidualne dane 
są poufne. Dla kupujący to wygodna, oszczęd-
ność czasu i pieniędzy na zwrot produktów, które 
nie pasują. Ważny jest też aspekt ekologii. Wiele 
platform marketplace zachęcało swego czasu do 
zakupu dwóch granicznych rozmiarów „bo przecież 
zwrot nic nie kosztuje i możesz to zrobić w ciągu 
100 dni”. Otóż to nie do końca prawda, bowiem 
zwroty kosztują i to bardzo dużo, szczególnie śro-
dowisko i generują niepotrzebną emisję CO2 oraz 
tony kartonowych śmieci po opakowaniach. Zatem 
rozwój tego typu narzędzi to nie tylko oszczędność 
czasu i pieniędzy dla konsumenta ale też troska 
o naszą planetę. 
Druga sprawa to automatyzacja procesów zakupo-
wych i budowanie ścieżek, po których poruszają 
się kupujący. A także to, co się z tym wiąże, czyli 
segmentacja, włączenie i wyłączenia grup doce-
lowych. Bardzo ważną kwestią w tym przypadku 
jest monitoring aktywności użytkowników sklepu 
w czasie rzeczywistym oraz odpowiadanie, a cza-
sem nawet przewidywanie ich potrzeb. Żeby robić 
to dobrze niezbędne jest zbierania danych, nie 
tylko kontaktowych, ale też szczegółów związanych 
z naszą działanością tj. rozmiary, dotychczasowa 
historia zakupowa, preferencje np. na jaką okazję 
klient poszukuje ubrań. Automatyzację można 
stosować na każdym etapie lejka sprzedażowego. 
Skuteczny marketing automation, to długofalo-
wa praca i pielęgnowanie relacji z klientem ale jej 
owoce mogą zaskoczyć to m.in. znacząca poprawa 
współczynnika konwersji, możliwość kierowania 
spersonalizowanych ofert, mniej porzuconych ko-
szyków i niższe koszty pozyskania klienta.
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MUSIMY PRZYGOTOWAĆ SIĘ 
NA ZMIANĘ NASZEJ ROLI 

W PROCESIE ZAKUPOWYM 

W ostatnich latach rozwój nowoczesnych 
technologii niezwykle przyspieszył. Swego 

rodzaju boosterem była pandemia COVID-19, która 
pokazała nam, ile rzeczy jesteśmy w stanie zrobić 
zdalnie, bez kontaktu z drugą osobą. Na pewno 
zmierzamy w kierunku automatyzacji procesów. 
Dzieje się to już teraz, np. składając zamówienie 
w sklepie internetowym cały proces odbywa się bez 
udziału sprzedawcy. Dodatkowo dzięki rozwiniętym 
algorytmom jesteśmy w stanie pozostać w kontak-
cie z klientem nawet po sfinalizowaniu zakupów, 
a także w momencie, gdy klient ostatecznie nie 
zrealizuje płatności. Automaty nigdy nie zastąpią 
kontaktu z drugim człowiekiem, z którym będziemy 
mogli porozmawiać i spytać o wiele rzeczy. Nie 
sądzę, że technologia w 100% zastąpi ludzi, ale na 
pewno będzie ich wyręczać w wielu procesach i za-
daniach. Musimy przygotować się na zmianę naszej 
roli w procesie zakupowym – to nieuniknione.  
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ZAPEWNE NIE UNIKNIEMY 
AUTOMATYZACJI 

W HANDLU

Jestem z tzw. pokolenia X-ów. Kosmos, podróże 
w czasie, komputery, roboty jak żywe - to wizje, 

które widywałam w telewizji. Wtedy byłam dziec-
kiem i filmy science fiction bardzo mi się podobały, 
chociaż wszyscy wtedy uważaliśmy, że taki świat 
jest mało realny. Po kilkudziesięciu latach wiele 
z tamtych wizji spełniło się. Sama korzystam z takich 

udogodnień jak kasy bezobsługowe, automaty do 
napojów i płatności, załatwiam sprawy poprzez 
bota w telefonii komórkowej, jeżdżę autem na auto-
matyczną myjkę itp. Na co dzień już nie pamiętam, 
że kiedyś tego wszystkiego nie było.
Ostatnio reklamowałam zgniecione puszki z żyw-
nością dla psa. Na infolinii sklepu internetowego 
dowiedziałam się, że paczki z zamówieniem pakuje 
robot, więc nie ma do kogo personalnie mieć pre-
tensji. Reklamacja została uwzględniona cenowo 
przy kolejnych zakupach.
I tak sobie myślę, że roboty, które zastępują pracę 
ludzi są i dobre, i złe. Dobre wtedy, kiedy pomagają 
człowiekowi wykonywać ciężkie i niebezpieczne 
prace. Jednak wypychanie ludzi z rynku pracy po-
przez automatyzację tylko dla zwiększania i tak 
dużych zysków finansowych uważam za wątpliwe, 
albo zbędne. Zapewne nie unikniemy automaty-
zacji w handlu, ale mam nadzieję, że możliwość 
kontaktu osobistego kupującego ze sprzedawcą 
przetrwa jak najdłużej. I pozostanie to dla wielu 
ludzi naprawdę wartościowe.
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