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KOMERCJALIZACJA

DZIŚ
Pandemia COVID-19 wywołała 

szereg zmian w każdej dziedzinie 
naszego życia. Z biznesowego punktu 
widzenia centrów i sieci handlowych 
wpłynęła m.in. na nawyki zakupowe 

Polaków, zmusiła do modyfikacji 
planów rozwoju wiele sieci 

handlowych, spowodowała większe 
zainteresowanie takimi formatami 
handlowymi jak np. mniejsze parki 

handlowe. Był to również czas 
wielu „gorących” emocji na linii 
zarządca centrum handlowego 
- najemca. Obie strony biznesu 

stanęły przed wieloma wyzwaniami, 
a jednym z największych było 

ustalenie nowych warunków i zasad 
współpracy w postpandemicznej 

rzeczywistości.

POTRZEBUJEMY 
SIEBIE NAWZAJEM
Blue City wspiera najemców, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji, proponując dodatkowe obniżki czynszów. 
Jak podkreśla Yoram Reshef, wiceprezes Centrum 
Handlowego Blue City, najważniejsze to rozmawiać 
i dogadywać się z najemcami, bo to leży w obopólnym 
interesie. nieruchomości firmy na poziomie ponad 98%. 

THE FUTURE
OF THE MALL

38

12

46

Centra handlowe są ważnym elementem współczesnych 
miast oraz istotnym ogniwem handlu stacjonarnego. 

Nie jest zaskoczeniem, że w obliczu zmian wywołanych 
pandemią powstają pytania dotyczące ich przyszłego 

kształtu, roli lub nawet – sensu istnienia. Pytania mnożą 
się od momentu, kiedy e-commerce zaczął być istotnym 

składnikiem handlu. 
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MILIONY LUDZI
W CAŁEJ POLSCE
KUPUJĄ W ALDI

ZIELONY DACH
GALERII HANDLOWEJ
Trudno dziś wyobrazić sobie przestrzeń miejską 
pozbawioną obiektów wielkopowierzchniowych. 
Wielkie centra handlowe najczęściej niosą 
korzyści związane z tworzeniem miejsc pracy 
i pobudzeniem gospodarczym. Dobrze jednak, 
by również odpowiednio wpisywały się w tkankę 
miast, w których funkcjonują.

Pandemia nauczyła 
konsumentów kupować inaczej

Barbora zanotowała w 2020 roku niezwykle szybkie wzrosty 
sprzedaży na Litwie, Łotwie i w Estonii, przekraczając 12 000 
zamówień dziennie. Był to impuls do nowego etapu rozwoju 

– wejścia na polski rynek

W numerze m.in:

22

16

30

W ostatnich latach dyskonty 
umacniały swoją pozycję nad 
hipermarketami, a lockdown 
spowodowany pandemią jeszcze 
bardziej utrwalił tę przewagę. Wśród 
czynników, które miały na to 
największy wpływ Tomasz Gawlik, 
szef ekspansji ALDI, wymienia 
bliskość i łatwość dotarcia do sklepu 
bezpośrednio z domu oraz kwestie 
związane z bezpieczeństwem.
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PRZEMYSŁAW
LUTKIEWICZ
Wiceprezes Zarządu,
LPP S.A.

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

www.lppsa.com

ANNA
KRAJCZYŃSKA
Starszy Specjalista 
ds. Marketingu, NoVa Park

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

www.nova-park.pl

MARTA
KOCIK
Marketing & PR Manager, 
Magnolia Park

SPECJALIZACJA:
strategia i komunikacja 
marketingowa Magnolia 
Park

www.magnoliapark.pl

MACIEJ
PTASZYŃSKI
Wiceprezes
Polskiej Izby Handlu

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

www.pih.org.pl

MAGDALENA
KOWALEWSKA
Country Manager 
Operations Poland, 
Członek Zarządu 
Immofinanz

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

www.immofinanz.com
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JERZY
OSIKA
Prezes
Promedia

SPECJALIZACJA:
ekspert ds. sprzedaży 
i marketingu

www.jerzyosika.com

DARIUSZ
SINKIEWICZ
Dyrektor Zarządzający 
Travel Essentials

SPECJALIZACJA:
Zarządzanie operacyjne 
siecią sklepów Inmedio 
oraz siecią Travel 
Essentials (w sumie 
12 marek)

www.lagardere-tr.pl

PAWEŁ
TKACZYK
Właściciel agencji reklamowej 
MIDEA sp. z o.o.

SPECJALIZACJA:
budowanie marki, 
marketing

www.midea.pl

RADA PROGRAMOWA
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TOMASZ
SYLLER
CEO i Członek Zarządu
Wasz Sklep SPAR

SPECJALIZACJA:
zarządzanie strategiczne, 
rozwój handlu detalicznego 
i hurtowego, zarządzanie 
komercyjne i zarządzanie 
zasobami ludzkimi

www.spar.pl

PAWEŁ
CISZEK
Prezes Zarządu 
i udziałowiec spółki 
Just GYM

SPECJALIZACJA:
działania korporacyjne, 
działania operacyjne

www.justgym.pl

ANDRZEJ 
JAWORSKI
Prezes Zarządu 
VRG S.A.

SPECJALIZACJA:
zarządzanie dużą spółką 
notowaną na GPW oraz 
w sektorze publicznym

www.vrg.pl

MARTA
PÓŁTORAK
Prezes Grupy Marma, 
Zarządca CH Millenium 
Hall w Rzeszowie

SPECJALIZACJA:
zarządzanie spółkami 
Grupy Marma, będącej 
jednym z największych 
przetwórców tworzyw 
sztucznych w Europie.

www.milleniumhall.pl

ILONA
SZAFER
Senior Asset Manager 
Savills Investment 
Management 

SPECJALIZACJA:
asset management 
nieruchomości
komercyjnych

www.galeriakatowicka.eu

MARCIN
MIELCARZ
Dyrektor Zarządzający
eSmokingWorld

SPECJALIZACJA:
zarządzanie

www.esmokingworld.com

KRZYSZTOF
SAJNÓG
Dyrektor Marketingu,
Blue City Sp. z o.o.

SPECJALIZACJA:
odpowiada za marketing 
i PR centrum handlowego 
Blue City oraz pozostałych 
spółek grupy

www.bluecity.pl

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

SPECJALIZACJA:
rozwój i sprzedaż sieci 
Change Lingerie w Polsce

www.changelingerie.com

MAREK
KOWALSKI
Przewodniczący Federacji 
Przedsiębiorców Polskich

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

federacjaprzedsiebiorcow.pl

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

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

www.jetline.pl
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ALPAY 
GÜNER
CEO,
MediaMarktSaturn Polska

SPECJALIZACJA:
ekspert branży handlo-
wej z osiemnastoletnim 
doświadczeniem

www.mediamarkt.pl
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EWELINA
GÓRNIAK
Sales Director
Pandora

SPECJALIZACJA:
zarządzanie działami 
sprzedaży w Polsce i na 
rynkach zagranicznych, 
rozwój sieci i negocjacje 
umów B2B

https://pl.pandora.net

GRZEGORZ
LIPNICKI
Prezes
Top Secret

SPECJALIZACJA:
zarządzanie strategiczne
i projektowe

www.topsecret.pl

WOJCIECH
TULWIN
Dyrektor ds. Marketingu 
i PR marki Recman

SPECJALIZACJA:
ekspert zarządzania siecią 
detaliczną i marketingu 
mody

www.recman.pl

http://info.retail-database.com
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Szczepienia miały być rozwiązaniem i gwarancją uniknięcia 
kolejnych zamknięć spowodowanych lockdownami. Dziś 
niektórzy eksperci prognozują czwartą falę zakażeń już na 
koniec lata, i powrót obostrzeń na jesieni. Liczba chętnych, 
którzy przyjmą szczepionki spada. Prowadzenie biznesu 
w tak bardzo niepewnych czasach to ogromne wyzwa-
nie, szczególnie ze względu na nieprzewidywalność. Także 
dla dostawców usług i innych firm powiązanych z branżą 
sieci i centrów handlowych czas nie jest łatwy. Po wielu 
miesiącach walki z koronawirusem na pewno wiemy wię-
cej, a także mamy większą świadomość co do rozwiązań 
i możliwości zapobiegania różnego rodzaju następstwom. 
Najemcy precyzują swoje oczekiwania wobec wynajmują-
cych i na nowo próbują ustalić warunki współpracy. Wśród 
wielu propozycji najwięcej dotyczy czynszów. Coraz częściej 
słyszymy o hybrydowym podejściu do formuł czynszo-
wych, w których czynsz składałby się z elementu stałego 
i zmiennego opartego na realizowanym obrocie. Z kolei 
przedstawiciele centrów handlowych zwracają uwagę, by 
mieć na uwadze specyficzne potrzeby każdego najemcy 
z osobna. Nie można bowiem w ten sam sposób trakto-
wać dużej, międzynarodowej sieci handlowej i lokalnego 
przedsiębiorcy. Więcej światła na ten temat rzucają eks-
perci zrzeszeni w Radzie Programowej Magazynu Galerie 
Handlowe, którzy w tym numerze odpowiadają na pytania 
redakcji o współczesną komercjalizację.
Państwa uwadze polecamy także wywiad z Yoramem Re-
shefem, wiceprezesem Centrum Handlowego Blue City, 
który podkreśla, że choć nie mogą liczyć na żadną pomoc ze 
strony państwa polskiego to nie pozostają obojętni wobec 
swoich partnerów biznesowych i oferują m.in. dodatkowe 
obniżki czynszów. Z kolei Tomasz Gawlik, szef ekspansji 
ALDI, przyznaje, że w ostatnich latach dyskonty umacniały 

Przyjemnej lektury
Eliza Mrowińska-Zalas

Redaktor Naczelna

WYDAWCA
CentraNet s.c.

Dominik Rybarczyk, Paweł Tracichleb
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Eliza Mrowińska-Zalas
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DZIAŁ REKLAMY
Julita Serafinko, tel. 791 355 332
j.serafinko@galeriehandlowe.pl

Pokłosie

swoją pozycję nad hipermarketami, a lockdown spowodowany 
pandemią jeszcze bardziej utrwalił tę przewagę. O tym, w jaki 
sposób ALDI wykorzysta tę przewagę, przeczytają Państwo na 
kolejnych stronach lipcowo-sierpniowego numeru. W imieniu 
redakcji życzę Państwu udanego wypoczynku i bezpiecznych 
powrotów.



  ADVERTORIAL

WIELKI 'COME BACK'
NA 'BACK TO SCHOOL'

Empik przez wiele lat był najemcą CH Plaza 
Rzeszów. Po kilkuletniej przerwie oraz  zmia-
nach jakie w międzyczasie zostały wpro-

wadzone w Centrum, które uatrakcyjniły jego 
ofertę, spowodowały, że Empik zdecydował się 
na powrót. Przypomnijmy, że w ostatnich latach 
rzeszowska Plaza przeszła gruntowną moderni-
zację. Zmianie uległa przestrzeń atrium i układ 
ciągów handlowych. Przebudowano i stworzono 
nową wygodniejszą komunikację z hipermar-
ketem E. Leclerc. Dzięki temu udało się uzyskać 
dodatkową powierzchnię handlową, poszerzyć 
ciągi komunikacyjne i na nowo zaaranżować 
przestrzeń dla klientów. 

Nowi najemcy 
CH Plaza Rzeszów dzięki zabiegom zarządcy – 
Keen Property Managment – pozyskało w mię-
dzyczasie nowych kluczowych najemców m.in. 
pierwszy na Podkarpaciu wielkopowierzchniowy 
sklep sportowy Decathlon, salony z biżuterią 
YES i Verona, drogerię Hebe, dwie marki gru-
py MIG  - 50 style i Sizeer, czy też Stomatologię 
Medicover. Pod koniec czerwca 2021 r. w ofercie 

Jedna z największych i najbardziej znanych sieci sprzedaży m.in. książek, wydawnictw 
muzycznych, prasy i biletów eventowych powraca do grona najemców CH Plaza Rzeszów. 

Nowy salon Empik, bo o nim mowa, działać będzie na parterze Centrum. Salon sieci zajmie 
powierzchnię blisko 250 mkw.

CH Plaza Rzeszów pojawi się kolejny duży gracz. 
Tym razem będzie to salon sieci Sinsay – jeden 
z największych sklepów tej marki na Podkarpa-
ciu. Znajdzie się na pierwszym piętrze CH Plaza 
Rzeszów i zajmie powierzchnię bliską 1000 mkw. 

Nowy Empik w Rzeszowie 
Wszystkie dotychczasowe zabiegi i właściwe 
decyzje dotyczące zarządzania Centrum spowo-
dowały, że do grona najemców dołącza powraca-
jący po latach Empik. Co bardzo ważne, sieć od 
razu zdecydowała się na minimum pięcioletnią 
współpracę z CH Plaza Rzeszów. Nowoczesny 
salon zajmie powierzchnię blisko 250 mkw. 
Znajdować się będzie na parterze Centrum i za-
oferuje klientom CH Plaza Rzeszów pełną ofertę 
sprzedaży Empiku. Otwarcie nowej powierzchni 
zaplanowano na wrzesień 2021 i połączone bę-
dzie z coroczną akcją „Back to school”. 
Salon Empik w CH Plaza Rzeszów dołączy do bli-
sko 260 placówek tej marki w całym kraju. Empik 
to jedna z najlepiej rozpoznawalnych polskich 
marek istniejących od blisko 70 lat. Jest także 
liderem w kategoriach wydawniczych. Salony 

Empik oferuje różne artykuły od książek, płyt 
z muzyką, filmów, gier multimedialnych przez 
czasopisma, artykuły papiernicze, zabawki, gry 
planszowe po bilety na różnorodne wydarzenia 
kulturalne. Empik prowadzi także jeden z naj-
większych sklepów internetowych w Polsce. 

CH Plaza Rzeszów
Rzeszowska Plaza to jedno z najstarszych i najdłu-
żej 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 
(funkcjonujący 24h/dobę), Medicover Stoma-
tologia, sportowy sklep Decathlon oraz sklepy 
Sizeer, 50Style, Yaya, Quiosque, Smyk, ToysBox, 
Deichmann, CCC, Wojas, Martes Sport, Sephora, 
Rossmann czy Hebe. Plaza Rzeszów połączona 
jest bezpośrednio z hipermarketem E. Leclerc, 
mając w ramach kompleksu, jako jedyne cen-
trum w Rzeszowie ofertę hipermarketu. Cen-
trum oferuje ponad 1,4 tys. bezpłatnych miejsc 
parkingowych. Zarządcą CH Plaza Rzeszów jest 
Keen Property Management.

lipiec-sierpień 2021 magazyngalerie.pl
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http://stroer.pl/oferta/metropakiety
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THE 
FUTURE
OF THE MALL
Centra handlowe są ważnym elementem współczesnych 
miast oraz istotnym ogniwem handlu stacjonarnego. 
Nie jest zaskoczeniem, że w obliczu zmian wywołanych 
pandemią powstają pytania dotyczące ich przyszłego 
kształtu, roli lub nawet – sensu istnienia. Pytania te 
mnożą się od momentu, kiedy e-commerce zaczął być 
istotnym składnikiem handlu. W obliczu jego rosnącej 
popularności coraz częściej podnoszono kwestię upadku 
handlu tradycyjnego, a wraz z nim końca świata centrów 
handlowych. Pandemia, choćby poprzez przymusowe 
odseparowanie społeczeństwa od galerii handlowych, 
dodatkowo wzmocniła te wątpliwości – skoro handel działa 
w sieci, to może konsumenci już do galerii nie będą chcieli 
wrócić?

Fot. Envato

CENTRUM HANDLOWE JAKO 
PRZEDŁUŻENIE CYFROWEJ OBECNOŚCI

lipiec-sierpień 2021magazyngalerie.pl
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Badanie przeprowadzone ostatnio przez De-
loitte w Wielkiej Brytanii pokazuje, że ponad 
połowa respondentów gotowa jest zapłacić 

więcej za zakupy dokonywane w przestrzeni 
miejskiej, a ponad 33 proc. konsumentów nie jest 
zadowolone z jakości zakupów cyfrowych. Dane 
Polskiej Rady Centrów Handlowych pokazują 
także, iż powoli liczba wizyt klientów w cen-
trach handlowych wraca do poziomu sprzed 
pandemii. Zatem zamiast pytać o to, czy galerie 
handlowe będą istnieć, lepiej zapytać – w jakiej 
formie będą istnieć.
Aby dyskutować o przyszłości galerii, trzeba spoj-
rzeć na ich genezę, a raczej wynalazek, który 
w założeniu miał zbliżyć ludzi, a ich od siebie 
oddalił, czyli samochód.
Pierwsze centrum handlowe powstało w USA 
w 1956 roku. Southdale Center w zamierzeniu 
swojego twórcy, architekta Victora Gruena, miało 
stanowić swoiste antidotum na szkodliwy wpływ 
samochodu na życie społeczne. Zebranie w jed-
nym miejscu sklepów, punktów usługowych 
i gastronomicznych miało dać mieszkańcom 
namiastkę życia w centrum miasta, gdzie prze-
strzeń i jej skala pozwala robić zakupy podczas 
spacerów.
Centrum handlowe miało stanowić zatem miej-
sce, które skupiłoby ofertę wielu sklepów, jak 
tradycyjne place czy ulice handlowe. Miało też 
umożliwiać korzystanie i porównywanie wielu 
ofert handlowych. Pełniło więc rolę logistyczną. 
Ale Gruen w swoich wypowiedziach podkreślał 

jeszcze jeden czynnik, umożliwienie ludziom 
kontaktu z drugim człowiekiem, odbudowanie 
relacji międzyludzkich zniszczonych przez zmiany 
urbanistyczne.
Zastanawiając się zatem nad przyszłością cen-
trów handlowych w epoce cyfrowej, warto 
w tych rozważaniach odwołać się do dwóch 
zasadniczych funkcji odpowiadających za ich 
powstanie.
Patrząc tylko przez pryzmat liczb, rola centrum 
handlowego jako agregatora oferty rynkowej 
rzeczywiście przestaje mieć, przynajmniej na 
pierwszy rzut oka, sens. Żadne centrum nie jest 
w stanie liczbą ofert konkurować z zasobami do-
stępnymi online. Sklepy nie są jednak w tej walce 
bez szans. Nowoczesne platformy handlowe (łą-
czące handel tradycyjny i e-commerce), wsparte 
nowoczesnymi rozwiązaniami OMS (order mana-
gement system) umożliwiają oferowanie w skle-
pie towarów niedostępnych „od ręki”. Pozwala 
to zaprezentować dużo szerszy asortyment (na 
zasadzie showroomu) niż ten dostępny w ma-
gazynie podręcznym. Takie podejście pomaga 
rozwiązywać dylemat „szerokość oferty – wartość 
zapasu – powierzchnia magazynowa” na pozio-
mie sklepu, istotnie podnosząc efektywność po-
wierzchni sklepu. Istotne jest zatem, połączenie 
atrakcyjnej ekspozycji ze sprawną ścieżką obsługi 
klienta i w końcu realizacją zamówienia. Wymaga 
to głębokich zmian po stronie architektury IT, 
tradycyjnie rozdzielającej światy e-commerce 
i kanałów tradycyjnych. Połączenie architektury 

„headless” (która sprawnie integruje różne kanały 
obsługi, jak strony i aplikacje) z nowoczesnymi 
rozwiązaniami order management pozwala za-
proponować klientowi zupełnie nowe wrażenia.
Zmiany na poziomie sklepu są odzwierciedle-
niem przenikania się ścieżek zakupowych online 
i offline, ale w odwrotny niż dotychczas sposób, 
kiedy online był dla sieci handlowych dodatkiem 
do tradycyjnej działalności. Obecnie firmy, które 
zaczynały online, częściej dodają do swoich ka-
nałów punkty „tradycyjne”. W ten sposób sklep 
„tradycyjny” staje się przedłużeniem witryny 
wirtualnej, miejscem obsługi, punktem, w któ-
rym można zasięgnąć porady. To także oznacza 
konieczność zmian technologicznych – choćby 
wyposażenia asystentów sklepu w narzędzia po-
zwalające przejąć fragment ścieżki zakupowej – 
na przykład w imieniu klienta złożyć zamówienie 
na towar niedostępny w sklepie, który zostanie 
dostarczony do jego domu. 
Co to oznacza dla centrów handlowych? Po 
pierwsze, gotowość sklepu do bycia częścią „te-
atru doznań” – poprzez de facto transformację 
powierzchni handlowej w witrynę, sklepy stają 
się częścią nowej wartości centrów handlowych. 
Po drugie, oznacza to zmiany w architekturze 
centrów – sklepy stają się „płytsze” (brak rozbu-
dowanego magazynu), ale „szersze” (zwiększenie 
powierzchni styku odwiedzającego z produk-
tami).
W duchu gospodarki doświadczeń opisanej 
przez Pine’a i Gilmore’a już w 1998 roku na ła-

Fot. Envato
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mach Harvard Business Review, centra handlowe 
muszą jednak być gotowe na to, aby dostar-
czać klientom wartość nie tylko funkcjonalną 
– związaną bezpośrednio z przebiegiem ścieżki 
zakupowej – czy usługową. Wizyta w centrum 
handlowym już dawno stała się czymś wię-
cej: sposobem spędzenia czasu, całościowym, 
złożonym doświadczeniem, którego istotą nie 
musi być kupowanie produktów. Znajduje to 
odzwierciedlenie zarówno w coraz bardziej 
wyrazistym, przykuwającym uwagę wystroju 
przestrzeni nowoczesnych centrów handlowych, 
jak i rosnącym udziale sektora usługowego 
wśród najemców ze szczególnym wskazaniem 
na usługi gastronomiczne i rozrywkowe, a także 
rozmaitych wydarzeniach przyciągających wciąż 
nową publiczność. Pokazy mody, targi rękodzieła, 
wystawy sztuki – wszystkie te elementy składają 
się na doświadczenie, które sprzedaje centrum 
handlowe.
Technologia, a zwłaszcza 5G i IoT (Internet of 
Things), zapewne także będzie miała wpływ na 
rolę centrum handlowego. Upraszczając, cen-

trum handlowe oferuje powierzchnię handlową. 
W nowym modelu może, wykorzystując kanały 
cyfrowe, działać efektywniej jako atraktor dla 
klientów – na przykład poprzez połączenie apli-
kacji centrum handlowego z ofertami poszcze-
gólnych sklepów dostępnymi tylko na terenie 
centrum. Możliwości wynikające z przenikania 
się ekosystemów retailerów z „wirtualną witryną” 
centrum handlowego wydają się być niezwykle 
szerokie – szczególnie kiedy sieci 5G zaoferują 
praktycznie nieograniczone możliwości streamin-
gu mediów wysokiej jakości.
Jeśli spojrzymy na centrum handlowe jako miej-
sce dostarczania doświadczeń, przestrzeń han-
dlowa zamienia się w scenę, na której rozgrywają 
się zdarzenia i interakcje pomiędzy aktorami (nie 
zaś sprzedawcami) a gośćmi (a nie po prostu 
klientami). Sektorem, z którego wiele można się 
nauczyć o tworzeniu i sprzedawaniu doświad-
czeń jest przecież szeroko pojęta rozrywka. W ta-
kim ujęciu na centrum handlowe spojrzeć można 
już nie jak na przestrzeń służącą dokonywaniu 
zakupów, ale rodzaj parku rozrywki. Jego zada-
niem jest dostarczenie klientom doświadczeń, 

które będą mogli zapamiętać, tylko takie bowiem 
będą kształtować ich przyszłe zachowania, w tym 
ponowne skorzystanie z oferty i zakup towarzy-
szących tym doświadczeniom produktów.
W ostatecznym rozrachunku chodzi przecież nie 
o to, aby doświadczenia po prostu dostarczać, 
ale aby je sprzedawać. W centrum handlowym 
klienci kupują doświadczenia pośrednio, poprzez 
dokonywanie zakupów w sklepach i punktach 
usługowych. Logika „centrum doświadczeń” 
w miejsce „centrum handlu” nie wyklucza zaku-
pów, przeciwnie – ma im służyć. Jednak to nie 
konkretna potrzeba zakupowa staje się w ta-
kim ujęciu impulsem do odwiedzenia centrum 
handlowego, a głód doświadczeń: zmysłowych, 
emocjonalnych, międzyludzkich. 
W epoce rozkwitu handlu cyfrowego oraz konku-
rencyjnych segmentów handlowych (dyskonty 
i handel tradycyjny), które coraz lepiej zaspokajają 
potrzeby związane z dokonywaniem zakupów, 
tym ważniejsze staje się poszukiwanie innego 
rodzaju motywacji klientów do odwiedzenia 
centrum handlowego. Co więcej, projektowanie 

oferty centrum handlowego na wzór raczej parku 
rozrywki niż sklepu, oznaczać może ucieczkę 
z czerwonego oceanu konkurencji z innymi ka-
nałami handlu na rzecz uzupełniającej i wspie-
rającej koopetycji. Markom może się bowiem 
opłacać obecność w centrum handlowym, nawet 
jeśli klient podczas wizyty nie dokona żadnych 
zakupów. Synergia z kanałami zdalnymi może 
być szansą na lepsze wykorzystanie przestrzeni 
sklepu do nawiązania przez marki relacji ze swo-
imi klientami i zawładnięcie ich sercami, podczas 
gdy sam zakup może zostać technicznie „wyout-
source’owany” online. Tam, gdzie wciąż liczy się 
przede wszystkim funkcjonalność.
Ekspansja handlu online, a nawet zwrot w kie-
runku mniejszych, bardziej lokalnych sklepów 
nie muszą oznaczać końca świata wielkich cen-
trów handlowych. Ich rola powinna się jednak 
zmieniać tak, aby mogły odpowiadać na ewo-
luujące potrzeby swoich klientów. Powinny stać 
się miejscami bliższymi centrum rozrywki niż 
logistyki i dystrybucji towarów, przedłużeniem 
cyfrowego świata.

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI, 
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w IT 
i business management. Od 1999 roku odpo-
wiedzialny za wiele innowacyjnych projektów 
cyfrowych dla sektora handlowego, ubez-
pieczeniowego i energetycznego, a także za 
skuteczną transformację biznesową i rozwój 
IT w ogólnokrajowym serwisie logistycznym. 
Łączy wiedzę biznesową z rozległą wiedzą 
informatyczną. Pasjonuje się innowacjami 
w biznesie oraz wpływem nowych technologii 
na gospodarkę i kulturę.

KATARZYNA GAWLIK 
Menedżer projektów i zespołów skoncen-
trowanych na użytkowniku, badacz i trener 
biznesu z niemal 20-letnim doświadcze-
niem. Ekspert w zakresie analizy trendów 
konsumenckich, badań UX i CX oraz 
procesów Service Design i Design Thinking. 
Pasjonatka niestandardowych rozwiązań 
dopasowanych do różnych podejść i technik. 
Nauczycielka akademicka, autorka referatów 
i programów edukacyjnych z zakresu badań 
marketingowych, badań UX, User-Centered 
Design i Customer Experience Management. 
Prelegentka na licznych konferencjach, 
polskich i międzynarodowych. Doktorantka 
w dziedzinie zarządzania.

Możliwości wynikające z przenikania się 
ekosystemów retailerów z „wirtualną 
witryną” centrum handlowego wydają się 
być niezwykle szerokie...
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PANDEMIA NAUCZYŁA
KONSUMENTÓW
KUPOWAĆ
INACZEJ

Rozmowa z Andriusem Mikalauskasem, CEO Barbora Polska

Barbora zanotowała w 2020 roku niezwykle szybkie wzrosty sprzedaży na Litwie, Łotwie 
i w Estonii, przekraczając 12 000 zamówień dziennie. Był to impuls do nowego etapu rozwoju 

– wejścia na polski rynek, który pod względem liczby potencjalnych klientów jest 6 razy 
większy niż kraje bałtyckie razem wzięte. Andrius Mikalauskas, CEO Barbora Polska zapewnia, 
że ekspansja w Polsce była dojrzałym, strategicznym etapem rozwoju firmy. Wierzy, że polski 

rynek jest również chłonny i gotowy do utrzymania szybkiego wzrostu

16 Q&A
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B
arbora to największy interneto-
wy sklep spożywczy w krajach 
bałtyckich. Który z rynków jest 
najbardziej chłonny i na którym 
z nich Barbora rozwija się naj-

bardziej dynamicznie?
Oczywiście Barbora poczyniła największe 
postępy na swoim rodzimym rynku - na 
Litwie. Przez długi czas nie mieliśmy tu 
konkurencji, stworzyliśmy standard rynku 
e-grocery, zdobyliśmy zaufanie klientów, 
dzięki naszej jakości i budowaniu doświad-
czenia klienta. Na tym rynku najłatwiej jest 
nam dotrzeć do konsumenta i nawiązać 
z nim kontakt. Pracujemy jednak intensyw-
nie również w innych krajach bałtyckich 
i udało nam się tam wyprzedzić naszych 
konkurentów. W czasie pandemii tempo 
wzrostu na rynkach bałtyckich było bardzo 
podobne. Na tych rynkach postawiliśmy 
sobie ambitne cele i jednogłośnie realizo-
waliśmy je we wszystkich krajach.

A Polska?
Polska wyróżnia się na tle rynków bałtyckich 
swoim ogromnym potencjałem. Jest jesz-
cze za wcześnie, aby mówić o najszybszym 
wzroście, ponieważ działamy w Warszawie 
dopiero od 5 miesięcy, ale bardzo pozytyw-
nie patrzymy w przyszłość. Tutaj musimy 
najpierw zbudować silną markę, zdobyć 
zaufanie klientów. Pandemia nauczyła pol-
skich konsumentów, tak jak Bałtów, kupo-
wać inaczej. Nie mamy więc wątpliwości, że 

polski rynek jest również chłonny i gotowy 
do utrzymania szybkiego wzrostu.

Jakie elementy zadecydowały o urucho-
mieniu działalności w naszym kraju?
Od wejścia na Łotwę i Estonię w 2018 roku 
Barbora koncentruje się na poprawie obsługi, 
tworzeniu najlepszych doświadczeń zaku-
powych dla klientów, wzmacnianiu całego 
rynku e-grocery i pozyskiwaniu nowych 
klientów we wszystkich krajach bałtyckich. 
Niezwykle szybki wzrost na Litwie, Łotwie 
i w Estonii w 2020 roku dał nam impuls do 
nowego etapu rozwoju – wejścia na rynek, 
który pod względem liczby potencjalnych 
klientów jest 6 razy większy niż kraje bał-
tyckie razem wzięte. Ekspansja w Polsce była 
dojrzałym, strategicznym etapem rozwoju 
firmy. Mocno wierzymy w polski rynek 
i postępowych nabywców.

Jak Barbora została przyjęta przez pol-
skich konsumentów?
Z ciekawością i zainteresowaniem. We-
szliśmy na rynek z silnym modelem biz-
nesowym i wysoką jakością obsługi oraz 
świetnymi ofertami. Klienci szybko doceni-
li wygodę darmowej dostawy tego samego 
dnia, a także ofertę lokalnych i świeżych 
produktów. Oczywiście na początku mu-
sieliśmy się dostosować do potrzeb nowych 
klientów i rynku, i nadal budujemy naszą 
markę. Widzimy jednak, że baza aktyw-
nych i lojalnych klientów stale się powiększa. 

Polscy konsumenci nabierają coraz większe-
go zaufania do naszych usług i powierzają 
nam swoje zakupy.

W Polsce właściwie już każda duża sieć 
spożywcza oferuje zakupy online. Jakie 
elementy wyróżniają Barborę na tle 
konkurencji?
Wprowadziliśmy na polski rynek nowy stan-
dard e-grocery i customer experience. Od 
razu zaoferowaliśmy dostawę zamówień tego 
samego dnia (zamów przed 17:00 i odbierz 
jeszcze dziś), w dodatku całkowicie bezpłat-
nie. Widzimy, że klienci to doceniają, bo 
chcą otrzymywać swoje towary jak najszyb-
ciej, a ich oczekiwania rosną. Ponadto klienci 
mogą dokonywać zakupów na Barbora.pl za 
pomocą strony internetowej lub aplikacji 
mobilnej, co jest bardzo wygodne - można 
zamawiać produkty bez względu na to, gdzie 
się jest i co się robi. Stale poszerzamy też 
nasz asortyment, aby zaoferować polskim 
konsumentom ich ulubione produkty. Choć 
naszym głównym dostawcą i partnerem jest 
sieć sklepów "Stokrotka", współpracujemy 
również z innymi dostawcami świeżej i lo-
kalnej żywności.

Jakie elementy są kluczowe dla e-konsu-
mentów w Polsce przy wyborze sprzedaw-
cy internetowego?
Dla polskich e-konsumentów bardzo ważna 
jest jakość świeżego asortymentu przy za-
chowaniu korzystnej ceny. Dlatego jednym 
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z naszych wyróżników i przewag konku-
rencyjnych w Polsce są bardzo atrakcyjne 
oferty promocyjne. Zauważyliśmy również, 
że polscy klienci cenią sobie lokalnych pro-
ducentów i dostawców, dlatego stale poszu-
kujemy nowych dostawców lokalnej i świeżej 
żywności.

Jak Polscy e-konsumenci wypadają na tle 
innych narodowości, gdzie Barbora pro-
wadzi sprzedaż? 
Główne różnice, które dostrzegamy, i które 
zachęciły nas do wejścia na polski rynek, 
to fakt, że penetracja e-grocery w Polsce 
jest niższa niż w krajach bałtyckich. Polscy 
klienci nadal często chodzą do sklepów fi-
zycznych i robią w nich zakupy. To sprawia, 
że jest to rynek z dużym potencjałem i moż-
liwościami dla nowych graczy e-grocery. 
Ponadto, polscy klienci są bardziej skłonni 
do poszukiwania lepszych cen i ofert spe-
cjalnych niż Litwini, Łotysze czy Estoń-
czycy. Ale ogólnie rzecz biorąc, nasi klienci 
w Polsce mają więcej podobieństw niż różnic 
w porównaniu z krajami bałtyckimi.

Według Izby Gospodarki Elektronicznej, 
dwie trzecie konsumentów twierdzi, że 
jednym z głównych powodów porzucenia 
koszyka zakupowego jest koszt wysyłki 
oraz przewidywany czas dostawy. Jakie 
są Państwa spostrzeżenia i doświadczenia 
w tym zakresie?
Pandemia ukształtowała nowe oczekiwania 
i potrzeby zakupowe. Musimy zrozumieć, że 
wiele osób, które do tej pory kupowały tylko 
w sklepach fizycznych, przestawiło się na 
e-grocery. Ich zwyczaje zakupowe są inne, 
nie są przyzwyczajeni do płacenia za zakupy 
w sklepie, są przyzwyczajeni do szybkiego 
otrzymywania swoich towarów (zwykli cho-
dzić do lokalnego sklepu i wracać do domu 
w godzinę lub nawet krócej). Tak więc gracze 
e-grocery muszą się dostosować i zaofero-
wać nowe doświadczenia zakupowe dla tych 
nowych klientów. Darmowa dostawa tego 
samego dnia jest jedną z kluczowych korzy-
ści, których oczekują i potrzebują e-klienci.

Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz 
Sklep SPAR, uważa, że „klienci w Polsce nie 

są jeszcze przyzwyczajeni do robienia za-
kupów spożywczych online. Konsumenci 
wciąż pragną produkt obejrzeć i dotknąć, 
zwłaszcza w przypadku wyrobów świe-
żych. Dlatego e-commerce będzie, i już 
obecnie jest, jedynie dodatkowym kana-
łem sprzedaży”. Czy zgadza się Pan z tym 
spostrzeżeniem?
Widzimy coraz większe zaufanie konsu-
mentów do e-grocery i coraz większą liczbę 
konsumentów, dla których e-grocery staje 
się głównym sposobem codziennych zaku-
pów. Oczywiście musimy dołożyć starań, 
aby utrzymać zaufanie klientów i przekonać 
kolejnych do powierzenia nam swoich za-
kupów. Zamówienia klientów kompletowa-
ne są przez profesjonalnych ekspedientów 
Barbora.pl, dokładamy też wielu starań, aby 
zakupy na Barbora.pl były tak wygodne i in-
tuicyjne, jak zakupy w sklepie fizycznym. 
Mamy silną obsługę klienta, więc zawsze 
staramy się rozwiązywać problemy tak 
szybko, jak to możliwe i zawsze zwracamy 
pieniądze klientowi za produkty złej jakości.  
Oczywiście, cały rynek wciąż ma pole do 
popisu. Z badania zleconego przez Barborę 
na początku roku wynika, że 78 proc. warsza-
wiaków robi zakupy w sieci przynajmniej raz 
w miesiącu, a 37 proc. z taką częstotliwością 
kupuje artykuły spożywcze. Tylko 7% re-
spondentów kupuje wyłącznie stacjonarnie. 
W segmencie e-grocery 30% warszawiaków 
uważa się za non-shopperów. Postawiliśmy 
sobie więc ambitny cel - rozwój całego rynku 
e-commerce w Polsce. Udało nam się to 
w krajach bałtyckich i odnieśliśmy sukces, 
wierzę, że uda nam się to również w Polsce.

Minął już ponad rok od wybuchu pan-
demii koronawirusa na świecie. Jak Pan 
ocenia ten czas? 
Pandemia nauczyła nas kilku rzeczy: działać 
szybciej i wydajniej, ufać naszym pracowni-
kom i rozwijać biznes bez utraty jakości. Nie 
popłynęliśmy w dół rzeki, ale podjęliśmy 
wielkie wysiłki, aby sprostać zwiększone-
mu popytowi i kontynuować rozwój rynku 
po pandemii. Być może adrenalina, którą 
czuliśmy w czasie pandemii, dała nam od-
wagę i siłę, aby wdrożyć rozwój regionalny 
w krajach bałtyckich, podwoić nasze moce 
produkcyjne na tych rynkach i przygoto-
wać się do ekspansji w Polsce. Przekona-
liśmy się, że jesteśmy bardziej zdolni, niż 
nam się wydawało przed pandemią. A co 
najważniejsze, pandemia pokazała, że na 
wszystkich rynkach, na których działamy, 
jest ogromny potencjał. Dlatego nasze pla-
ny koncentrujemy wokół dalszego wzrostu 
rynku e-commerce.
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Z jakimi największymi problemami wy-
nikającymi z pandemii koronawirusa się 
Państwo spotkali i w jaki sposób udało się 
je rozwiązać? 
Największym problemem na początku 
działalności był brak pracowników i trans-
portu. Musieliśmy w bardzo krótkim czasie 
powiększyć nasz zespół. W ciągu zaledwie 
2 tygodni zatrudniliśmy kilkuset pickerów 
i kurierów. Proces rekrutacji był trudny, ale 
udało nam się przejść przez pierwsze mie-
siące pandemii i przygotować się na drugą 
falę znacznie lepiej. W rozwiązaniu tych pro-
blemów pomogła koncentracja i poświęcenie 
zespołu. Zwiększony popyt potraktowaliśmy 
jako misję.

Pandemia i przyspieszona digitalizacja 
zupełnie zmieniły obraz konsumenta oraz 
handlu. Przed nami nowa era e-handlu, 
gdzie liczą się zupełnie inne niż dotych-
czas wartości. Jakie prawidłowości Pań-
stwo dostrzegają w tym zakresie?
Konsumenci stali się bardziej zaawansowani 
technologicznie, więc ich oczekiwania wobec 
biznesu e-commerce wzrosły. Im dalej, tym 
bardziej konsumenci chcą wkładać mniej 
wysiłku w zakupy i mieć bezproblemowe 
doświadczenia, dlatego strona internetowa 
sklepu internetowego i aplikacja mobilna 
będą musiały być niezwykle przyjazne dla 
użytkownika i łatwe w nawigacji. Jedną 
z istotnych cech graczy e-grocery będzie 
szybkość dostaw i dobra obsługa klienta.

Jakie niespodzianki czekają klientów Bar-
bory w 2021 roku?

Mamy bardzo konkretne plany rozwoju, 
aby obsłużyć jak najwięcej klientów w całej 
Polsce. Już wkrótce Barbora.pl będzie do-
starczać produkty spożywcze mieszkańcom 
i gościom Trójmiasta.

Badanie PwC przeprowadzone w I kwar-
tale br. pokazuje, że niemal 85% Polaków 
po zakończeniu pandemii nie zamierza 
zmniejszyć częstotliwości e-zakupów. Czy 
zauważają Państwo te tendencje w swoich 
wynikach sprzedaży?
Jeśli mówimy o polskich konsumentach, to 
widzimy, że ich zainteresowanie zakupami 
na Barbora.pl rośnie. Część konsumentów 
stała się już aktywnymi klientami. Codzien-
nie kolejni nowi klienci kupują w naszym 
e-sklepie. Mieliśmy naprawdę długą kwa-
rantannę, która wystarczyła, aby wiele osób 
zmieniło swoje przyzwyczajenia zakupowe. 
Badanie PwC sprawia, że przyszłość e-gro-
cery rysuje się pozytywnie.

Już teraz konsumenci oczekują od kluczo-
wych graczy e-commerce zmniejszania 
wpływu na “ślad węglowy” oraz szukania 
i wdrażania oszczędnych ekologicznie 
metod prowadzenia biznesu.  Według 
Izby Gospodarki Elektronicznej w 2021 
ich oczekiwania wzrosną, konsumenci 
stają się bardziej eko-świadomi i niechęt-
nie będą patrzeć na opakowania pełne 
folii bąbelkowej oraz uzupełniających 
styropianowych kulek. W jaki sposób Bar-
bora wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
e-konsumentów?
Ostatnio Barbora dokonała dużej zmiany 
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- zrezygnowaliśmy z plastikowych toreb, 
w których dostarczaliśmy zamówienia. 
Teraz dowozimy je wyłącznie w torbach 
papierowych. Znacznie ograniczyliśmy też 
zużycie jednorazowych toreb foliowych na 
warzywa, owoce i inne produkty. Dodat-
kowo pakujemy tylko te produkty, które 
mają rygorystyczne wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa żywności lub nie ma in-
nej możliwości dostarczenia ich do klienta 
w nienaruszonym stanie.

Średnioroczny wzrost e-handlu w kolej-
nych latach będzie na poziomie 12% - wy-
nika z raportu PwC i Digital Experts Club. 
Konsumenci deklarują również zwięk-
szenie wydatków online. Niemal 82% 
Polaków twierdzi, że wyda tyle samo lub 
więcej na e-zakupy w 2021 r. Czy uważa 
Pan te prognozy za realne?
Uważam, że przyszłość dla e-commerce ry-
suje się naprawdę optymistycznie. Konsu-
menci mieli prawie rok, by odkryć wszystkie 
zalety zakupów w sieci i dla wielu z nich 
był to czas wystarczający, by nabrać nowych 
nawyków. W czasie pandemii ludzie zaczęli 
bardziej cenić sobie czas spędzany z bliski-
mi, rozpoczęli nowe aktywności, znaleźli 
nowe hobby itd. Przekonali się, że zakupy 
w e-sklepie oszczędzają czas i są wygod-
niejszym sposobem na szybkie zaopatrzenie 
się w produkty codziennego użytku. Praca 
zdalna, zakupy online, wirtualne spotkania 
i inne nawyki, które przyniosła pandemia, 
pozostaną z wieloma konsumentami także 
po tym kryzysie zdrowotnym. Żyjemy już 
w czasach nowej normalności.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

Barbora to największy e-sklep spożywczy 
w krajach bałtyckich, który od stycznia 
2021 roku działa również w Polsce. Spółka 
należy do Grupy Maxima, która w Polsce 
jest właścicielem sklepów Stokrotka. Bar-
bora rozpoczęła swoją działalność na Litwie 
w 2014 roku. W związku z dynamicznym roz-
wojem, firma uruchomiła ekspansję na kolejne 
rynki. W 2018 roku weszła na Łotwę i Estonię, 
zajmując w tych krajach pozycję lidera. Jej 
obroty w 2020 roku wzrosły ponad dwukrotnie 
i wyniosły 104 mln EUR. Firma prześcignęła 
konkurentów, stając się największym interne-
towym sklepem spożywczym i convenience 
w krajach bałtyckich. W 2020 roku Barbora 
wdrożyła zakrojony na szeroką skalę plan 
rozwoju na rynkach lokalnych.

www.barbora.pl

Fot. Barbora
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ZIELONY DACH 
GALERII HANDLOWEJ

 DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ 
W TAKIE ROZWIĄZANIE?

Trudno dziś wyobrazić sobie przestrzeń 
miejską pozbawioną obiektów 

wielkopowierzchniowych. Wielkie centra 
handlowe najczęściej niosą korzyści 

związane z tworzeniem miejsc pracy 
i pobudzeniem gospodarczym. Dobrze 

jednak, by również odpowiednio wpisywały 
się w tkankę miast, w których funkcjonują. 

Mogą one wręcz wpływać na ekologię miasta, 
zwiększając jego ogólną powierzchnię 

zieloną. Pomaga w tym rozwiązanie, jakim 
jest zielony dach. Jego obecność przyczynia 

się do walki ze smogiem oraz zbytnim 
nagrzewaniem się powierzchni. Niesie 

również wymierne korzyści dla samej galerii 
– tworzy atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną 

dla odwiedzających i podnosi estetykę 
obiektu.

Pokrywanie dachu roślinnością znane jest 
w budownictwie od setek lat. Mieszkańcy 
Półwyspu Skandynawskiego przez wieki 

układali darń na pokryciach swoich budynków. 
Dziś to rozwiązanie przybrało nowoczesną formę 
i jest coraz popularniejsze na świecie. Można 
to szczególnie zaobserwować w państwach 
zachodnich. Zielone dachy wieńczą nie tylko 
budynki mieszkalne, ale są również zakładane 
m.in. na obiektach użyteczności publicznej, 
małej infrastrukturze (takiej jak np. garaże lub 
przystanki autobusowe) czy na kompleksach 
handlowych.

Miasta potrzebują zieleni
Miasta z roku na rok zagęszczają się coraz bar-
dziej. Wolnej powierzchni w ich centrach ubywa, 
więc cena każdego metra idzie w górę. Dlatego 
deweloperzy wolą zainwestować pieniądze 
w nowe osiedle mieszkaniowe lub biurowce 
zamiast w tereny zielone. Postępująca urbaniza-
cja odsłania wachlarz możliwości znajdujący się 
przed właścicielami galerii handlowych, szcze-
gólnie obiektów ulokowanych pośród gęstej 
zabudowy. To właśnie te budynki mogą stać się 
zieloną oazą dla okolicznych mieszkańców i za-
spokajać ich potrzebę codziennego kontaktu 
z naturą.
Miasta czerpią co najmniej kilka korzyści z istnie-
nia zielonych dachów. Przede wszystkim war-
to wspomnieć o walorach estetycznych tego 
rozwiązania. Obszary silnie zurbanizowane są 
przeładowane betonem, stalą i szkłem. Każdy 
metr kwadratowy roślinności staje się coraz 
cenniejszy, ponieważ zieleń cechuje się zaleta-
mi, których zwarta zabudowa nie jest w stanie 
zapewnić. Widać to na przykładzie tzw. wysp 
ciepła. Konstrukcje ze stali i betonu świetnie 
absorbują ciepło, co przyczynia się do wzrostu 
temperatury w miastach. Odpowiedzią na to jest 
sadzenie roślinności, która pomaga zwalczać ten 
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problem przez lokalne obniżenie temperatury 
powietrza. Zielone dachy również wpisują się 
w ten nurt i stanowią prawdziwe remedium na 
współczesne, miejskie bolączki.
Dodatkową zaletą tych konstrukcji jest zwięk-
szanie miejskiej powierzchni zdolnej do reten-
cji. Woda zamiast spłynąć prosto do kanalizacji, 
zostaje zatrzymana przez warstwy dachowe, 
a potem jest stopniowo oddawana roślinom. 
Tym rozwiązaniem powinni się szczególnie 
zainteresować samorządowcy, którzy dzięki 
zielonym dachom mogą odciążyć sieć kana-
lizacyjną w mieście i zredukować tym samym 
opłaty związane z odprowadzaniem ścieków 
nawet do 50 proc.

Korzyści dla mieszkańców i dla gości
Miasto to tylko jeden z beneficjentów istnienia 
zielonych dachów. To rozwiązanie na pewno 
przypadnie do gustu gościom galerii handlo-
wych. Możliwość spaceru wśród roślinności na 
budynku jest bez wątpienia ciekawą propozycją 
dla odwiedzających kompleks handlowy. Dach 
galerii jako miejsce na przechadzkę to tylko 
przykładowy sposób na wykorzystanie tej prze-
strzeni. Zarządcy budynków mają możliwość 
zagospodarowania tego miejsca według swo-
ich pomysłów. Wśród roślinności można ułożyć 
leżaki, by stworzyć strefę relaksu i wytchnienia 
dla gości galerii. To też świetne miejsce na orga-
nizację wydarzeń promujących daną markę lub 
produkty, czy też dobra lokalizacja na wakacyjne 

kino „pod chmurką”.
Z kolei okoliczni mieszkańcy na pewno docenią 
rolę zielonych dachów w walce z problemem, 
o którym w ostatnich latach jest szczególnie 
głośno. Smog stanowi wielkie wyzwanie spo-
łeczne i środowiskowe, a inwestycja w roślinność 
na pokryciu budynku pozwala z nim walczyć. 
Zielone dachy filtrują powietrze ze szkodliwych 
substancji i mikropyłu nawet do 0,2 kg na mkw. 
rocznie i tym samym częściowo redukują to nie-
zwykle niebezpieczne zagrożenie.

Współczesne trendy promują ekologiczne rozwią-
zania
Wymienione korzyści społeczne i środowiskowe 
wpisują się w proekologiczne trendy, które od 
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wielu lat goszczą w branży budowlanej. Dzisiaj 
architekci lub inżynierowie zwracają szczególną 
uwagę na energooszczędność i pasywność bu-
dynków. Chodzi na przykład o to, by budynek 
nadmiernie nie marnował energii i nie „uciekało” 
z niego ciepło. To powoduje, że pomieszczenia 
trzeba ciągle dogrzewać, a tym samym zużywać 
więcej energii. By uniknąć tego problemu war-
to stosować odpowiednie techniki i materiały 
budowalne. Można tutaj wspomnieć choćby 
o membranach dachowych, których użycie po-
zwala zachować więcej ciepła w budynku. Na 
energooszczędność stawiają też duże galerie 
handlowe i inne obiekty wielkopowierzchniowe. 
Po pierwsze pozwala im to zaoszczędzić na ra-
chunkach, a po drugie umożliwia wykreowanie 

wizerunku miejsca przyjaznego środowisku.
Zielone dachy również wpisują się w ten widocz-
ny w Europie prośrodowiskowy nurt. Mieszkańcy 
starego kontynentu coraz śmielej stawiają na 
ekologiczne rozwiązania. Przykładem budow-
nictwa z uwzględnieniem natury jest Sky Park 
w Bratysławie. To obiekt będący prawdziwą oazą 
w mieście. Kompleks został zaprojektowany przez 
światowej sławy studio Zaha Hadid Architects. 
Jego projektanci wzięli pod uwagę potrzeby 
społeczeństwa i środowiska, a także kwestie 
estetyczne. Dzięki temu goście odwiedzający 
kompleks mają możliwość cieszyć się miłą dla 
oka zielenią okalającą budynki.

Jak się zakłada zielony dach?
Fachowcy dzielą zielone dachy na dwa rodzaje. 
Pierwszy z nich to zielony dach ekstensywny, na 
którym sadzi się roślinność niską. Florą popularną 
w tego typu rozwiązaniach są zioła, mchy czy 
rozchodniki. Ten rodzaj pokrycia szczególnie zy-
skuje na popularności w przypadku obiektów 
wielkopowierzchniowych.
Odmienną propozycją dla galerii handlowych są 
dachy intensywne. Można na nich sadzić nawet 
krzewy i drzewa, jednak wiąże się to z większymi 
nakładami finansowymi na samą konstrukcję 
dachu i jego pielęgnację. Stosując odpowied-
nie materiały budowlane można ograniczyć 
potrzebę i koszt pielęgnacji zarówno dachów 
ekstensywnych, jak i tych intensywnych. Dobrym 
przykładem na to są np. maty akumulacyjno-d-
renażowe, które pozwalają utrzymać powierzch-
nię zieloną bez dodatkowego nawadniania przy 
normalnych warunkach pogodowych. To zasługa 
retencji wody deszczowej i stopniowego uwal-
niania jej później.
Korzyści płynących z ułożenia zielonych dachów 
jest na tyle dużo, że każdy zarządca obiektu wiel-
kopowierzchniowego powinien rozważyć zało-
żenie ich na swojej nieruchomości. Tym bardziej, 
że do zalet ekonomicznych rozwiązania warto 
dopisać jeszcze jedną. Odpowiednio wykonane 

zielone dachy cechują się dłuższą żywotnością 
niż ich zwyczajne odpowiedniki. Po prostu ro-
ślinne pokrycie znacznie słabiej się nagrzewa. 
Dobowa różnica temperatur odnotowywana na 
zielonych dachach może wynosić 35°C, podczas 
gdy na zwykłych pokryciach wahnięcia dochodzą 
nawet do 60°C. Warto o tym pamiętać, bo to 
właśnie ten czynnik jest najbardziej zabójczy dla 
pokrycia dachu i znacznie skraca jego żywotność.
Podsumowując, zielone dachy są rozwiązaniem 
wręcz stworzonym dla galerii handlowych. Oko-
liczni mieszkańcy docenią więcej zieleni w mie-
ście, goście chętnie skorzystają z możliwości re-
kreacji czy rozrywki, które stwarza ich obecność. 
Z kolei sami właściciele kompleksu handlowego 
na pewno dostrzegą zalety ekonomiczne, które 
ta konstrukcja za sobą niesie.

PIOTR PYTEL
Doradca Techniczny w Dorken Delta

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego na Wydziale Technologii Drewna. Od 
wielu lat związany z branżą budowlaną, specja-
lizuje się w rozwiązaniach dla dachów skośnych 
i systemach dachów zielonych. Doświadczenie 
zdobywał zarówno w firmach wykonawczych jak 
i u przedstawicieli producentów. W Dorken Delta 
odpowiada za wdrożenia nowych produktów 
oraz kompleksowe doradztwo w zakresie doboru 
rozwiązań dla dachów skośnych i zielonych.

Korzyści płynących z ułożenia zielonych 
dachów jest na tyle dużo, że każdy 
zarządca obiektu wielkopowierzchniowego 
powinien rozważyć założenie ich 
na swojej nieruchomości.
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O STANIE 
BRUKU 

W PIEKLE
czyli słowo o najnowszej 

nowelizacji ustawy covidowej
Przez ostatnie kilkanaście miesięcy sen z powiek 

wynajmujących oraz najemców spędzały nie tylko 
kolejne lockdowny, ale także negocjacje warunków 

umów najmu wedle nowych przepisów ustawy 
antycovidowej. Chodzi oczywiście o słynny art. 

15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Wprowadzony w zeszłym roku sposób rozwiąza-
nia umów najmu namieszał straszliwie w sytuacji 
prawnej centrów handlowych, wskazywano jego 
liczne luki i niedociągnięcia, ale ponieważ gospo-
darka próżni nie lubi, zarówno wynajmujący jak 
i najemcy rzucili się w wir negocjacji w celu uło-
żenia sobie relacji na nowo. Niektórzy najemcy 
skorzystali z najprostszego (na pierwszy rzut oka) 
rozwiązania w postaci pójścia do sądu i ustale-
nia nowej wysokości czynszów, wstrzymując się 
od regulowania opłat do czasu rozstrzygnięcia. 

Co bardziej pragmatyczni podjęli negocjacje 
z wynajmującymi i w świat popłynęły tysiące 
aneksów do umów najmu. Komputery w działach 
prawnych grzały się do czerwoności. W efekcie 
powstał swoisty kompromis, czyli rozwiązanie, 
które nie podobało się absolutnie nikomu, ale 
które ustabilizowało rynek na jakiś czas. Galerie 
zrezygnowały z części opłat, szczególnie za okres 
zamknięcia handlu, a najemcy wrócili do płacenia 
czynszu. Najemcy, którzy chcieli odejść, odeszli, 
często płacąc wynajmującym odszkodowanie 
za rozwiązanie umowy najmu przed terminem. 
Najemcy skupili się na ratowaniu swoich firm 
i walce o powrót klientów do sklepów, wynaj-
mujący popędzili renegocjować warunki spłaty 
zadłużenia wobec banków i obligatariuszy oraz 
obniżać koszty funkcjonowania obiektów. Kilka 
galerii poszło pod topór, kilka zmieniło właścicieli.
 
Na scenę wkracza kolejna nowelizacja, cała na 
biało?
Kiedy już się wszyscy wygodnie urządzili w tej 
czarnej dziurze, ustawodawca znów zmienił za-
sady gry. Do Sejmu w dniu 6 maja 2021 wpłynął 
rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy anty-
covidowej. Sejm 21 maja 2021 roku zakończył 
prace nad projektem  i przekazał projekt Senatowi 
(druk senacki nr 403). Senat zakończył prace, 
naniósł poprawki i przekazał  do Sejmu. Sejm 
zapewne odrzuci wszystkie poprawki i przekaże 
projekt  do Prezydenta do podpisu. Po podpi-
saniu wejdzie w życie w ciągu 21 dni od ogło-
szenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Założeniem ustawodawcy było uregulowanie 
na nowo sytuacji wynajmujących i najemców 
oraz uspokojenie rynku, skutek będzie dokładnie 
odwrotny. Nowelizacja wyrzuca do kosza (do-
słownie, bowiem art. 15ze zostaje wykreślony 
w całości) poprzednie rozwiązania i wprowadza 
nowe. Senat usiłował trochę sytuację unormo-
wać i zgłoszone poprawki mają na celu usunięcie 
stanu niejasności co do retroaktywności ustawy 
(Senat, bardzo zresztą słusznie jest przeciw re-
troaktywności). Niestety Sejm najprawdopodob-
niej oddali te poprawki, jak to zwykł czynić od 
jakiegoś czasu (mam nawet wrażenie, że czasem 
bez ich lektury) i zostaniemy z bublem prawnym. 
Teraz królować będzie art. 15 ze1, który stanowi, 
że dla umów najmu (i podobnych) zawartych 
przed 14 marca 2020 roku w obiektach han-
dlowych powyżej 2000m2 (liczonych wedle 
powierzchni sprzedaży) opłaty za okres zakazu 
handlu ulegają obniżeniu do 20% (chodzi więc 
prawdopodobnie nie tylko o czynsze, ale i opłaty 
eksploatacyjne i marketingowe, jeżeli pochodzą 
z tej samej umowy, choć ustawa nie precyzuje). 
Natomiast w okresie 3 miesięcy od zniesienia 
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zakazu opłaty obniżone zostają do 50%. Jeżeli 
którejkolwiek ze stron takie rozwiązanie się nie 
podoba, mogą iść do sądu z art. 3571 Kodeksu 
cywilnego (poprzednio ustawa wskazywała, 
że tylko najemcy mogą tak robić – i owszem, 
robili). Jednocześnie, z uwagi na wykreślenie 
poprzedniego art. 15ze z ustawy, znikną zupełnie 
przepisy uprawniające najemców do wypowia-
dania umów najmu i cała procedura konieczności 
potwierdzania umów. 
Ustawodawca wprost (w uzasadnieniu) napisał, 
że celem jest uregulowanie sytuacji w przypad-
ku kolejnych lockdownów (czyli na przyszłość), 
czyli w teorii zmiana ustawy nie powinna mieć 
skutku retroaktywnego. Niestety w nowelizacji 
pojawił się art. 7, który wskazuje, co dzieje się 
z oświadczeniami woli najemców na podsta-
wie uchylanego art. 15ze. Najemcy, którzy zło-
żyli oświadczenia woli o przedłużeniu umowy, 
w terminie 14 dni od wejścia w życie nowelizacji 
będą mogli cofnąć tę ofertę, ale cofnięcie będzie 
wywoływać skutki od dnia jego złożenia (a nie od 
dnia cofanego oświadczenia). Natomiast do tego 
czasu warunki będą obowiązywać jakby art. 15ze 
nadal obowiązywał. Czyli jednak skutek ustawy 
wstecz w jakiejś formie istnieje. 

Zamiast sezonu ogórkowego w polityce ustawo-
dawca zafundował nam mizerię
Nowelizacja niestety, nawet z uwzględnieniem 
uwag Senatu, na nowo otwiera spór o to, ile i za 
co się komu należy. Znów wiemy tylko tyle, że 
nic nie wiemy. Postarajmy się jednak coś z tego 
zrozumieć. Po pierwsze szumnie zapowiadane 
działanie wstecz ustawy moim zdaniem jed-
nak nie powstało. Retroaktywność to szalenie 
niebezpieczny i absolutnie wyjątkowy instru-
ment prawny i jeżeli już zostaje wprowadzony, 
to powinien być wprowadzony w sposób jasny 
i wprost. W nowelizacji nie ma wprost informacji, 
że nowy art. 15 ze1 ma zastosowanie do okre-
sów przed nowelizacją, a jedynie, że do umów 
zawartych przed 14 marca 2020 – a to nie to 

MATEUSZ MEDYŃSKI
Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, 
E.M.K.A. Medynski Iuris Doradztwo sp.k.

Mateusz Medyński jest radcą prawnym i doradcą 
restrukturyzacyjnym. Ukończył Wydział Prawa 
i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim 
oraz Studium Prawa Angielskiego i Europejskie-
go na Uniwersytecie w Cambridge. W 2018 r. 
skończył studia Master in Business Administra-
tion w Szkole Głównej Handlowej. Od 2005 roku 
specjalizuje się w prawie upadłościowym 
i restrukturyzacyjnym. W ramach Kancelarii me-
dynskilegal.com doradza przedsiębiorcom oraz 
pełni funkcję zarządcy, nadzorcy i tymczasowego 
nadzorcy sądowego w licznych postępowa-
niach restrukturyzacyjnych. Jest współautorem 
komentarza do Ustawy o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depo-
zytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz 
autorem angielskiego tłumaczenia Ustawy Prawo 
Bankowe, a także licznych publikacji z zakresu 
prawa spółek oraz prawa upadłościowego i re-
strukturyzacyjnego.

samo. Zasadą legislacji jest zakaz działania prawa 
wstecz, a więc jeżeli chcemy tę zasadę złamać, 
to musimy to zrobić wyraźnie, a nie w sposób 
dorozumiany, a w nowelizacji tego zwyczajnie 
nie ma. Zatem podstaw do poprawek już do-
konanych rozliczeń za 2020-2021 (do wejścia 
w życie nowelizacji) nie ma.  Gdyby poprawki 
Senatu zostały jednak uwzględnione, wówczas 
ponowne odstąpienie od umowy najmu miałoby 
skutek jedynie na przyszłość, okres obowiązy-
wania umowy przed nowelizacją nie ulegałby 
żadnym retroaktywnym zmianom, co bardzo 
ułatwiłoby wszystkim życie.. Nie powinno to 
też wpływać na już aneksowane umowy. Ale 
w przypadku dalszych lockdownów (a takich 
wykluczyć niestety nie możemy, zwłaszcza, że 
połowa Polaków nie jest jeszcze zaszczepiona, 
a wariant delta już szaleje w Europie) noweliza-
cja już będzie obowiązywać. Natomiast drugim 
elementem wprowadzanych przez nowelizację 
jest ponowna możliwość rozwiązania umowy 
najmu i tutaj faktycznie następuje powrót do 
przeszłości, bo najemcy samodzielnie będą mogli 
otworzyć temat odstąpienia od umowy najmu, 
nawet jeżeli już oświadczyli o ich kontynuacji 
w 2020 roku. Grzeczne odesłanie obu stron do 
sądu jako rozwiązanie wszystkich problemów 
ładnie wygląda na papierze, ale absolutnie ni-
komu nie pomaga, bo postępowanie sądowe 
potrwa 2 lata w pierwszej instancji, nikt poza 
prawnikami na tym nie skorzysta. Założenie, że 
wszyscy będą zachowywali się racjonalnie (jak 
robili to w większości dotychczas, wszak rynek 
pomimo kłód rzucanych przed ustawodawcę 
poradził sobie z chaosem całkiem nieźle) może 
zwyczajnie nie przetrwać próby czasu i w koń-
cu jakiś najemca postanowi wykorzystać chaos 
prawny do wetknięcia kija w szprychy centrum 
handlowego. Małe miałby szanse na wygraną, 
ale nikogo to nie musi powstrzymywać przed 
podejmowaniem prób wyjaśnienia przepisów, 
w końcu chaos jest oczywisty.
Niestety wszystko powyższe nie jest w 100% ja-
sne. Ponieważ całkowicie kasujemy stare przepisy 
i wprowadzamy zupełnie nowe, otwieramy na 
nowo wszystkie stare spory. Jeżeli więc najemcy 
nie będą chcieli się dogadać ani płacić umó-
wionych stawek, to powołają się na nowelizację 
i pójdą do sądu. W tym czasie zaś nie będą regu-
lować swoich zobowiązań, może nawet uzyskają 
postanowienia sądu zabezpieczające roszczenie 
poprzez zawieszenie pobierania opłat na starych 
zasadach. Cała karuzela sporów pomiędzy wy-
najmującymi a najemcami zacznie się do nowa. 
Czeka nas więc nowa runda walki na noże, której 
wszyscy tak bardzo chcieli uniknąć. 
Wiemy natomiast dwie rzeczy: po pierwsze 
szumnie zapowiadane przeniesienie się całości 
handlu do internetu to bzdura i w Polsce w wielu 
segmentach nie będzie prawdziwe jeszcze przez 
wiele lat. Zatem najemcy potrzebują mieć gdzie 

Cała karuzela 
sporów pomiędzy 
wynajmującymi 
a najemcami 
zacznie się do 
nowa...
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prowadzić sklepy, choćby w formie butików 
wystawienniczych, żeby klienci mogli zobaczyć 
towar na żywo przed zakupem. Zatem postawa 
najemców, że nie potrzebują żadnych galerii 
to zwykła blaga. Po drugie galerie handlowe 
zostały uznane przez ustawodawcę za chłop-
ca do bicia i źródło wszelkiego zła i w sporze 
z najemcami będzie wzrastać faworyzowanie 
najemców i prawo będzie to odzwierciedlać. 
Nie oznacza to, że najemcy nie mają źle, owszem 
mają, ale ratowanie jednych kosztem drugich 
to nie jest żadne rozwiązanie. Nie zauważyłem 
nigdzie przepisów, które na czas zakazu handlu 
obniżają opłaty za media w centrum handlowym, 
podatek od nieruchomości czy raty kredytu do 
20% sprzed pandemii. Niemniej jednocześnie 
obniża się za ten czas pobierane czynsze. Wedle 
racjonalnego (podobno) ustawodawcy galerie 
powinny brakujące 80% wytrząsnąć z przysło-
wiowego rękawa od kamizelki.
Czeka nas więc nowy czas zawirowań, sporów 
prawnych i prób naprawy tego, co w przepisach 
ustawodawca, z gracją słonia w składzie porce-
lany potłukł.  



https://www.maik.pl/new/zaklad-reklamy 


MILIONY
LUDZI 
W CAŁEJ EUROPIE
KUPUJĄ W ALDI 

W ostatnich latach dyskonty umacniały swoją pozycję nad 
hipermarketami, a lockdown spowodowany pandemią jeszcze bardziej 
utrwalił tę przewagę. Wśród czynników, które miały na to największy 

wpływ Tomasz Gawlik, szef ekspansji ALDI, wymienia bliskość i łatwość 
dotarcia do sklepu bezpośrednio z domu oraz kwestie związane 

z bezpieczeństwem – mniej ludzi w jednym pomieszczeniu oraz sama 
przestrzeń. W najbliższych miesiącach ALDI wykorzysta tą przewagę 

otwierając do końca roku jeszcze 35 sklepów.

Rozmowa z Tomaszem Gawlikiem, szefem ekspansji ALDI

Sklepy spożywcze to jedna z tych 
branży, która z niewielkimi ogra-
niczeniami mogła funkcjonować 
przez cały okres trwania pande-
mii koronawirusa. Jak ocenia Pan 

ten ostatni rok działalności sieci ALDI?
Miniony rok był bardzo wymagający. Za-
wrotna dynamika wprowadzanych zmian 
i regulacji dla handlu w związku z pande-
mią, jedne procesy przyspieszyła np. rozwój 

e-commerce i rozwiązań technologicznych, 
inne zaś spowolniła lub zmieniła. Koniecz-
ność przystosowywania się do nich w krótkim 
czasie jeszcze bardziej podkreśliła wartość 
zasobów ludzkich - zgrane i sprawnie dzia-
łające zespoły były podstawą skutecznie pro-
wadzonych działań. Wielu przedsiębiorców, 
w tym także ALDI, wdrożyło rotacyjny sys-
tem pracy oraz pracę zdalną. Bardziej niż 
zwykle znaczenia nabrała dbałość o zdrowie 

i higienę, zarówno klientów, jak i samych 
pracowników. Stabilność zatrudnienia, ale 
także osobiste bezpieczeństwo i zdrowie 
pracowników stały się kluczowe. ALDI pod-
jęło szereg inicjatyw w tym obszarze. Nie-
wątpliwie zaangażowani pracownicy, jasno 
określona strategia, umiejętność szybkiego 
i elastycznego podejścia do zmiennych wa-
runków to podstawy determinujące sukces 
i przetrwanie.
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Z jakimi największymi przeszkodami 
wynikającymi z pandemii się Państwo 
spotkali?
Wspomniana przeze mnie konieczność 
przystosowania się do dynamicznie wpro-
wadzanych regulacji dla całej branży, w tym 
szczególnie ograniczenia liczby klientów 
przebywających w tym samym czasie w skle-
pie i konieczność wdrożenia skutecznego 
systemu kontrolowania tych limitów. Do-
datkowym utrudnieniem była również 
kwestia braku możliwości bezpośrednich 
spotkań w gronie współpracowników firmy 
jak i współpracy pomiędzy naszymi partne-
rami - ale dzięki wykorzystaniu najnowszych 
technologii multimedialnych również i z tym 
problemem sobie poradziliśmy.  

W jaki sposób pandemia koronawirusa 
wpłynęła na odwiedzalność i sprzedaż 
w sieci ALDI?
Ograniczenia i obostrzenia na pewno wpły-
nęły na dynamikę sprzedaży, ale również na 
nieprzewidywalność jej zmian. Pojawiły się 
nowe trendy i szanse, które dobrze zostały 
przez nas zdefiniowane i odpowiednio zare-
agowaliśmy na nowe potrzeby konsumentów.

Według Cushman& Wakefield klienci 
w ostatnich miesiącach częściej odwiedza-
li dyskonty niż np. hipermarkety. Jak Pan 

myśli, dlaczego?
Rzeczywiście, wiele mówi się ostatnio na ten 
temat w przestrzeni publicznej i trudno nie 
zgodzić się z dotychczasowymi komenta-
rzami. Dyskonty w ostatnich latach umac-
niały swoją pozycję nad  hipermarketami, 
a lockdown spowodowany pandemią jeszcze 
bardziej utrwalił tę przewagę. Wśród czyn-
ników, które miały na to największy wpływ 
z pewnością należy wymienić bliskość i ła-
twość dotarcia do dyskontów bezpośrednio 
z domu oraz kwestie związane z bezpieczeń-
stwem – mniej ludzi w jednym pomiesz-
czeniu oraz sama przestrzeń. Niewątpliwie 
też w przypadku sklepów takich jak ALDI 
olbrzymie znaczenie ma stosunek jakości do 
ceny kupowanych produktów.

Na całym świecie 5000, a w Polsce do koń-
ca roku ma być 200 sklepów ALDI. Jakich 
lokalizacji Państwo poszukują? 
Do początku 2020 roku sklepy ALDI obec-
ne były głównie w miastach południowej, 
centralnej i zachodniej Polski. Do końca 
grudnia 2020 roku pojawiły się 24 nowe 
sklepy. Aktualnie sieć posiada 173 mar-
kety i planuje jeszcze do końca tego roku 
otworzyć kolejne 35 z 45 zaplanowanych na 
2021 rok. Pod koniec tego roku, będziemy 
posiadać sklepy w każdym województwie. 
To wskazuje jak dynamicznie rozwijamy 

się w Polsce. Chcemy być obecni jak najbli-
żej naszych klientów, dlatego poszukujemy 
dobrze skomunikowanych lokalizacji, blisko 
osiedli - domów mieszkalnych, ale i główne 
centra zakupowe i biurowe są uwzględnia-
ne w naszej strategii. Interesują nas nieru-
chomości o powierzchni powyżej 3000 m2 
(kupno), lokali o powierzchni od 800 m2 
(najem, kupno). Osoby zainteresowane 
zapraszamy do kontaktu poprzez kontakt 
mailowy: nieruchomosci@aldi.pl

ALDI planuje wzmocnić swoją obecność 
w strategicznych regionach i dotrzeć 
do obszarów, w których jeszcze nie jest 
obecny. Które z rynków są dla firmy naj-
bardziej chłonne i jakie elementy mają na 
to wpływ?
Mogę tylko powiedzieć, że spółki Grupy 
systematycznie badają potencjał rozwoju.

Misją ALDI jest oferowanie konsumentom 
najwyższej jakości produktów, w możliwie 
najniższych cenach. W jaki sposób udaje 
się realizować te założenia?
Miliony ludzi w całej Europie kupują 
w ALDI, korzystając z codziennej oferty 
artykułów spożywczych, które są świeże, 
wysokiej jakości i w przystępnej cenie. Uła-
twiamy naszym klientom zakupy jak to tylko 
możliwe. Oznacza to dla nas upraszczanie 
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codziennych zadań za pomocą wiarygodno-
ści, jasnej oferty i łatwej orientacji. Podstawą 
naszego sukcesu są efektywne procesy i siła 
międzynarodowego przedsiębiorstwa. Nasze 
podejście jest spójne i konsekwentne, poten-
cjał leży w połączeniu odwagi z mądrością. 
Bycie liderem niekoniecznie zakłada domi-
nację na każdym rynku - silna pozycja na 
rynku osiągania jest dzięki strategii cenowej 
i kosztowej w połączeniu z elementami wy-
wołującymi zachwyt klientów. 

Sieci handlowe wykorzystują różne sposo-
by, aby zapewnić klientom jak najbardziej 
atrakcyjne ceny. Niektóre zrezygnowały 
z gazetek z produktami, czy akcji marke-
tingowych, inne ograniczyły elementy 
wystroju i standardowe półki z produkta-
mi, a zakupy można zrobić bezpośrednio 
z palet i kartonów. Z jakich rozwiązań ko-
rzysta ALDI, by maksymalnie obniżyć ceny 
produktów?
W każdej biznesowej decyzji, którą podej-
mujemy staramy się mieć na uwadze dobro 
klienta. Nadal wydajemy gazetki z produk-
tami, rozwijamy stronę internetową oraz 
newsletter konsumencki. By zwiększyć świa-
domość marki, lojalność i zaangażowanie 
klientów oraz dotrzeć do nowych konsu-
mentów uruchomiliśmy pierwszą w historii 
ALDI w Polsce Wielką Loterię. Szczególną 
dbałość przykładamy do koncepcji wnętrz 
naszych sklepów – to, co nas wyróżnia to 
szerokie alejki między półkami, wyjątkowe 
marki własne, po które chętnie się wraca oraz 
wysoka jakość produktów przy relatywnie 
niskiej cenie.

Sprzedaż internetowa artykułów spożyw-
czych to obecnie ok. 1% udziału w całej 
sprzedaży rynku FMCG (Cushman & Wa-
kefield). Jak Pan myśli, dlaczego Polacy 
nie są przekonani do robienia zakupów 
spożywczych online?
Może to wynikać ze stosunkowo łatwej 
dostępności dyskontów - znajdują się one 
na tyle blisko i na wyciągnięcie ręki, że za-
wsze i w każdej chwili najpotrzebniejsze 
zakupy można zrobić osobiście, po drodze, 
przy okazji. Z pewnością jednak jest to też 
kwestia wypracowania pewnych nawyków 
i wprowadzenie do użytku popularnej 
i wygodnej w obsłudze aplikacji, która nie 
będzie substytutem codziennych zakupów, 
a równorzędnym i komplementarnym ich 
uzupełnieniem.

ALDI posiada swoją markę własną. Czym 
ona się charakteryzuje? Ile produktów ma 
w swojej ofercie?
Marki własne są prawdziwą siłą ALDI. 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Z branżą FMCG związany jestem od 17 lat. 
W dotychczasowej karierze pełniłem 
obowiązki na różnych stanowiskach od 
Kierownika Rejonu Sprzedaży, Kierownika 
ds. Nieruchomości i Ekspansji, Zastępcy 
Dyrektora Nieruchomości i Ekspansji 
po obecnie pełnioną funkcję Dyrektora 
Obszaru Nieruchomości i Ekspansji. 
Dziś jestem odpowiedzialny za rozwój 
ekspansyjny sieci ALDI w Polsce, budowę 
przyjaznych klientowi obiektów. 
Utrzymaniem ich wraz z usprawnianiem 
ich działania poprzez modernizacje 
oraz rozbudowy. Wszystko po to, aby na 
bieżąco dostosowywać się do nowych 
oczekiwań klientów. 

SZEF EKSPANSJI ALDI

TOMASZ
GAWLIK

krajobrazowe po okolicy.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Najchętniej wracam do Włoch – 
w szczególności nad jezioro Garda lub 
Como – jest tam niesamowita panorama 
wokół jezior, poza tym Bibione, Caorle - ze 
względu na przepiękne plaże, polecam 
wyjazd choćby na kilka dni, na przykład na 
majówkę. Doceniam także polskie atrakcje, 
piękny Śląsk, Mazury, Pomorze.

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

Nie jestem kinomanem, zdecydowanie wolę 
aktywnie spędzać czas.

JAKĄ KSIĄŻKĘ Z DOTĄD 
PRZECZYTANYCH MOŻE PAN POLECIĆ?

„Sztuka wojny” Tzu Sun - polecam 
ze względu na kopalnię wiedzy 
i źródła inspiracji dotyczące sposobów 
rozwiązywania przeróżnych spraw.

ULUBIONE DANIE?
Lubię kuchnię włoską, w szczególności 
lasagne.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
Nie będzie to zaskoczenie, jeśli napiszę, że 

JAKA JEST PANA DEWIZA ŻYCIOWA?
Staram się łączyć pracę z pasją, to 
pozwala osiągać zamierzone cele 
i przynosi dużo satysfakcji 
z wykonywanych zadań oraz motywuje 
do relizacji kolejnych.

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Zdecydowanie najsilniejsze są dwie 
kwestie: zdyscyplinowanie i wytrwałość. 
Optymizm również jest ważny. 

CO MOTYWUJE PANA DO DZIAŁANIA?
Jestem osobą nastawioną na realizację 
wyznaczanych celów, dlatego wizja 
osiągnięcia efektu końcowego jest 
największym motywatorem oraz 
możliwość rozwoju osobistego. Olbrzymią 
rolę odgrywa także moja rodzina, która 
daje mi dużo pozytywnej energii.

CO CENI PAN W LUDZIACH?
Szczerość, zaangażowanie, pracowitość 
oraz pozytywne myślenie.

W CZASIE WOLNYM...
Zdecydowanie wybieram aktywny tryb 
życia – w wolnej chwili biegam, pływam, 
a w weekendy gram w tenisa. Jak tylko 
mogę, wybieram się na krótkie wycieczki 

będą to… Włochy.

ULUBIONA RESTAURACJA TO...
Właściwie każda włoska.

KULTURA, W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIE?

Najchętniej podczas koncertów – 
w szczególności rockowych.

SAMOCHÓD MARZEŃ?
Jak większość mężczyzn lubię szybie 
auta, moje serce szczególnie skradło 
Lamborghini Urus czy też Bugatti Chiron.

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PAN 
W  WOLNEJ CHWILI?

Najczęściej wybieram rockowe klimaty, 
lubię te piosenki, które już kiedyś 
słyszałem - stary dobry polski Dżem, 
Perfekt, ale także zagraniczne kawałki np. 
Queen.

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁBY PAN 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Lubię się rozwijać i rzeczywiście 
wkładam dużo energii w pracę nad sobą. 
Chciałbym jeszcze mocniej wyrobić 
w sobie skuteczną samoorganizację – to 
jest dla mnie bardzo ważne.

Portret
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Są to produkty, po które chętnie się wraca 
w myśl naszego hasła „Raz ALDI, zawsze 
ALDI”. Obecnie w sklepach ALDI w Polsce 
znajdują się 102 brandy marek własnych, 
w  obrębie których klienci znajdą bogaty 
asortyment produktów z kategorii chemii 
domowej (Akuta), nabiału (Mleczna Rzeka), 
włoskie specjały (oliwy, sosy, przystawki) 
będące domeną marki Casa Morando, wa-
rzywa i owoce ŚwieżeJesz, starannie wy-
selekcjonowane produkty ekologiczne pod 
marką Gut Bio, słodycze, wędliny, produkty 
do grilla (BBQ), kosmetyki Biocura i masę 
innych. Wspólnym mianownikiem tych 
produktów jest gwarancja jakości często na 
równi z markami premium  oraz unikalność. 
Przeprowadzone testy i ich wyniki są dla 
nas kolejnym potwierdzeniem, że oferujemy 
produkt, który realizuje naszą misję, czyli 
dostarczanie wysokiej jakości produktów 
w najniższej możliwej cenie.

Nowoczesne technologie towarzyszą nam 
już właściwie w każdej dziedzinie życia. 
W jaki sposób ALDI wykorzystuje inteli-
gentne rozwiązania w swoich sklepach?
ALDI nieustannie pracuje nad wdrażaniem 
nowych technologii w kolejne obszary funk-
cjonowania sklepów, przez wewnętrzne roz-
wiązania informatyczne, po komunikację 
marki i rozwiązania stosowane w sklepach 
– jak inwestycje w zieloną energię. Wszystkie 
nowo otwierane sklepy posiadają technolo-
gie przyjazne środowisku. Już teraz dzięki 
wdrożonym rozwiązaniom w szczególności 
instalacji fotowoltaicznej montowanej na 
dachach sklepów sieci w całej grupie ALDI 

Nord wytwarzanych jest 52 400 mwh energii 
elektrycznej – czyli tyle, ile wystarczy, aby 
zaspokoić roczne zapotrzebowanie na elek-
tryczność 13 000 gospodarstw domowych. 
W Polsce również planujemy szerszy rozwój 
tego typu rozwiązań. Do końca 2021 cała 
Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord ograni-
czy także o 40% emisję gazów cieplarnianych 
w porównaniu z rokiem 2015. Wszystkie 
nowe sklepy będą posiadały technologie od-
zyskujące ciepło z systemów chłodniczych. 
W latach 2018 i 2019 Grupa ALDI Nord 
zredukowała emisję związaną ze stratami 
środków chłodniczych o około 8%. Świado-
mość ekologiczna i dbałość o środowisko na-
turalne jest dla ALDI bardzo ważną sprawą. 

Sytuacja związana z COVID-19 na zawsze 
zmieni rynek i konsumenta. Koronawi-
rus wykreował nowe trendy i przyśpie-
szył wzrost znaczenia innych, w tym 
e-commerce. Jakie prawidłowości w tym 
zakresie Państwo zauważają?
W ALDI z uwagą obserwujemy trendy i śle-
dzimy prognozy - na tej podstawie sukce-
sywnie rozwijamy swoją sieć sklepów i ofertę 
dla klientów. W ubiegłym roku pandemia 
spowodowała wiele zmian, m.in. zwrot ku 
oszczędzaniu, zmianę zwyczajów zakupo-
wych klienta, a w konsekwencji jego oczeki-
wania wobec rynku retail. Widzimy, że nasz 
koncept oparty na oferowaniu produktów 
wysokiej jakości w przystępnych cenach jesz-
cze mocniej wpisuje się w dzisiejszą rzeczy-
wistość, na to konsumenci zwracają przede 
wszystkim uwagę. Istotne stały się skład 
i wpływ produktu na zdrowie, ale również 

na środowisko.

A jakie zmiany zaszły w oczekiwaniach 
klientów?
Dzisiaj konsument jest bardziej wyedukowa-
ny, świadomy, coraz więcej wymaga nie tylko 
od produktu, ale również od sprzedawcy. 
Oczekuje dowodów, że firma prowadzi dzia-
łalność odpowiedzialnie. Dlatego w ALDI 
nieustannie wzmacniamy obecność marek 
własnych, które łączą w sobie te cechy: ja-
kość, dostępność i korzystną cenę. Klienci 
chcą mieć jak najwięcej usług w jednym 
miejscu by oszczędzać nie tylko pieniądze, 
ale i czas – dlatego m.in. ALDI sukcesywnie 
przy swoich sklepach stawia paczkomaty. Te 
zjawiska w połączeniu z troską o zdrowie 
i koniecznością zachowania dystansu spo-
łecznego mogą pociągnąć za sobą zmianę 
modelu zakupów z częstych i spontanicz-
nych, na rzadsze i zaplanowane, co z kolei 
wpłynie na komunikację marketingową 
marek.

ALDI to sieć handlowa bardzo zaangażo-
wana społecznie. Jedną z Państwa ostat-
nich inicjatyw jest m.in. ochrona pszczół 
w miastach czy oznaczenia ułatwiające 
segregację śmieci dostępna na opakowa-
niach marek własnych. Skąd pomysł na 
tego typu działanie?
Ponad 80% zasobów żywnościowych na 
świecie to artykuły spożywcze pochodze-
nia roślinnego, z czego większość nigdy 
by nie powstała, gdyby nie praca pszczół. 
Oprócz sadzenia łąk kwietnych sieć wraz 
z Klubem Gaja postawi pasiekę edukacyjną. 

Fot. ALDI
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Pojawiła się ona na terenie powstającego 
Tajemniczego Ogrodu przy ul. Cieszyńskiej 
w Bielsko-Białej, a jej celem jest podnosze-
nie świadomości i uwrażliwienie konsumen-
tów na rolę pszczół w naszym życiu. 

Dlaczego CSR jest dla Państwa tak ważny?
Działania z zakresu odpowiedzialności 
społecznej są dziś koniecznością dla każ-
dego dojrzałego przedsiębiorcy w codzien-
nym funkcjonowaniu biznesu. W ALDI 
ta praktyka jest nierozerwalnie związana 
z tożsamością firmy i rozwijana w sposób 
naturalny. W DNA naszej marki wpisana 
jest odpowiedzialność społeczna rozwijana 
od lat, dzięki której sieć wprowadziła kom-
pleksowy zbiór regulacji w obrębie całego 
łańcucha dostaw i liczne polityki zakupowe 
firmy regulujące kwestie ekologiczne i spo-
łeczne, w tym międzynarodową politykę 
dobrostanu zwierząt. Pozostajemy także 
w stałym dialogu z wieloma organizacjami, 
które za cel postawiły sobie poprawę dobro-
stanu zwierząt i dbałość o klimat. 

Jakie inne działania podejmuje ALDI w du-
chu zrównoważonego rozwoju?
W ALDI odpowiedzialnie podchodzimy do 
tematu gospodarowania odpadami i stawia-
my na optymalizację procesu, której efektem 
jest zmniejszenie marnotrawstwa i maksy-
malizacja recyklingu. Wiemy, że sortowanie 
śmieci, to proces żmudny i w Polsce ciągle 
uczymy się go. Tylko 2/3 Polaków segreguje 
śmieci z czego tylko 15% robi to dobrze. By 
zwiększyć poziom świadomości społecznej 

w tym zakresie i ułatwić klientom segregacje, 
wprowadziliśmy na opakowaniach marek 
własnych oznaczenia, które pozwolą na ła-
twą identyfikację tego do jakiego pojemni-
ka powinien trafić odpad, by mógł w łatwy 
sposób zostać poddany obróbce.

W tegorocznym raporcie „Odpowiedzialny 
biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” 
przygotowanego przez Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu znalazło się aż 21 prak-
tyk ALDI. Które z inicjatyw zasługują na 
szczególne wyróżnienie i dlaczego?
Wciąż podejmujemy nowe wyzwania od-
powiadając na potrzeby zmieniających się 
czasów, a miniony rok był tego doskona-
łym przykładem. Dlatego poza szesnastoma 
długoletnimi programami w tegorocznym 
raporcie przygotowanym przez Forum Od-
powiedzialnego Biznesu znalazło się aż pięć 
nowych praktyk. Jak informowali twórcy 
raportu aż o 40% wzrosły praktyki zgłaszane 
w tym roku po raz pierwszy, co ich zdaniem 
wynika z faktu, że firmy podejmowały ini-
cjatywy z zakresu CSR na nowych polach, 
często wymuszone wyzwaniami czasu pan-
demii. W tym obszarze ALDI wyróżniło się 
programem „Doceniam, Dziękuję”, którego 
celem było wsparcie pracowników służb pu-
blicznych poprzez sprzedaż w sklepach spe-
cjalnych naklejek, z których dochód został 
przekazany Fundacji SiePomaga. Naklejki 
zaprojektowane były przez znanych pol-
skich rysowników. W tym zakresie mieszczą 
się także działania ALDI na rzecz szpitali, 
seniorów, czy schronisk dla zwierząt oraz 
kampania edukacyjna o niemarnowaniu 
żywności. Z kolei w obszarze zielone mia-
sto doceniono współpracę ALDI z Klubem 
Gaja, w ramach której powstał antysmogowy 
zielony mural w Bielsku-Białej. Przez ponad 
10 lat ma on zmniejszyć zanieczyszczenie 
powietrza tak, jak robiłby to las o powierzch-
ni ponad 100 m kw., z kilkoma tysiącami 
drzew. 

Modernizacja zabytkowych budynków 
dawnej ujeżdżalni koni w Toruniu, którego 
inwestorem była sieć ALDI została nomi-
nowana w tegorocznej edycji ogólnopol-
skiego konkursu „Modernizacja Roku & 
Budowa XXI w”, który odbywa się pod pa-
tronatem min. Ministerstwa Infrastruktu-
ry. Co było inspiracją do przeprowadzenia 
tego projektu rewitalizacji?
W każdym ze sklepów staramy się odna-
leźć jakiś element lokalności, który podkreśli 
unikatowość miejsca, wpisze się w lokalny 
rys architektoniczny. Budynek po dawnej 
ujeżdżalni koni w Toruniu to wyjątko-
wa lokalizacja zarówno pod względem 

funkcjonalnym jak i zabytkowym, którą 
z przyjemnością otoczyliśmy szczególną 
opieką. Było to możliwe dzięki wzorcowej 
współpracy z Urzędem Miasta i lokalnym 
Konserwatorem Zabytków oraz partnera-
mi – lokalnymi firmami, z którymi wspól-
nie pracowaliśmy. Cieszymy się, że dzięki 
ALDI udało się ocalić ten historyczny obiekt 
i tchnąć w niego nowe życie. Budowa sklepu 
ALDI w zabytkowych budynkach ujeżdżalni 
pozwoliła nam poznać bliżej historię miasta 
oraz nawiązać relacje z miejscowymi instytu-
cjami i mieszkańcami. Poszanowanie tradycji 
jest dla nas bardzo ważne, dlatego starannie 
dbamy o to, by nasze sklepy wpisywały się 
w architektoniczną strukturę miasta.

Jak w Państwa ocenie będzie wyglądał 
rynek sieci sklepów spożywczych w per-
spektywie kolejnych kilku lat?
Biorąc pod uwagę wydarzenia pandemiczne 
z ostatniego półtora roku, trudno jedno-
znacznie przewidzieć dynamikę i kierunek 
zmian. Z pewnością będziemy nadal obser-
wowali wzrost znaczenia dyskontów, jako 
tych najbardziej spełniających oczekiwania 
klientów. W kontekście ekspansji, za którą 
odpowiadam, kluczowe wydają się procesy 
urbanizacyjne w miastach i rozrastanie się 
przedmieść oraz tworzenie parków handlo-
wych - to olbrzymi potencjał dla rozwoju 
sieci. Należy się także spodziewać wzrostu 
popularności marek własnych oraz więk-
szego wykorzystania nowych technologii 
w codziennym funkcjonowaniu sklepów.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

ALDI w Polsce posiada  173 sklepy i zatrudnia 
blisko 3500 pracowników. Spółka stawia na 
długotrwałe, sprawiedliwe i niezawodne rela-
cje handlowe z dostawcami oraz spełnianie 
wymogów firmy odpowiedzialnej społecznie. 
Nowe hasło marki brzmi „Raz ALDI, zawsze 
ALDI”, bo po ulubione produkty chętnie się 
wraca. ALDI Polska jest częścią grupy przed-
siębiorstw ALDI Nord – jednego z wiodących 
międzynarodowych detalistów. Spółka oferuje 
klientom w dziewięciu krajach europejskich 
wysokiej jakości produkty w najniższej moż-
liwej cenie. Kluczem do sukcesu Grupy ALDI 
Nord jest zespół ponad 77 000 pracowników 
zatrudnionych w Belgii, Danii, Francji, Niem-
czech, Luksemburgu, Niderlandach (Holan-
dia), Polsce, Portugalii i Hiszpanii.

www.aldi.pl

O marce

W kontekście 
ekspansji
kluczowe wydają 
się procesy 
urbanizacyjne 
w miastach,
rozrastanie się 
przedmieść oraz
tworzenie parków 
handlowych
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Pandemia koronawirusa przysporzyła zarówno centrom 
handlowym, jak i ich najemcom wiele trudności. Choć 
to ci pierwsi nie mogą liczyć na żadną pomoc ze strony 
państwa polskiego to nie pozostają obojętni wobec swoich 
partnerów biznesowych. Blue City wspiera najemców, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, proponując 
dodatkowe obniżki czynszów. Jak podkreśla Yoram Reshef, 
wiceprezes Centrum Handlowego Blue City, najważniejsze 
to rozmawiać i dogadywać się z najemcami, bo to leży 
w obopólnym interesie.

K
ilka tygodni temu centra han-
dlowe wznowiły działalność po 
kolejnym lockdownie. Jaka jest 
obecnie odwiedzalność Blue 
City?

Ruch w Blue City na początku maja, czyli 
zaraz po odmrożeniu działalności centrów 
handlowych,  wzrósł o 60% w stosunku do 
ubiegłego roku. Ale były też dni, w któ-
rych liczba odwiedzających prawie wróciła 
do stanu sprzed pandemii. Liczymy, że po 
otwarciu gastronomii i rozrywki odwiedzal-
ność centrum znacznie wzrośnie, a do końca 
roku będzie porównywalna do tej z 2019 r. 

Jak Państwo oceniają ten czas? 
To był bardzo trudny czas zarówno dla 
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najemców, jak i dla nas. Zamknięcie sklepów 
oznacza dla firm utratę większości przycho-
dów, których nie da się odrobić. Niekiedy 
przeniesienie działalności do e-commerce 
nie jest możliwe, a wiele małych polskich 
sklepów ze względu na koszty lub charakter 
sprzedawanych produktów nie może so-
bie pozwolić na wprowadzenie sprzedaży 
online. Z kolei wynajmujący stracili więk-
szość przychodów z najmu, jednocześnie 
cały czas ponosząc koszty stałe związane 
z utrzymaniem obiektu, zarządem oraz spła-
tami kredytów. W dodatku od maja 2020 r. 
wspieramy najemców, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji, proponując dodatkowe 
obniżki czynszów. Najważniejsze to roz-
mawiać i dogadywać się z najemcami, bo 

to leży w obopólnym interesie. Natomiast 
nie rozumiem, dlaczego nasze państwo, jako 
jedyne na świecie, interweniuje w relacje biz-
nesowe między najemcami a zarządzającymi 
centrami handlowymi. 

Czy ten aspekt można uznać za 
najtrudniejszy? 
Tak, bo największym problem jest nieja-
sność przepisów, która niestety rzutuje na 
relacje pomiędzy zarządzającymi centrami 
handlowymi a najemcami. W Blue City od 
początku pandemii rozmawiamy z naszymi 
partnerami biznesowymi. Do każdego pod-
chodzimy indywidualnie. Specjalny zespół 
bada ich sytuację, przygotowuje aneksy do 
umów. Tymczasem rząd, zamiast wspomagać 

nas dobrymi rozwiązaniami prawnymi, 
wprowadza w relacje biznesowe najemców 
i wynajmujących coraz większy zamęt. 

To znaczy?
Już słynny artykuł 15 z ustawy „covidowej”, 
mówiący o zwolnieniu z opłacania czynszów, 
był wyjątkowo niesprawiedliwy, bo nie wią-
zał się z bezpośrednimi rekompensatami 
dla wynajmujących.  Z kolei przedłużanie 
na siłę umów na pół roku jest kłopotem 
dla obu stron, bo nikt nie wie, jakie zmiany 
przyniesie przyszłość. Co wynajmującemu 
z przedłużenia umowy z najemcą, jeśli ten 
nie da rady unieść strat i zbankrutuje? Nowy 
pomysł rządu jest jeszcze gorszy. Najemca 
w okresie obowiązywania zakazu handlu 

Fot. Blue City
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ma płacić 20 proc. czynszu, a 50 proc. przez 
kolejne trzy miesiące po nim. Rekompen-
saty dla wynajmujących oczywiście nie ma. 
Apelowaliśmy również do rządzących o ulgi 
w podatkach i wsparcie w rozmowach z ban-
kami o przesuwanie spłat rat kredytów – 
bezskutecznie. Nie bardzo wiem też, z czego 
ma zapłacić 20 proc. czynszu zamknięty 
przez lockdown najemca - niewielki polski 
przedsiębiorca? Skąd weźmie pieniądze le-
dwo wiążący koniec z końcem restaurator, 
który przez wiele miesięcy miał zamknięty 
lokal lub sprzedawał jedynie posiłki na wy-
nos? Jak centra handlowe będą regulowały 
swoje zobowiązania związane z codzienną 
działalnością, jeśli nie będą miały wpływów 
z czynszów? Teoretycznie prawo nie działa 
wstecz, ale jak będzie zapisane w ustawie 
- nie wiadomo. Jak w takich warunkach 
współpracować, rozmawiać i dogadywać 
się najemcami? 

To rzeczywiście bardzo trudna sytuacja 
dla obu stron. Na czym, według Państwa, 
powinna polegać partnerska relacja na-
jemcy i wynajmującego? Jaką strategię 
należy obrać, aby każda ze stron była 

usatysfakcjonowana?
Centra handlowe żyją dzięki najemcom, 
a wielu najemców rozwija się dzięki centrom 
handlowym. Potrzebujemy siebie nawzajem. 
Dlatego zawsze byliśmy i jesteśmy otwarci 
na współpracę z najemcami i pomagamy, 
na ile możemy. W Blue City mamy ponad 
200 umów najmu i z każdym najemcą oma-
wiamy jego sytuację indywidualnie. Będąc 
niezależnym centrum, możemy być bardziej 
elastyczni i oferować zindywidualizowane 
rozwiązania. Większość z najemców jest 
z nami od dawna, dlatego znamy specyfikę 
ich działania i ich potrzeby. Zaproponowa-
liśmy każdemu rozwiązanie adekwatne do 
jego sytuacji. Bardzo indywidualnie patrzy-
my na to, co się dzieje z ich finansami, jak 
kształtują się ich obroty. Każda z tych bilate-
ralnych rozmów jest inna, każda jest trudna 
i zajmuje mnóstwo czasu, ale nie można 
inaczej. W Blue City z każdym najemcą 
rozmawialiśmy tak, aby osiągnąć konsensus 
i to jest najlepsza droga: rozmawiać szczerze, 
po ludzku i ze wzajemnym zrozumieniem. 

Zdaniem najemców umowy powinny 
lepiej odpowiadać zmieniającym się 

potrzebom i kondycji biznesowej oraz 
oferować wiele zachęt, np. dłuższe okresy 
bezczynszowe. Jaka jest Państwa opinia 
w tej sprawie?
Jak możemy zgodzić się na okresy bez-
czynszowe? Przecież centra handlowe mają 
stałe wydatki i obciążenia. Zgodnie z ustawą 
nie pobieraliśmy w czasie lockdownu opłat 
za czynsze w zamian za przedłużenie umów.

Rządowe regulacje wpłynęły negatywnie 
na kondycję finansową właścicieli centrów 
handlowych, którzy nie zostali objęci żad-
nym programem wsparcia. 
Zgadza się. Centra handlowe są podmiotami 
gospodarczymi, które nie otrzymały żadnej 
pomocy. Zostaliśmy wykluczeni z tarcz rzą-
dowych i z pomocy w ramach PFR. A czas 
podczas kolejnych lockdownów ponosiliśmy 
koszty eksploatacyjne, opłacaliśmy media, 
służby sprzątające, naszych pracowników, 
płaciliśmy podatki. Ale przede wszystkim 
spłacamy kredyty, które zaciągnęliśmy na 
budowę lub zakup galerii handlowych. Pro-
siliśmy stronę rządową o wsparcie w rozmo-
wach z bankami o wstrzymaniu pobierania 
od nas spłat rat kredytów na określony czas, 
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przedłużenie umów kredytowych, żebyśmy 
mogli złapać finansowy oddech. Niestety 
nie otrzymaliśmy również takiej pomocy, 
wszystkie negocjacje z bankami musieliśmy 
prowadzić sami. 

Jakiej pomocy oczekują Państwo od 
rządu?
Najrozsądniejszym i najsprawiedliwszym 
rozwiązaniem byłyby dopłaty do czynszów 
dla najemców, jak to jest w wielu krajach 
europejskich, gdzie najemcy otrzymują od 
państwa zwrot 90 proc. ich obrotów sprzed 
pandemii. Wówczas wynajmujący i najem-
cy mogliby regulować swoje zobowiązania: 
najemcy wobec wynajmujących, a właściciele 
i zarządcy centrów wobec banków, które 
oczekują od nas terminowych spłat rat 
kapitałowo-odsetkowych. 

Czy uważa Pan, że rząd będzie skłonny 
uchylić zakaz niedzielnego handlu?
O przywrócenie na określony czas niedziel 
handlowych centra handlowe i organizacje 
branżowe apelują od początku pandemii. 
Powstały różne projekty ustaw zawieszają-
cych zakaz handlu w niedziele. Co bardzo 
ważne, projekty te uwzględniały interesy 

Najrozsądniejszym i 
najsprawiedliwszym rozwiązaniem 
byłyby dopłaty do czynszów dla 
najemców, jak to jest w wielu krajach 
europejskich, gdzie najemcy 
otrzymują od państwa zwrot 90 proc. 
ich obrotów sprzed pandemii.
Wówczas wynajmujący i najemcy 
mogliby regulować swoje 
zobowiązania...
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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. Na co dzień biorę udział 
w zarządzaniu Centrum Handlowym Blue 
City, a więc jestem współodpowiedzialny 
za całą jego działalność. 

WICEPREZES 
CENTRUM HANDLOWEGO 
BLUE CITY

YORAM
RESHEF

niż popychać. Ludzie, którzy pracują ze mną 
wiele lat, wiedzą, że muszą być samodzielni, 
a ja staram się im nie przeszkadzać. 

W CZASIE WOLNYM...
Podróże.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCE?
Na świecie – Góry Skaliste w Kanadzie, 
a w Polsce Bieszczady.

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

Ostatnio dużo wrażenie zrobiły na mnie 
dwa seriale „Gambit królowej” oraz 
„Unorthodox”. Bitwy szachowe toczone 
w „Gambicie królowej” wywołały we mnie 
duże emocje, a poza tym w filmie pokazano 
ciemną stronę sportowej rywalizacji. Z kolei 
„Unorthodox” pokazuje świat, który zwykle 
jest ukryty dla obcych. To skomplikowana 
opowieść o osobistych wyborach, więzach 
rodzinnych i wpływie tradycji i kultury na 
nasze życie.

JAKĄ KSIĄŻKĘ Z DOTĄD 
PRZECZYTANYCH MOŻE PAN POLECIĆ?

„Król” Szczepana Twardocha. Jest w niej 
wszystko – akcja, kawałek historii Polski, 
zawiłości polityczno-społeczne, klimat 
wielokulturowej przedwojennej Warszawy 
i niezapomniany główny bohater. 
Gangsterski, warszawski, polsko-żydowski 

JAKA JEST PANA DEWIZA ŻYCIOWA?
Być człowiekiem dla innych. W życiu 
ważne są: wizja, odwaga, ale również 
serce.

CO DECYDUJE O SUKCESIE?
Odpowiedzialność i otwarte drzwi dla 
wszystkich. 

CO MOTYWUJE PANA DO DZIAŁANIA?
Praca. 

CO CENI PAN W LUDZIACH?
Kreatywność i energię. Zawsze 
powtarzam, że wolę ludzi zdolnych 
i leniwych niż pracowitych, za to mało 
rozgarniętych. Na szczęście pracuję 
z ludźmi, których raczej muszę hamować, 

świat opisany został przez autora 
w sposób ostry, nieraz drastyczny. Akcja 
toczy się szybko i dynamicznie, więc 
od kolejnych rozdziałów naprawdę nie 
sposób się oderwać.

ULUBIONE DANIE?
Potrawy Dalekiego Wschodu.

ULUBIONA RESTAURACJA TO...
Jest kilka takich w Warszawie: Różana, Der 
Elefant, Dyspensa, Pańska 85 i Sushi Zushi.

KULTURA, W JAKIEJ POSTACI 
NAJCHĘTNIE?

Opera, balet.

NAJBLIŻSZE WAKACJE SPĘDZĘ...
W Tajlandii. 

SAMOCHÓD MARZEŃ?
Ten, którym jeżdżę: Audi Q8.

JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA PAN 
W  WOLNEJ CHWILI?

Uwielbiam muzykę lat 60., a zwłaszcza 
piosenki francuskie i włoskie.

JAKĄ UMIEJĘTNOŚĆ CHCIAŁBY PAN 
OPANOWAĆ DO PERFEKCJI?

Zawsze chciałem grać na fortepianie 
i nawet próbowałem się nauczyć. Mam 
nadzieję, że kiedyś do tego wrócę i jeszcze 
zagram.  

Portret
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pracowników, gwarantując w każdym mie-
siącu dwie niedziele wolne od pracy. Uza-
sadnieniem postulowanych zmian była 
konieczność stymulacji gospodarczej, po-
prawy sytuacji zwłaszcza małych polskich 
firm związanych z handlem.  Duże firmy 
mogą sprzedawać przez Internet, małe 
polskie przedsiębiorstwa na ogół nie mają 
takich możliwości. Ponadto według statystyk 
klienci preferują zakupy właśnie w weekendy, 
a zgodnie z przeprowadzonym przez PRCH 
badaniem – 59 proc. Polaków opowiada się 
za zniesieniem ograniczenia handlu w nie-
dziele. Niestety oczekiwania klientów, nasze 
apele, propozycje rozwiązań pozostają bez 
echa. Dlatego nie spodziewam się powrotu 
niedziel handlowych. Niestety.

COVID-19 zmodyfikował tradycyjne mo-
dele sprzedaży i jeszcze bardziej zwiększył 
oczekiwania zakupowe klientów. Jakie są 
Państwa spostrzeżenia w tej sprawie?
Pandemia przyniosła wiele zmian w zacho-
waniu klientów, którzy ze względów bezpie-
czeństwa spędzają w centrach handlowych 
mniej czasu. Klienci stali się zadaniowi.  Ich 
zakupy są bardziej przemyślane i celowe. 
Dlatego oczekują sprawnej organizacji 
i precyzyjnej informacji, która zapewni im 
maksymalną optymalizację zakupów. Ale 
zauważyliśmy również, że spadek liczby 
odwiedzających nasze centrum w mniej-
szym stopniu wpłynął na spadek obrotów 
najemców, niż się spodziewaliśmy. Oznacza 
to, że  klienci, którzy nas odwiedzali, kupo-
wali więcej niż zwykle. Czas pokaże, czy te 
zmiany są trwałe. 

Według JLL, wielu Polaków coraz 
częściej korzysta z usług mniejszych 
sklepów, zlokalizowanych poza centra-
mi handlowymi, bo to wzmacnia ich 
poczucie bezpieczeństwa. Jak zachęcić 
dziś klienta do odwiedzenia obiektów 
wielkopowierzchniowych? 
To efekt psychologiczny. Wierzę, że ten 
trend się odwróci i przy coraz większej licz-
bie zaszczepionych ludzie wrócą do starych 
nawyków. Polacy uwielbiają centra handlo-
we, ponieważ w jednym miejscu mogą zrobić 
zakupy, załatwić wiele spraw, zjeść posiłek, 
a nawet skorzystać z atrakcji rozrywkowych. 
Jest też korelacja między zwiększonym ru-
chem w galeriach a złą pogodą. Kiedy jest 
zimno, pada deszcz czy śnieg, klienci wolą 
przyjść do centrum handlowego, gdzie jest 
ciepło, gdzie jest klimatyzacja i olbrzymi 
bezpłatny i zadaszony parking.

Odbudowa sprzedaży w centrach han-
dlowych zapewne potrwa długo. Jakie 
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działania warto podjąć wobec wciąż aktu-
alnych zagrożeń związanych z koronawi-
rusem i coraz dynamiczniejszego rozwoju 
segmentu e-commerce? 
Nie zgadzam się z twierdzeniem, że proces 
odbudowy sprzedaży w centrach handlowych 
będzie długotrwały i nie przeceniałbym rów-
nież segmentu e-commerce. Z danych, jakie 
podał GUS z końcem 2020 roku, wynika, że 
o ile w czasie lockdownu sprzedaż interneto-
wa wzrosła do 11,4 proc. w listopadzie, o tyle 
w grudniu, po otwarciu sklepów w centrach 
handlowych, spadła do 9,1 proc. Dodam, że 
to badanie było robione w szczycie pandemii. 

Czy to znaczy, że Polacy stęsknili się za 
centrami handlowymi?
Ludzie chcą robić zakupy w sklepach stacjo-
narnych. To jest pewne. Zakupy tradycyjne 
są przyjemniejsze i łatwiejsze, ponieważ 
produkty można zobaczyć, dotknąć, przy-
mierzyć i ocenić ich jakość, co oznacza 
brak ewentualnej konieczności zwrotu to-
waru. W tym roku pozyskaliśmy nowych 

najemców. Otworzyły się u nas Starshop, 
Cross Jeans, salon Deni Cler, Dealz i biuro 
podróży Coral. Pamiętajmy też, że centra 
to nie tylko zakupy. W Blue City mamy 
mnóstwo atrakcji rozrywkowych: szkołę 
tańca Agustina Egurroli,  salę zabaw Inca 
Play, gdzie rodzice mogą się bawić razem 
z dziećmi, jedyne w Polsce centrum rozrywki 
TEPfactor, najnowocześniejsze kino Helios, 
Time Machine Golf 3D, Pokoje Zagadek 
Team Exit i inne. W 25 lokalach gastrono-
micznych można odpocząć, pijąc kawę lub 
jedząc posiłek w przerwie między zakupami, 
przyjść na rodzinny obiad, spotkać się ze 
znajomymi lub zorganizować biznesowy 
lunch. W centrum są banki, poczta, przy-
chodnia, punkt obsługi pasażerów ZTM, 
stacja naprawy rowerów, serwis samochodów 
i wiele innych usług. Wszystko pod jednym 
dachem. Aby pomóc naszym najemcom, 
komunikację marketingową kierujemy obec-
nie na działania prosprzedażowe, promu-
jące ofertę naszych sklepów, gastronomii 
i rozrywki. Informujemy, że Blue City jest 

miejscem bezpiecznym i nie ma żadnego 
powodu, by obawiać się przyjścia do nas.  
Wierzymy w coraz większą rolę unikato-
wych miejsc, które zdobywają sympatię 
i lojalność klientów nie tylko z okolicy, ale 
również z innych rejonów miasta. Takim 
miejscem jest w tej chwili Blue City. 

Przed nami lato, obostrzenia będą mniej-
sze. Centra handlowe rozbudowują tarasy 
i ogródki na świeżym powietrzu. Jakie 
atrakcje przygotowało Blue City? 
Blue City oferuje niespotykane nigdzie in-
dziej atrakcje rozrywkowe, które nie były 
dostępne przez wiele miesięcy. Ludzie są 
spragnieni normalności i rozrywki. Pokazuje 
to np. frekwencja w kinach Helios podczas 
pierwszego weekendu po ich otwarciu. W su-
mie w 50 kinach sprzedano ponad 56 tys. 
biletów i to przy założeniu, że w obiekcie 
nie może być zajętych więcej niż połowa 
miejsc.  Jeśli chodzi o wydarzenia, to trzeba 
pamiętać, że cały czas obowiązuje nas reżim 
sanitarny, dlatego planujemy eventy, które 
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nie będą powodowały dużych skupisk. Będą 
to przede wszystkim imprezy targowe, które 
nie będą konkurencją dla naszych najemców. 
Zwiększymy częstotliwość odbywającego 
się w Blue City od wielu lat i cieszącego 
się ogromnym zainteresowaniem Jarmar-
ku Produktów Regionalnych. W wakacje 
wraz z naszymi najemcami rozrywkowymi 
planujemy dla dzieci atrakcje  w ramach 
„lata w mieście”. 

Jak według Pana będzie wyglądał rynek 
centrów handlowych w Polsce za kilka lat?
Jestem spokojny o przyszłość dobrze za-
rządzanych i przemyślanych centrów han-
dlowych. Takich, które oferują nie tylko 
możliwość zrobienia zakupów, ale także 
spędzenia czasu z całą rodziną. W Blue 
City oprócz sklepów mamy szkołę tańca, 
nowoczesne kino, największy klub fitness 
w całej Warszawie, przychodnię, food-court, 
innowacyjne sklepy znanych marek. Klienci 
nie przychodzą do nas jedynie na zakupy, 
ale żeby spędzić czas, rozerwać się, a przy 
okazji kupić coś w sklepie znanej sieciówki. 
Liczba klientów centrów wróci wkrótce do 
normy tak jak w Stanach Zjednoczonych 
czy w Izraelu. 

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

Blue City to unikatowe w skali kraju centrum 
czwartej generacji, łączące funkcję handlo-
wą, rozrywkową i biurową. Oferuje ponad 
200 sklepów, punktów gastronomicznych, 
usługowych i rozrywkowych, liczne atrak-
cje dla dzieci oraz kilkadziesiąt wydarzeń 
specjalnych rocznie.  Centrum wyróżnia się 
niezwykłą i kompleksową ofertą rozrywkową. 
Na trzech poziomach budynku (od +2 do +4) 
skupia atrakcje dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, niespotykane nigdzie indziej koncepty 
rozrywkowe oraz największy w Polsce fitness 
klub. Blue City było wielokrotnie wyróżniane 
za komfort zakupów i przyjazność klientom. 
Angażuje się w akcje społeczne i działania 
charytatywne. Centrum dba o ekologię, cze-
go dowodem jest międzynarodowy certyfikat 
ekologiczny BREEAM In-Use.

Wynajem powierzchni handlowej, po-
wierzchni pod tymczasowe stoiska i kio-
ski kontakt:

Anna Gut, e-mail: anna.gut@bluecity.pl, tel. 
(22) 311-70-21

O Blue City

www.bluecity.pl
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CZYNNIKI I DZIAŁANIA DECYDUJĄCE O ATRAKCYJNOŚCI 
WSPÓŁCZESNYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH

DZIŚ
KOMERCJALIZACJA

Pandemia COVID-19 wywołała 
szereg zmian w każdej 
dziedzinie naszego życia. 

Z biznesowego punktu widzenia 
centrów i sieci handlowych 
wpłynęła m.in. na nawyki 
zakupowe Polaków, zmusiła do 
modyfikacji planów rozwoju wiele 
sieci handlowych, spowodowała 
większe zainteresowanie takimi 
formatami handlowymi jak 
np. mniejsze parki handlowe. Był 
to również czas wielu „gorących” 
emocji na linii zarządca centrum 
handlowego - najemca. Obie 
strony biznesu stanęły przed 
wieloma wyzwaniami, a jednym 
z największych było ustalenie 
nowych warunków i zasad 
współpracy w postpandemicznej 
rzeczywistości.

46   KOMERCJALIZACJA DZIŚ



Kładziemy nacisk na 
hybrydowe podejście 
do formuł czynszowych 

Poza oczywistymi klasycznymi warun-
kami, które musi spełniać centrum 
handlowe, by ocenić je jako atrak-

cyjne, jak lokalizacja, coraz większą rolę 
odgrywają nowe atrybuty jak podążanie 
za trendami dot. roli centrum handlowego 
jako miejsca rozrywki i kreowania wartości 
w spędzaniu wolnego czasu, socjalizacji 
czy oferty hub’u - wszystko w jednym miej-
scu. Dodatkowo,  coraz większą wagę przy-
wiązujemy do oceny jaka wartość, którą 
tworzy obiekt, jest szersza bądź uzupeł-
niająca do oferty handlowej osiągalnej dla 
konsumenta w sieci.
Koncepcje handlowe sklepów grupy La-
gardere Polska funkcjonujące w centrach 
handlowych ewoluują w oparciu o  dokład-
nie takie same kryteria atrakcyjności jak 
opisane wyżej. W sklepach News & Gift, jak 
salony Inmedio, wzrasta waga elementów 
usługowych (chociażby usług nadawania 
i odbioru paczek, przekazów pieniężnych 
itp.), ale również klasyczne produkty han-
dlowe uzupełnione są elementami dodat-
kowymi, jak chociażby rejestracja kart pre-
-paidowych, telekomów czy prezentacja 
oferty nowatorskich produktów tobacco. 
W kawiarniach So Coffee wprowadzamy 
nieustannie nowinki produktowe np. na-
wiązujące do lokalności czy bycia eko. Da-
jemy też konsumentowi wybór spędzenia 
czasu na miejscu bądź zamówienia on-line 
i dowozu do domu.
Podpisując umowy najmu, poza elemen-
tami opisanymi powyżej, które pozwalają 
nam na szerszą ofertę niż klasyczna oferta 
produktów, kładziemy nacisk na hybrydo-
we podejście do formuł czynszowych – to 
już pokłosie 1,5 rocznego okresu Covid-19. 
Zależy nam na czynszu, który składałby się 
z elementu stałego i zmiennego opartego 
na realizowanym obrocie. W takim modelu 
Wynajmujący jest w stanie bezpiecznie 
planować swoje projekcje finansowe, a jed-
nocześnie pozostawać zmotywowanym, 
by uatrakcyjniać ofertę całego centrum 
handlowego w nawiązaniu do szybko 
postępujących zmian oczekiwań konsu-
mentów.
Jeszcze przed pandemią można było za-
obserwować polaryzację i dywersyfika-
cję rynku centrów handlowych. Z jednej 
strony mieliśmy duże obiekty handlowe 
z rozbudowaną ofertą rozrywkową i ga-
stronomiczną, z drugiej mniejsze obiekty 
zaspokajające przede wszystkim podsta-
wowe potrzeby mieszkańców. W czasie 
i po pandemii możemy obserwować, że 
zarówno w Polsce, jak i na świecie odwie-
dzalność i obroty najwolniej wracają w naj-
większych centrach handlowych, Klienci 

preferują obiekty mniejsze, o braku części 
wspólnych lub ich minimalnej ilości, zloka-
lizowane w pobliżu domu. Z naszego punk-
tu widzenia największe centra handlowe 
utraciły w efekcie pandemii na znaczeniu. 
Klienci chcą dokonywać zakupów szybciej 
i sprawniej. Nastąpił zwrot ku mniejszym, 
bardziej kompaktowym centrom handlo-
wym. Dane z 18 października 2020 Retail 
Institute potwierdzają to – od początku 
roku odwiedzalność wszystkich centrów 
handlowych w Polsce, które monitoruje 
Retail Institute wyniosła 72% stanu z analo-
gicznego okresu 2019 r. Footfall najszybciej 
wracał do najmniejszych obiektów, poniżej 
2 000 m² (78% stanu z 2019 r.), a najwol-
niej do największych centrów handlowych, 
powyżej 40 000 m² (69% stanu z 2019 r.).
Aktualnie na relacje biznesowe na linii 
wynajmujący-najemca wpływ miały za-

mknięcia sklepów podczas pandemii 
i wynikające z tej sytuacji negocjacje do-
tyczące rekompensat za okres kiedy centra 
handlowe nie funkcjonowały. W niektó-
rych przypadkach nie udało się dojść do 
porozumienia i relacje pozostają napięte, 
natomiast w większości wypadków uda-
ło nam się porozumieć z wynajmującymi 
powierzchnię.
Otworzyliśmy w tym roku kilkanaście 
sklepów pod brandami Inmedio, Relay 
i 1Minute oraz Iqos, które prowadzimy 
we współpracy z naszym partnerem PMI. 
W drugim półroczu tempo inwestycji 
wzrośnie - otworzymy nowe sklepy na 
Lotnisku Katowice Pyrzowice, kilka loka-
lizacji w obiektach typu convenience pod 
brandami Inmedio i Inmedio Trendy oraz 
pierwsze sklepy w segmencie DIY. 

DARIUSZ SINKIEWICZ
Dyrektor Generalny Sieci Detalicznej Inmedio, 

Dyrektor Zarządzający Travel Essentials
www.lagardere-tr.pl
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Ważna jest elastyczność 
danego najemcy i jego 
otwartość na dialog 
Naszą branżę bardzo silnie dotknęły 

kolejne zakazy handlu w galeriach, 
wprowadzane w ostatnich 12 mie-

siącach. Dlatego dziś szczególną uwagę 
zwracamy na bezpieczeństwo - zarówno 
naszych pracowników, jak i klientów. Po 
zniesieniu obostrzeń i otwarciu centrów 
handlowych zanotowaliśmy wzrost ich 
odwiedzalności. Kolejna fala i kolejne loc-
kdowny nie tylko nam, ale całej branży 
podetną skrzydła. Liczmy na to, że program 
szczepień i przestrzeganie reżimu sanitar-
nego w galeriach sprawią, że pozostaną 
one bezpiecznymi miejscami i nie będzie 
uzasadnienia dla tak drastycznych ruchów 
w przyszłości. W pandemii przekonaliśmy 
się też, jak ważna jest elastyczność danego 
najemcy i jego otwartość na dialog. Od 
roku jesteśmy praktycznie stale w negocja-
cjach z naszymi partnerami. To jak układa 
się dana relacja to efekt w zasadzie głów-
nie tego, na ile bylibyśmy w stanie w tym 
trudnym czasie spotkać się w pół drogi. 
Abstrahując od Covid-19, niezmiennie 
ważna pozostaje lokalizacja. Kluczowy jest 
potencjał generowania obrotów na od-
powiedniej marży. Dlatego interesują nas 
wyłącznie miejsca z dobrym potencjałem. 
Dotyczy to samego centrum handlowego, 
jak i lokalizacji w nim. 
W odpowiedzi na zmianę otoczenia biz-
nesowego, przeformatowaliśmy praktycz-
nie każdy obszar naszej działalności. O ile 
wcześniej VRG rosła przez regularny przy-
rost metrów kwadratowych, od 2020 roku 
(po wybuchu pandemii) skupiliśmy się na 
optymalizacji sieci w oparciu o kryterium 
rentowności poszczególnych sklepów. 
Uczymy się na doświadczeniach trudne-
go 2020 i wprowadzamy wiele innowacji 
operacyjnych. Postawiliśmy na rozwój 
e-commerce i omnichannel.
Jednocześnie widzimy, że klienci coraz 
chętniej wracają do zakupów w offline. 
Po otwarciu salonów w maju 2021 traffic 
klientów jest zdecydowanie większy, niż 

ANDRZEJ JAWORSKI
Prezes zarządu w VRG S.A

www.vrg.pl
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w momencie powrotu sprzedaży do 
salonów po lockdownie w 2020 roku. 
Obserwujemy zadowalającą konwersję 
- klienci, którzy przychodzą do salo-
nów, są bardziej zdecydowani na do-
konanie zakupu. Dlatego nieustannie 
pracujemy nad rozwojem sieci, który 
dziś oznacza nie tyle kolejne otwar-
cia, ile prowadzone jednocześnie 
projekty zamknięć, otwarć i modyfi-
kacji sklepów, w tym rozwój nowych 
konceptów. W tym i przyszłym roku 
istotne miejsce na mapie ekspansji ma 
Wólczanka, którą otwieramy właśnie 
w nowym koncepcie. Pierwszy sklep 
Wólczanki o powierzchni 119 mkw. 
otworzyliśmy w maju w Krakowie. 
W 2022 roku zakładamy otwarcie 10-
15 sklepów Wólczanki. Raczej nie będą 
to nowe lokalizacje, a zamiany mniej-
szych sklepów na większe. Natomiast 
w dalszym ciągu będą powstawać 
sklepy franczyzowe Wólczanki, o po-
wierzchni od 30 mkw. do 50 mkw. 
w mniejszych miastach.
Najlepszy obiekt handlowy to dla nas 
taki, który jest dostosowany do po-
trzeb klientów, taki, który jest w stanie 
zaprezentować całą kolekcję, lub przy-
najmniej jej flagowe elementy. Pan-
demia Covid-19 przyspieszyła obser-
wowane od kilku lat zmiany nawyków 
konsumenckich. E-commerce nigdy 
wcześniej nie radził sobie tak dobrze. 
Przy czym pamiętamy, że w przypadku 
naszego asortymentu, na który wciąż 
w dużej mierze składają się ubrania 
formalne, klienci chętniej przychodzą 
na zakupy do salonów stacjonarnych. 
Jest to głównie podyktowane chęcią 
kontaktu z obsługą i przeżycia do-
świadczenia zakupowego. Dlatego 
na pewno nie będziemy nigdy firmą 
skupioną wyłącznie na e-commerce. 
Naszym celem jest omnichannel – 
rozumiany jako zdolność budowania 
jak najlepszego doświadczenia klienta 
w kontakcie z markami niezależnie od 
kanału, albo raczej w wyniku połącze-
nia możliwości wielu kanałów, którymi 
dysponujemy. 
Marki VRG są znane i rozpoznawalne 
na polskim rynku, a Grupa od wielu 
lat współpracuje z centrami handlo-
wymi. Jesteśmy stabilnym najemcą, 
który cieszy się zaufaniem, dlatego 
staramy się dbać o partnerską relację 
i wypracować warunki odpowiadające 
obu stronom.

Klienci wciąż boją 
się dużych obiektów  

Bardzo zależy nam na partnerskich, 
równych relacjach z Wynajmującymi. 
Umowy muszą uwzględniać interesy 

obu stron i mieć równy charakter. To naj-
ważniejszy element, warunkujący przyszłą 
współpracę – bo to on pokazuje, jak ta 
relacja będzie się rozwijać.
Aktualnie realizujemy strategię, którą przy-
jęliśmy wchodząc do Polski – uruchamiamy 
nowe placówki, koncentrujemy się jednak 
na lokalizacjach blisko klienta, łatwo do-
stępnych i atrakcyjnie umiejscowionych. 
Naszym celem jest dołączanie około 50 
nowych sklepów rocznie. Bardzo zależy 
nam na standardzie uruchamianych placó-
wek – niezależnie od formatu: EUROSPAR, 
SPAR czy SPAR Mini.
Zdecydowanie bardziej popularne są 
obecnie mniejsze parki handlowe, klienci 
wciąż boją się dużych obiektów. Bardzo 

ważne jest też bezpieczeństwo sanitarne 
i to ono będzie często warunkowało ruch 
w centrach handlowych czy też ich po-
pularność. Dlatego rekomendujemy, aby 
organizacje zrzeszające właścicieli galerii 
skupiły się przede wszystkim na wypra-
cowaniu i transparentnym raportowaniu 
takich właśnie standardów.
Mamy nadzieję, że galerie handlowe wy-
ciągnęły wnioski z trudnej sytuacji, jaka 
dotknęła nas wszystkich podczas pande-
mii. Prowadziliśmy ważne negocjacje z za-
rządcami centrów handlowych – w niektó-
rych lokalizacjach udało nam się obniżyć 
czynsz, w innych nie, ale wciąż się staramy, 
bo konieczne jest ich dostosowanie do 
realiów. Wierzymy, że Wynajmujący będą 
elastyczni i dopasują się do obecnej sytu-
acji – która jest całkowicie inna niż przed 
pandemią.

TOMASZ SYLLER
CEO Wasz Sklep SPAR
https://spar.pl
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Stawiamy na otwarty dialog 
i częstą komunikację
Współczesne centrum handlowe 

poddane zostało wielu trudnym 
próbom, a cała branża retail od-

czuwa długofalowe skutki pandemii. Jako 
właściciel czterech centrów handlowych 
VIVO!, tak jak każdy uczestnik rynku, musie-
liśmy stawić czoła wyzwaniom związanym 
z kolejnymi lockdownami i obowiązujący-
mi wówczas restrykcjami. Wiązało się to 
również z podjęciem rozmów z naszymi 
najemcami. Bardzo ważne w tym przypad-
ku były, wypracowane przez ostatnich kilka 
lat, bliskie kontakty z markami wynajmują-
cymi powierzchnię w zarządzanych przez 
nas obiektach. Aspekt ten jest częścią 
DNA naszej firmy, dzięki czemu szybko 
i skutecznie możemy reagować na zmiany 
spowodowane czynnikami zewnętrznymi. 
Szczególnie teraz stawiamy na otwarty dia-
log i częstą komunikację, co przekłada się 
na sprawiedliwe rozwiązania kryzysowych 
sytuacji, satysfakcjonujące dla obu stron 
uczestniczących w rozmowach. Niezmien-
nie staramy się także wspierać sprzedaż 
najemców, organizując atrakcyjne akcje 
pro-sale dla naszych klientów. Włączamy 
ich także do organizacji wydarzeń, które 
przygotowujemy, tak aby mogli zaprezen-
tować szerszemu gronu odbiorców swoje 
kluczowe produkty. Ponadto dbamy o ich 
bezpieczeństwo, zapewniając nieprzerwa-
nie środki ochrony osobistej oraz płyny 
do dezynfekcji rąk. Wprowadziliśmy także 
nową strategię zrównoważonego rozwoju, 
którą będziemy realizować w najbliższych 
miesiącach. W jej ramach wdrażamy dzia-
łania mające na celu ochronę środowiska 
naturalnego, a także większą dbałość 
o otaczającą nas przestrzeń. Jesteśmy 
przekonani, że wszystkie wprowadzone 
przez nas w ostatnim czasie rozwiązania 
znajdą uznanie w oczach naszych najem-
ców i wzmocnią naszą pozycję na rynku 
handlowym.
Jesienią tego roku w VIVO! Lublin otwo-
rzą się salon odzieżowy Mango oraz sklep 

MAGDALENA KOWALEWSKA
Country Manager Operations Poland, IMMOFINANZ

www.immofinanz.com
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sportowy Fitanu. W przyszłym roku za-
wita tu także marka HalfPrice. W VIVO! 
Piła, w lipcu, również powitamy nowe-
go najemcę – salon z odzieżą damską 
Green Point. Ponadto wiele umów dla 
naszych VIVO! jest aktualnie w trakcie 
finalizacji, i z pewnością będziemy nie-
długo mogli się tez nimi pochwalić. Co 
więcej, podpisujemy także umowy dla 
naszych nowych projektów, będących 
w budowie tj. parków handlowych STOP 
SHOP. W jednym z nich, w Zielonej Górze 
w najbliższych dniach skomunikujemy 
kolejne podpisane umowy, w drugim 
projekcie, który na razie owiany tajem-
nicą i z którym wyjdziemy niedługo ofi-
cjalnie na rynek również już finalizujemy 
szereg kontraktów. 
W naszym portfelu posiadamy zarówno 
parki handlowe STOP SHOP, jak i centra 
handlowe VIVO!. Te dwa formaty w nieco 
inny sposób radzą sobie w dobie pande-
mii i kolejnych lockdownów. O ile parki 
handlowe relatywnie szybko „wyszły na 
prostą”, o tyle w przypadku centrów han-
dlowych wskaźniki odwiedzalności rosną 
nieco wolniej. Z pewnością proces odbu-
dowy sprzedaży w centrach handlowych 
będzie dłuższy. 
W dobie pandemii nasze parki handlo-
we STOP SHOP uwodniły, że stanowią 
atrakcyjną alternatywę dla centrów han-
dlowych. Na tę atrakcyjność składają się 
m.in.: szeroka oferta handlowa, poczucie 
bezpieczeństwa związane z brakiem czę-
ści wspólnych, oszczędność czasu, ale 
także aspekty architektoniczne. Atutem 
wspomnianych obiektów jest także cała 
infrastruktura – przestronne i wygodne 
parkingi, nowoczesna bryła obiektów 
z wejściami do sklepów z poziomu par-
kingu, brak części wspólnych. Cała archi-
tektura znacznie ułatwia utrzymanie tak 
ważnego obecnie reżimu sanitarnego 
oraz zachowanie dystansu społeczne-
go. Nie chcemy wybiegać w przyszłość, 
jednak na chwilę obecną retail parki są 
obiektami skrojonymi wprost na miarę 
naszych czasów.        
W dobie pandemii byliśmy w bieżącym 
kontakcie z naszymi najemcy, którzy 
niejednokrotnie szukali dla siebie opty-
malnego rozwiązania. Każdy przypadek 
analizowaliśmy oddzielnie, skupiając się 
na tym, aby dać wsparcie najemcom 
i jednocześnie zadbać o bezpieczeń-
stwo naszego portfela nieruchomości. 
Wspólnie wypracowane kompromisy 
przynoszą oczekiwane efekty, dzięki 
czemu zadowoleni najemcy kontynuują 
z nami współpracę. 
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Najważniejsze są 
zaufanie i uczciwość 

Brakowało nam życia poza siecią, 
kontaktów offline i także wolności 
wyboru i decyzji: chcę kupić już, teraz 

czy też: zamówię, poczekam, odbiorę za 
kilka dni. Myślę, że możliwość fizycznego 
wejścia do sklepów dla wielu osób jest 
jednym z wyznaczników oczekiwanego 
„powrotu do normalności”. Skoro wracamy 
do normalności, to moim zdaniem wraca-
my też do podstaw: atrakcyjne centrum 
to miejsce łatwo dostępne, przyjaźnie za-
projektowane, szanujące i uwzględniające 
różne potrzeby różnych użytkowników, 
w tym najemców. Pytanie „jak być atrak-
cyjnym dla najemców” jest podstawowe, 
bez najemców nie ma oferty centrum, bez 
oferty – nie ma klientów. Uważam, że w po-
stpandemicznym czasie nie ma co zgady-
wać, trzeba po prostu zapytać najemców. 
A ponieważ pewnie wszyscy jadą na tym 
samym wózku, być może pytanie powinno 
brzmieć: mój Najemco, co możemy zrobić 
dla siebie wzajemnie? 
Pracujemy z wieloma galeriami i centra-
mi handlowymi, ale też mieszczącymi się 
w nich sklepami. Wiemy, że dla wszystkich 
ubiegły rok i początek bieżącego był nie-
przewidywalny i biznesowo trudny. My, 
dostawca usług, byliśmy w takiej samej 

sytuacji. Nie wiemy oczywiście, jakie były 
i są relacje między właścicielami centrów 
- ale jeśli zwrócimy uwagę, że my, Jet Line 
to „wynajmujący” nośniki OOH, a centra, 
galerie i sklepy to „najemca” (dokładnie 
tak są określone strony w naszych umo-
wach handlowych), powiedziałbym, że 
najważniejsze są zaufanie i uczciwość 
oraz że prawdziwych przyjaciół poznaje 
się w biedzie. 
Czy największy wciąż znaczy najlepszy? 
Byłbym ostrożny z „naj”. Czasem wystarczy 
być właśnie „wystarczającym”. Największy 
nie zawsze, nie dla każdego, nie wszędzie 
znaczy najlepszy. Najlepszy jest ten, kto 
akurat tu i teraz, gdy tego potrzebuję, 
spełnia moje potrzeby. Nie chodzimy do 
centrum handlowego tylko dlatego, że 
jest największe, ale raczej dlatego, że jest 
po drodze, jest łatwo dostępne i są w nim 
sklepy, które mają produkty, które chcę 
kupić, przymierzyć, obejrzeć. Najlepszy to 
raczej „najwygodniejszy” czy nawet „wy-
godny” a to różnie definiują różne oso-
by. Tylko skąd będziemy wiedzieć, jaki to 
„wygodny”? Powiedzą to klienci, tylko jak 
wyżej: pamiętajmy, aby ich pytać i słuchać 
odpowiedzi. 

ANDRZEJ SŁOMKA
Dyrektor Zarządzający w Jet Line

https://jetline.pl
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Musimy mieć na uwadze 
specyficzne potrzeby każdego 
najemcy z osobna

Kluczem do efektywności prowadzo-
nych działań zawsze jest zrozumienie 
potrzeb partnerów biznesowych. Do-

bre rozpoznanie intencji obu stron stwarza 
możliwość poszukiwania rozwiązań, które 
zaspokoją oczekiwania zarówno najem-
ców, jak i galerii. 
Już od początku pandemii jednym ze spo-
sobów zaspokajania potrzeb najemców 
jest prowadzenie przez nas działań promo-
cyjnych i prosprzedażowych mających na 
celu wsparcie marek, których sklepy zloka-
lizowane są na terenie Galerii Katowickiej. 
Właściwe zaprojektowanie, zaplanowanie 
oraz prowadzenie tego typu aktywności 
– które mogą przyjąć formę jednorazo-
wych akcji lub też działań cyklicznych 
– ma oczywiście na celu zwiększenie za-
interesowania ofertą tychże marek. Z my-
ślą o najemcach podejmujemy również 
współpracę z podmiotami zewnętrznymi 
– stwarza to możliwość promocji oferty 
poza obiektem Galerii Katowickiej. Staramy 

się również wychodzić naprzeciw trendom 
konsumenckim, które ukształtowały się 
w czasie kolejnych lockdown’ów.
Poza wspomnianymi działaniami, które 
mają realny wpływ na atrakcyjność Ga-
lerii Katowickiej zarówno dla najemców, 
jak i dla klientów, nie zapominamy także 
o kwestii najważniejszej – bezpieczeń-
stwie. Dzięki wdrożonym środkom za-
pobiegawczym udało nam się stworzyć 
miejsce, w którym wszyscy czują się bez-
piecznie i komfortowo.      
Pierwszy tydzień po otwarciu centrów 
handlowych okazał się najlepszym pod 
względem frekwencji spośród wszystkich 
dotychczasowych pierwszych tygodni po 
zakończeniu kolejnych lockdown’ów. Ta 
wysoka frekwencja była efektem przynaj-
mniej kilku czynników, wśród których na 
pierwszy plan wysuwają się rosnące po-
czucie bezpieczeństwa – związane m.in. 
z coraz większą liczbą osób zaszczepionych 
– odkładane w czasie zakupy oraz wysoki 

poziom optymizmu konsumenckiego. Nie 
bez znaczenia pozostaje również fakt, że 
zostały otwarte szkoły, a większość firm 
wróciła do systemu pracy stacjonarnej. 
Dzięki temu wiele osób powróciło również 
do swoich przyzwyczajeń sprzed pande-
mii, czyli między innymi do odwiedzania 
galerii handlowych. Warto również wspo-
mnieć o pogodzie, bo to przecież ona, 
a raczej związana z nią sezonowość, ma 
wpływ na zmianę kolekcji. Z kolei nowe 
kolekcje zawsze są dobrym impulsem do 
odwiedzenia galerii i zrobienia zakupów.
Aktualnie prowadzimy rozmowy bizneso-
we z wieloma podmiotami, w tym również 
z najemcami wielkopowierzchniowymi. 
Jestem przekonana, że już wkrótce będę 
mogła poinformować Państwa o efektach 
tych rozmów. 
Pandemia wywarła i nadal wywiera ogrom-
ny wpływ na wszystkie obszary życia go-
spodarczego, w tym na centra handlowe, 
które są istotnym elementem gospodar-

ILONA SZAFER
Senior Asset Manager w Savills 
Investment Management, 
przedstawiciel właściciela 
Galerii Katowickiej
https://galeriakatowicka.eu
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czego ekosystemu, odpowiadającym 
za około 30% obrotu w handlu deta-
licznym. Centra handlowe – ze względu 
na obowiązek zamknięcia większości 
sklepów w obiektach wielkopowierzch-
niowych – stały się jedną z najbardziej 
dotkniętych skutkami pandemii branż. 
Pandemia zmieniła nawyki zakupowe 
Polaków. W tym kontekście mówi się 
o rosnącej konkurencji dla galerii han-
dlowych ze strony retail parków oraz 
e-commerce. Prawda jest jednak taka, 
że to zakupy w centrach handlowych 
nadal pozostają preferowanym forma-
tem dla większości Polaków, ponieważ 
są dla nich nie tylko transakcją handlo-
wą. Dla klientów zakupy w galeriach 
handlowych mają wartość dodaną – 
to możliwość skorzystania z oferty roz-
rywkowej oraz gastronomicznej czy też 
szansa na interakcje oraz nawiązywanie 
relacji z innymi ludźmi. 
Galeria handlowa to tętniący życiem 
i energią organizm, który musi skupić 
się na przeżyciach oraz emocjach, ja-
kich e-commerce konsumentom nie jest 
w stanie dostarczyć. Należy przy tym 
bezwzględnie pamiętać o bezpieczeń-
stwie i komforcie wszystkich osób, które 
odwiedzają obiekty handlowe i na tere-
nie tych obiektów pracują. Przestrzega-
nie reżimu sanitarnego oraz wdrożenie 
szeregu rozwiązań i działań, które mają 
na celu zapewnienie ochrony klientom 
oraz najemcom, stanowi absolutny prio-
rytet. To właśnie na tej bazie możemy 
odbudowywać odwiedzalność w cen-
trach handlowych.    
Kluczowym elementem w tej nieco-
dziennej sytuacji, w jakiej się wszyscy 
znaleźliśmy, jest rozważne rozpoznanie 
potrzeb najemców i znalezienie spo-
sobów na ich rzeczywiste zaspokoje-
nie. Musimy mieć na uwadze – oprócz 
zwiększania obrotów i pobudzania fo-
otfallu w całym obiekcie –  specyficzne 
potrzeby każdego najemcy z osobna. 
Z każdym więc rozmawiamy i dla każ-
dego z nich szukamy odpowiednich 
rozwiązań. 
Zaufanie partnerów biznesowych, któ-
rzy dostrzegają potencjał naszej Galerii 
i wiążą z nią swoją przyszłość, stanowi 
najlepsze potwierdzenie skuteczności 
prowadzonych przez nas działań w cią-
gu ostatnich miesięcy. Zamierzamy 
kontynuować tę strategię, która opiera 
się na zrozumieniu i wychodzeniu na-
przeciw potrzebom naszych najemców, 
czyli na realnym wsparciu ich bieżącej 
działalności. 
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Sukces danego obiektu 
zależy od wielu czynników  

W wielu badaniach klienci opisu-
jąc najważniejsze cechy cen-
trów handlowych wskazują na 

możliwość dokonywania zakupów sta-
cjonarnych, bez konieczności korzysta-
nia z Internetu, z możliwością zrobienia 
spontanicznych, nieplanowanych zaku-
pów. Dodatkowo ważnym czynnikiem 
wyboru obiektu jest możliwie najszersza 
oferta usług dostępnych w danym miej-
scu, w tym dostępność usług fitness. Co-
raz mniej istotny dla konsumentów staje 
się udział w eventach organizowanych 
na terenie centrum. Dzisiejszy klient ceni 
swój czas i kładzie duży nacisk na szyb-
kość przeprowadzenia zakupów towarów 
lub usług. Dlatego coraz większą rolę we 
współczesnym handlu zaczynają odgry-
wać retail parki. Realizując naszą ekspansję 
staramy się zwracać uwagę na towarzyszą-
cy mix najemców z ich szerokością oferty 
zapewnienia potrzeby wygody w procesie 
korzystania z naszej usługi.
W drugim półroczu 2021 planujemy otwar-
cie dwóch obiektów na Śląsku, w Jastrzę-
biu-Zdroju i Katowicach, oraz pierwszego 

klubu w województwie lubuskim, miesz-
czącego się w Gorzowie Wielkopolskim.
Sukces danego obiektu zależy od wielu 
czynników. Czasem małe centrum lub re-
tail park potrafi lepiej zaspokoić potrzeby 
klientów niż większy obiekt. Jednakże 
zwłaszcza w mniejszych miejscowościach 
„duże” centra handlowe spełniają dodatko-
wą potrzebę społeczną, będąc miejscem 
spędzania czasu wolnego, co umożliwia 
szerszy wachlarz najemców rekreacyjnych, 
w tym kino, fitness czy food court.
Nasz zespół zajmujący się rozwojem 
w swojej historii pracował po obu stronach, 
zarówno jako reprezentant dużych najem-
ców, jak i wynajmujący powierzchnię han-
dlową, stąd wiemy jak ważne są relacje 
obu stron. Myślę, że podczas negocjacji 
trzeba starać się zrozumieć drugą stronę, 
aby wypracować wspólny kompromis, 
który czasem nie jest łatwy. Dlatego dużą 
rolę przykładamy do relacji, które pomogły 
nam wspólnie z wynajmującymi wypraco-
wać partnerskie rozwiązania trudnej dla 
wszystkich obecnej sytuacji.

PAWEŁ CISZEK
Prezes Zarządu i udziałowiec spółki Just GYM

https://justgym.pl
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Systematycznie powiększamy 
portfolio najemców o marki 
doceniane i pożądane 
Centra handlowe, aby być atrakcyjne 

dla najemców, muszą przede wszyst-
kim zadbać o taki tenant mix  han-

dlowy, gastronomiczny oraz rozrywkowy, 
aby stworzyć najbardziej dopasowaną do 
dzisiejszych potrzeb klientów ścieżkę zwie-
dzania. Ponadto warto pamiętać, że dobre 
marki przyciągają inne dobre marki. Dlate-
go każde centrum handlowe stara się mieć 
swoją oryginalną grupę najemców. W Blue 
City są to np. IKEA, TK Maxx, kino Helios, fit-
ness klub FIT/One, centrum rozrywki TEP-
Factor, które również cieszą się dużym za-
interesowaniem odwiedzających centrum. 
Kolejnym punktem są działania trafficowe, 
czyli przyciągające do centrum duże gru-
py potencjalnych klientów. Mam na myśli 
różnego rodzaju wydarzenia i związana 
z nimi odpowiednia komunikacja. Bardzo 
duże znaczenie ma prosprzedażowa ko-
munikacja marketingowa nakierowana 
na atrakcyjną ofertę centrum, czyli ofertę 
poszczególnych najemców, akcje specjalne 
czy promocje. W Blue City w tym roku przy-
gotowaliśmy kampanię prosprzedażową 
pod hasłem „Mamy to!”. Kampania objęła 
media wewnętrzne Blue City, outdoor, 
digital, działania media relations oraz ko-
munikację w mediach społecznościowych. 
Pokazujemy w niej, co klienci mogą kupić 
i załatwić w naszym centrum. Ponadto bar-
dzo duże znaczenie, zwłaszcza w ostatnim 
czasie ma dobra współpraca z najemcami, 
rozumienie ich problemów i potrzeb oraz 
otwartość na rozmowy. 
W Blue City wciąż poszukujemy najlep-
szych rozwiązań, aby nasz tenant mix był 
optymalny do profilu odbiorców oferty 
handlowej, aktualnych zachowań zaku-
powych klientów oraz oceny potencjału 
ich siły nabywczej. Systematycznie po-
większamy portfolio najemców o marki 
doceniane i pożądane. W tym roku w maju 
swoje sklepy otworzyły u nas marki Cross 
Jeans oraz Starshop (dawniej Converse). 
W czerwcu salon otworzyła marka modo-
wa Deni Cler, oferująca klasyczną modę 

damską, butik Optique z największą strefą 
okularów Ray-Ban i Oakley. Pozyskaliśmy 
do Blue City również sklep Dealz z dużym 
wyborem rozmaitych artykułów w atrak-
cyjnych cenach. 
Koronawirus zmienił zakupowe wybory 
Polaków, ale tylko na moment. Chwilo-
wa postpandemiczna chęć kupowania 
w mniejszych sklepach, poza centrami 
handlowymi, to efekt psychologiczny. 
Trend ten już się odwraca. Klientów przy-
bywa wraz z coraz większą liczbą zaszcze-
pionych. Co ciekawe zauważyliśmy, że spa-
dek liczby odwiedzających nasze centrum 
w porównaniu do 2019 roku, w mniejszym 
stopniu wpłynął na spadek obrotów na-
jemców, niż się spodziewaliśmy, co ozna-
cza, że  klienci kupują więcej niż zwykle. 
Centra handlowe i najemcy są jednym 
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organizmem. Nie możemy istnieć bez 
najemców, a najemcy bez centrów han-
dlowych. Blue City od zawsze prowadzi 
wobec najemców politykę otwartych 
drzwi. Rozmawiamy z nimi, wspólnie po-
szukując najlepszych dla obu stron roz-
wiązań. W Blue City mamy obecnie ponad 
200 umów najmu. Po każdym lockdownie, 
omawialiśmy razem z nimi ich sytuacje 
i pomagaliśmy, jak mogliśmy. Blue City 
jest niezależnym centrum, dzięki czemu 
możemy być bardziej elastyczni i oferować 
zindywidualizowane rozwiązania. Niestety 
przeszkodą w ułożeniu dobrych relacji na 
linii wynajmujący – najemca, stoją nieja-
sne przepisy. Rząd, zamiast wspomagać 
nas dobrym prawem, wprowadza coraz 
większy zamęt.

KRZYSZTOF  SAJNÓG
Dyrektor Marketingu Blue City

www.bluecity.pl
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Obecnie powstrzymujemy się 
od podpisywania kontraktów
długoterminowych

Gdybyśmy mieli gotową receptę na 
idealne centrum handlowe, to za-
pewne byśmy je budowali. Zakła-

dam, że jak w innych przedsięwzięciach 
profil danego centrum handlowego po-
winien być dostosowany do potrzeb da-
nej okolicy, swojego zakładanego zasięgu. 
Obecnie oczywiste są funkcje rekreacyjno-
-rozrywkowe z dobrze dobranymi profilem 
najemców. Po ostatnich perturbacjach 
Covid-owych dla odwiedzjących centra 
handlowe klientów, ważną kwestią stały się 
wspólne przestrzenie. Te większe, naszym 
zdaniem, zyskały miano bezpieczniejszych.  
Z naszej perspektywy, kontraktując nową 

lokalizację, zwracamy uwagę na “geografię” 
naszych lokalizacji, operatora spożywcze-
go, ale przede wszystkim na rodzaj umowy. 
Obecnie powstrzymujemy się od podpi-
sywania długoterminowych kontraktów. 
Po przeprowadzonej optymalizacji naszej 
sieci EsmokingWorld, w drugim półroczu 
tego roku, będziemy głównie się koncen-
trować na dalszej optymalizacji, ale już 
tylko jakościowej. Na miejsce najmniej 
rentownych lokalizacji będziemy się sta-
rać kontraktować nowe, w bardziej opty-
malnych dla obecnych czasów lokalizacji. 
Podobnie, pozostając w danej lokalizacji, 
optymalizujemy punkty, przechodząc z wy-

spy na salon lub odwrotnie. Jednocześnie 
cały czas testujemy koncepcje punktów 
niezależnych, usytułowanych w nowo-
czesnych kontenerach zewnętrznych. Te 
ostatnie dają duży komfort i bezpieczeń-
stwo naszym klientom a nam niezależ-
ność podczas lockdownów. Rozwiązania 
z zewnętrznymi kontenerami stosowane 
są głownie bezpośrednio przy obiektach 
operatorów spożywczych, w naszym przy-
padku jest to przede wszystkim Kaufland.
Jak widać z danych, duże galerie w cen-
trach miast mają obecnie największe pro-
blemy w odzyskiwaniu klientów. Wynika 
to naszym zdaniem, z obaw ich klientów 
o swoje bezpieczeństwo. Tym samym 
z tego samego powodu, zyskują parki han-
dlowe, gdzie klient porusza się głownie 
w otwartej przestrzeni korzystając z wy-
branych zewnętrznych operatorów. Jedno-
cześnie obecnie, ze względu na przejścia 
związane z Covid-19, ograniczona została 
tzw. “turystyka handlowa”. Klienci wybie-
rają się głównie na zakupy, tylko wówczas, 
kiedy mają konkretne potrzeby, nie traktu-
jąc w dużej mierze zakupów jako rozrywkę. 
Jeśli chodzi o relacje biznesowe na linii 
wynajmujący-najemca zawsze staraliśmy 
się utrzymywać jako sieć EsmokingWorld 
bardzo dobre stosunki biznesowe z wy-
najmującymi. Dzięki temu spotkaliśmy się 
w dużej mierze ze zrozumieniem podczas 
ostatniej optymalizacji naszej sieci, za co 
bardzo w tym miejscu dziękuję naszym 
partnerom biznesowym.
Jako firma wynajmująca powierzchnie 
handlowe, zawsze przywiązywaliśmy duże 
znaczenie do zrozumienia biznesowego 
i możliwości porozumienia, na co byliśmy 
bardzo otwarci. Teraz ta kwestia nabiera 
dla nas jeszcze większego znaczenia. Moż-
liwość dopasowania warunków umowy 
do panującej rzeczywistości, czy wręcz jej 
rozwiązania za porozumieniem, jest klu-
czową kwestią przy podejmowaniu decyzji 
o nowym kontrakcie.

MARCIN  MIELCARZ
Dyrektor Zarządzający siecią eSmokingWorld
www.esmokingworld.com
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Niezmiennie jednym z koniecznych 
warunków współczesnego centrum 
handlowego jest mix i atrakcyjność 

oferty najemców w obrębie obiektu. Cen-
tra muszą jednak bardziej angażować od-
wiedzających w odnalezienie ich specyfi-
ki. Nie jest to łatwe do zdefiniowania, ale 
widzimy to na licznych przykładach: dwa 
centra handlowe w tym samym mieście, 
z mniej więcej tymi samymi sklepami, ale 
z zupełnie innym ładunkiem emocjonal-
nym wokół siebie. Obecnie wydaje się to 
być nawet ważniejsze niż kiedykolwiek 
wcześniej. Z tego punktu widzenia można 
również docierać do zupełnie innych grup 
docelowych i przyciągać je do swojego 
centrum, a nawet utrzymywać ekscytację 
klientów na wysokim poziomie tak, aby 
każda wizyta była dla nich pozytywnym 
zaskoczeniem. Nie oznacza to, że będzie 
tam drogo.
Innym bardzo ważnym czynnikiem są 
bezpłatne parkingi. Klient już traci czas, 
paliwo, a przy tym jeszcze ponosi kosz-
ty parkowania, aby wjechać do centrum 
handlowego. W przeciwieństwie do tego, 
wszyscy oferujemy już bezpłatne dostawy 
do domu. Z drugiej strony na nas sprze-
dawcach spoczywa odpowiedzialność za 
konkurencyjny krajobraz, którzy tworzymy 
w ramach naszych sklepów. Oczywiście 
również wiele innych czynników wpływa 
na decyzję o obecności w danym centrum 
handlowym, ale w pierwszym etapie są 
one najważniejsze.
Współczesny klient porusza się w wielu 
kanałach i naszym celem jest, żebyśmy 
byli wszędzie tam obecni. Niezmiennie 
bardzo ważnym elementem naszej stra-
tegii omnichannelowej są sklepy stacjo-
narne, dlatego na bieżąco modernizujemy 
i optymalizujemy powierzchnie handlowe, 
żeby odpowiadały aktualnym światowym 
trendom i potrzebom użytkowników no-
woczesnych technologii. Cały czasy roz-
budowujemy również portfolio usług, za-
pewniając kompletne rozwiązania. Dzięki 
temu nasze sklepy prezentują wysoki po-
ziom pod względem doboru asortymentu 
i jego prezentacji, zapewniając unikalne 

Handel podlega 
nieustannym zmianom 

56

ALPAY GÜNER
CEO MediaMarktSaturn Polska

https://mediamarkt.pl
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doświadczenia zakupowe.  Pracuje-
my nad koncepcją nowych formatów 
sklepów, rozpatrujemy np. możliwość 
wdrożenia konceptu sklepu „Lightho-
us", jaki wystartował w 2020 r. we Wło-
szech i w Rotterdamie w roku 2021. Daje 
on możliwość klientom zapoznania się 
z najnowszymi rozwiązaniami w obsza-
rze konkretnych światowych brandów.
Handel podlega nieustannym zmia-
nom. Dodatkowo, dynamiczny roz-
wój e-commerce w okresie pandemii 
i otwarcie się na ten kanał sprzedaży 
szerokiej grupy konsumentów rzuca 
zupełnie nowe światło na zasadność 
dużych formatów. Nie oznacza to oczy-
wiście, że one przestaną istnieć, ale 
w zależności od branży czy lokalizacji 
konieczna może być zmiana koncepcji 
i optymalizacja powierzchni sprzedaży. 
Jest to naturalny proces reagowania 
na zmieniające się warunki rynkowe, 
aktualne potrzeby konsumentów czy 
kierunki strategii rozwoju danej firmy. 
W przypadku branży elektroniki użyt-
kowej ten proces już trwa. Ma na to 
wpływ m.in. miniaturyzacja urządzeń 
- nie potrzeba już tak dużej przestrze-
ni, żeby zaprezentować szeroki wybór 
np. komputerów czy telewizorów. Kom-
pletna oferta jest również dostępna na 
stronie internetowej. Z drugiej strony 
są lokalizacje, gdzie duża powierzchnia 
jest atutem i stanowi przewagę konku-
rencyjną.
Co do relacji biznesowych to powinny 
zawsze opierać się na wzajemnym sza-
cunku, dialogu i otwartości na poszuki-
wanie najlepszych rozwiązań, zwłaszcza 
kiedy pojawiają się ewentualne trudno-
ści. Ograniczenia związane z pandemią 
były nieoczekiwanym testem postaw 
i dojrzałości biznesowej dla wszystkich 
uczestników rynku bez względu na cha-
rakter działalności i relacji biznesowych. 
Z naszej perspektywy biznes poradził 
sobie z tą trudną dla wszystkich sytu-
acją poprzez partnerskie wypracowanie 
rozwiązań akceptowalnych przez zain-
teresowane strony. To dobrze rokuje na 
przyszłość. Podstawą udanych relacji 
na linii wynajmujący-najemca zawsze 
będzie przestrzeganie warunków umo-
wy, ale również otwarta komunikacja, 
zrozumienie specyfiki działalności i po-
trzeb partnera handlowego. Ostatecz-
nie mamy wspólne cele, które składają 
się na zapewnienie jak najlepszych 
doświadczeń naszym klientom, a tych 
chcemy mieć w naszych sklepach jak 
najwięcej.
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Wynajmujący nadal chcą 
budować relacje 
z najemcami z pozycji siły   

Najważniejszą wartością dla najem-
ców są partnerskie umowy najmu 
– takie, które gwarantują prawa 

obu stron. To podstawowy element, jaki 
powinien być podstawą relacji między 
wynajmującymi a najemcami. Bez niego 
nie zbuduje się wzajemnego zaufania i dłu-
goterminowej współpracy. Galerie han-
dlowe konkurują najczęściej ofertą han-
dlową i lokalizacją – natomiast standard 
dla najemców i klientów jest mniej więcej 
podobny. Dlatego to dobra baza najem-
ców jest siłą centrum handlowego, a więc 
także dobre z nimi relacje. Tu nadal jest 
duża lekcja do odrobienia. Drugą ważną 
kwestią jest utrzymanie bezpieczeństwa 
sanitarno-epidemiologicznego w obiek-
tach – trzeba mieć bowiem na uwadze 
ewentualną jesienną falę koronawirusa. 
A to będzie kluczowy argument dla de-
cydentów w kontekście potencjalnych 
obostrzeń. W tym zakresie galerie mogą 
bardzo dużo zrobić, aby nie dopuścić do 
tak twardych lockdownów.
Na pytanie o ocenę relacji biznesowych na 
linii wynajmujący-najemca, muszę stwier-

dzić, że niestety, wygląda na to, że żadne 
wnioski nie zostały wyciągnięte. Wynajmu-
jący nie zmienili swojego podejścia i nadal 
chcą budować relacje z najemcami z po-
zycji siły. Utajnianie umów i zapisy jedno-
znacznie niekorzystne dla najemców nadal 
są na porządku dziennym. To bardzo zła 
praktyka, która już dawno została uregu-
lowana na Zachodzie. Tymczasem w Polsce 
wydaje się, że nie ma na to rady. Nawet 
pandemia nie zmieniła podejścia właścicie-
li galerii handlowych, chociaż wielu najem-
ców stanęło przed groźbą bankructwa. To 
sytuacja, która wcześniej czy później odbije 
się negatywnie na wynajmujących – nie 
powinni oni zatem zwlekać z rozwiązaniem 
dotychczasowych bolączek.
Najlepszy obiekt to taki, który dba o inte-
resy także swoich partnerów. Nie wielkość 
ma znaczenie, ale podejście biznesowe, 
elastyczność i dobra współpraca. Wszy-
scy w branży handlowej zdają sobie spra-
wę z rosnącego segmenty e-commerce 
– a więc należy połączyć siły, by tworzyć 
wartość galerii handlowych.

MAREK KOWALSKI
Przewodniczący FPP

https://federacjaprzedsiebiorcow.pl
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Centrum handlowe jest na tyle atrak-
cyjne dla najemców, na ile spełnia 
ich oczekiwania. Najważniejszym 

z nich jest skuteczne wspieranie najemców 
w realizacji zysków. O ile dziś, z uzasadnio-
nych względów, najwięcej uwagi poświęca 
się racjonalizacji kosztów, w tym obniżaniu 
czynszów i ich uzależnianiu od wysokości 
obrotów, to również coraz częściej warto 
szukać pomysłów na zwiększanie obro-
tów, bo bez nich nawet zerowe koszty nie 
przyniosą zysków. W tym celu potrzebna 
jest lepsza niż przed pandemią współpra-
ca między wynajmującymi a najemcami, 
bo spadki odwiedzalności zaczęły się na 
długo przed pojawieniem się Covid-19. 
Tłumaczenie ich wzrostem e-commerce 
może być dobrym usprawiedliwieniem, 
ale czy uzasadnianie efektów swoich dzia-
łań głównie od czynników zewnętrznych, 
będzie dobrym rozwiązaniem? Potrzebne 
są własne, nowe strategie i innowacyjne 
pomysły, w tworzeniu których pomaga 
rozwój kompetencji w zakresie zarządzania 
zmianą. Już Einstein twierdził, że trudno 
jest osiągnąć nowe efekty, pozostając przy 
starych metodach działań. 
W przypadku każdej zmiany przydaje się 
najpierw odróżnienie tego, na co nie mamy 
wpływu od tego, na co mamy wpływ, a na-
stępnie skoncentrowanie się na tym, co 
możemy zmienić. Przyjęcie odpowiedzial-
ności za zmianę to pierwszy krok na drodze 
do zmierzenia się z nią. Drugi to zebranie 
maksymalnej liczby faktów, ważnych in-
formacji, które ułatwią nam zrozumienie 
nowej rzeczywistości. Przydają się tutaj 
zarówno dane z wewnątrz organizacji, jak 
też z jej otoczenia, w tym wyniki badań 
rynkowych, czy informacje ze szkoleń 
i konferencji o trendach konsumenckich 
i biznesowych. Trzeci krok to znalezienie 
sojuszników do przeprowadzenia zmian, 
najpierw wśród własnych pracowników. 
Często popełniany błąd, polegający na 

Najwięcej zyskają ci, którzy 
zamiast ulegać zmianom, 
będą je tworzyć  

JERZY OSIKA
CEO Promedia, szkoleniowiec,

wykładowca i doradca
www.jerzyosika.com
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odgórnym zakomunikowaniu potrzeby 
zmian z reguły rodzi oddolny opór, a zapro-
szenie pracowników do wspólnego wyge-
nerowania pomysłów na wdrażanie zmian, 
ułatwia znalezienie świeżych rozwiązań, 
a pracownicy stają się zaangażowanymi 
właścicielami zmian. Prowadząc warszta-
ty strategiczne dla firm, jak też szkolenia 
z zarzadzania zmianą, często jestem pod 
wrażeniem kreatywnych pomysłów uczest-
ników na znalezienie nowych, silnych stron 
firmy i sposobów na ich praktyczne wyko-
rzystanie. Wewnętrzna „burza mózgów” to 
również dobry moment na znajdywanie 
nowych odpowiedzi na pytanie „z jakimi 
zewnętrznymi podmiotami warto podjąć 
współpracę i jak ją doskonalić, by łatwiej 
osiągać wspólne cele". Nowe odpowiedzi 
przydadzą się dziś zarówno wynajmują-
cym, jak i najemcom.
Dla jednych i drugich najważniejsi są 
konsumenci i wiedza na temat ich zmie-
niających się oczekiwań i zachowań za-
kupowych. W trakcie badań konsumenc-
kich przeprowadzonych przez Inquiry na 
zlecenie Cushman & Wakefield, zadano 
konsumentom pytanie „Co jest dla Ciebie 
najważniejsze, kiedy odwiedzasz centra 
handlowe”. Jakie uzyskano odpowiedzi? 
Na pierwszym miejscu (z 49 proc. wskazań) 
znalazła się odpowiedź „Zakupy na miejscu 
(bez korzystania z internetu), na drugim 
(45 proc.) „Możliwość nieplanowanych, 
spontanicznych zakupów”, na trzecim (36 
proc.) „kawiarnie i restauracje”. Potwierdza 
to, że zakupy są dzisiaj głównym celem 
odwiedzania galerii, a następnie oferta 
gastronomiczna. Na kolejnych miejscach 
znalazły się: „Zakupy produktów, które 
wcześniej oglądałem/am w internecie (32 
proc) i „Obejrzenie lub przymierzenie pro-
duktów, które później kupię w internecie” 
(30 proc.), co potwierdza potrzebę realiza-
cji wielokanałowych zakupów i praktycznie 
równorzędne znaczenie zjawiska ROPO 
(Research online, purchase offline) i sho-
wroomingu. Konsumenci wymienili także: 
rozrywkę, jak np. kino (28 proc.), spotkania 
ze znajomymi i rodziną (24 proc.), odbiór 
produktów zamówionych w internecie 
(21 proc.), usługi kosmetyczne i fryzjerskie 
(20 proc.). Najmniej wskazań odnotowały: 
eventy (8 proc.) i fitness (7 proc.), co wydaje 
się być uzasadnione w okresie pandemii.
Badania C&W o wpływie Covid-19 na za-
chowania konsumentów potwierdzają 
natomiast, że kierując się większym po-
czuciem bezpieczeństwa i wygodą, klien-
ci chętniej decydują się na odwiedzanie 
mniejszych obiektów handlowych. Zyskały 
na tym zarówno nieduże parki handlowe, 

jak i obiekty typu convenience. Dla konsu-
mentów mniejszych ośrodków miejskich 
większe znaczenie, niż dla mieszkańców 
dużych miast, ma dziś oferta rozrywkowa 
oraz akcje sprzedażowe i marketingowe 
realizowane w galeriach, pełniących rolę 
lokalnych miejsc spotkań i pozytywnych 
doświadczeń, nie tylko zakupowych. Śmia-
ło można stwierdzić, że rozwój sprzedaży 
online nie wyeliminuje centrów handlo-
wych lecz zmieni ich charakter, dopaso-
wując je bardziej do wielokanałowych 
nawyków zakupowych. O atrakcyjności 
galerii, w dużej mierze decydowała bę-
dzie jakość integracji online z offline. Wraz 
z ustępowaniem pandemii coraz większe 
znaczenie będzie miał poziom oferowa-
nych przez centra handlowe doświadczeń, 
związanych z potrzebą spotkań i rozrywki.  
Przewagą konkurencyjną może okazać 
się oferowanie nowych usług. Warto tu 
szukać inspiracji także poza tradycyjny-
mi galeriami. Przykładem może być  sieć 
marketów budowlanych Castorama, która 
pod adresem castorama.needhelp.com 
uruchomiła serwis usług remontowych dla 
swoich klientów, zapewniając im profesjo-
nalne usługi sprawdzonych i polecanych 
przez firmę Castorama Polska fachow-
ców. Większa wrażliwość konsumentów 
na cenę, zachęcała będzie galerie to za-
praszania najemców z atrakcyjną ceno-
wo ofertą (jak sieć HalfPrice), oferujących 
wynajem (np. odzieży czy mebli) i sprzedaż 
„second hand”, czy usługi związane z na-
prawianiem produktów, co odpowiada 
też rosnącej świadomości konsumentów 
w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jak 
wskazują badania Inquiry, konsumenci na 
całym świecie deklarują, że zrównoważone 

praktyki sieci handlowych i marek są dla 
nich ważne. Polscy konsumenci wskazują 
przede wszystkim na ochronę środowiska 
(91 proc.), odpowiedzialność społeczną (87 
proc.) i transparentność (86 proc.). 
Jest to bardzo czytelna wskazówka także 
dla centrów handlowych, które w oparciu 
o wartości chcą tworzyć społeczności wo-
kół swoich marek. Większe zwracanie przez 
Polaków uwagi na zdrowie, lokalność, 
krajowe pochodzenie produktów i firm, 
może być dla galerii inspiracją nie tylko 
w kontekście doboru najemców, ale także 
w kreowaniu własnej tożsamości i wyjąt-
kowości poprzez skoncentrowanie się na 
określonym stylu życia klientów.  Przykła-
dowo „zdrowe centrum handlowe” może 
zaoferować klientom, pod jednym dachem 
różnorodną, „prozdrowotną” ofertę, po-
cząwszy od opieki medycznej, przez sport 
i fitness, czy zdrowe produkty, po zdrową 
żywność i wydarzenia edukacyjne. Zmia-
ny demograficzne powinny też kreować 
nowe koncepty handlowe, zaadresowa-
ne np. do generacji Z czy grupy seniorów. 
Wszystko to warto wspierać coraz bardziej 
spersonalizowaną, a jednocześnie zauto-
matyzowaną komunikacją i programami 
lojalnościowymi. 
Chcąc zyskać i utrzymać klientów, w coraz 
szybciej zmieniającej się rzeczywistości, 
centra handlowe powinny ciągle dostar-
czać nowych korzyści i okazji na współpra-
cę swoim najemcom i nowych powodów 
do odwiedzin konsumentom. Najwięcej 
zyskają ci, którzy zamiast ulegać zmianom, 
będą je tworzyć. Już Gandhi podpowiadał 
„Chcesz zmiany? Bądź zmianą, jaką chcesz 
widzieć w świecie”.

O atrakcyjności galerii, w dużej mierze 
decydowała będzie jakość integracji 
online z offline. Wraz z ustępowaniem 
pandemii coraz większe znaczenie 
będzie miał poziom oferowanych 
przez centra handlowe doświadczeń, 
związanych z potrzebą spotkań 
i rozrywki.
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Galerie handlowe zawsze będą 
interesującą destynacją dla 
konsumentów 
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Na ten moment, kiedy jeszcze nie mo-
żemy jednoznacznie powiedzieć, 
że pandemia dobiegła końca, bar-

dzo ważnym aspektem współczesnego 
centrum handlowego jest bieżące komu-
nikowanie najemcom oraz klientom, że 
obiekt funkcjonuje w oparciu o najwyższe 
standardy bezpieczeństwa oraz dbanie 
o komfort zakupów. Przełoży się to na 
dalszy wzrost zaufania i częstsze wizyty 
klientów w galerii, które owocują wzro-
stem obrotów najemców. Tego rodzaju 
działania regularnie realizujemy w NoVa 
Park.
Jeśli chodzi o akcje marketingowe, nasze 
podejście w tym zakresie jest elastyczne 
i dostosowywane do zmieniającej się sytu-
acji pandemicznej w Polsce. Współczesne 
centrum handlowe musi ciągle zaskakiwać, 
tak aby klienci chcieli spędzać w nim swój 
czas i regularnie do niego wracać. Tylko 
galeria atrakcyjna dla klientów będzie 
jednocześnie atrakcyjnym miejscem do 
prowadzenia biznesu dla najemców.
W ostatnim czasie firma LPP zmodernizo-
wała 4 z 5 swoich salonów zlokalizowa-
nych w NoVa Park – salony Sinsay, House, 
Cropp i Reserved otworzyły się na większej 
powierzchni i operują w najnowszym kon-
cepcie marek LPP. Dodatkowo, do grona 
najemców NoVa Park dołączyły marki 
Tatuum, Pandora oraz Bili bike (sklep bę-
dący bezpośrednim producentem), który 
prowadzi prezentacje oraz sprzedaż mo-
torów elektrycznych, hulajnóg, trójkołow-
ców, quadów oraz rowerów elektrycznych. 
Już wkrótce w ofercie handlowej centrum 
pojawi się sklep Sznurówka i Spółka z obu-
wiem dziecięcym oraz akcesoriami dla 
dzieci. Planowane są także kolejne nowe 
otwarcia, ale na ten moment nie możemy 
ujawniać szczegółów.
Uważam, że największy nie zawsze znaczy 
najlepszy. Jak pokazują wyniki dotyczące 
odwiedzalności czy poziomu sprzedaży, 
zdecydowana większość klientów wró-
ciła do starych nawyków, czyli wizyty 
w sklepach stacjonarnych w centrach 

handlowych. Aby przyciągnąć do siebie 
konsumentów, sklepy stacjonarne muszą 
zapewnić klientom przestrzeń do doko-
nywania bezpiecznych zakupów, a także 
skusić ich atrakcyjnymi ofertami promocyj-
nymi oraz szerokim asortymentem, który 
będzie dostępny w sklepie.
Galerie handlowe zawsze będą interesują-
cą destynacją dla konsumentów, nie tylko 
pod względem dokonywania zakupów, 
ale także jako miejsce spotkań, spędzania 
czasu wolnego i dostępności rozrywki.
Obiekty posiadające szeroką ofertę han-
dlową cieszą się dużym zainteresowaniem 
klientów i raczej w tej kwestii zbyt wiele 
się nie zmieni. Istotne natomiast jest cią-
głe rozwijanie się centrów handlowych, 
poszukiwanie nowych innowacyjnych roz-

wiązań ułatwiających m.in. dokonywanie 
zakupów czy spędzanie czasu wolnego 
w bezpieczny sposób.
Relacje biznesowe na linii najemca - wy-
najmujący są oparte na mocnej współ-
pracy oraz silnych zależnościach – nie ma 
najemców bez wynajmujących i nie ma 
wynajmujących bez najemców. Racjonalne 
podejście do negocjacji przez obie strony 
jest kluczem do sukcesu w przywracaniu 
stabilnej sytuacji biznesowej dla obu stron. 
Regularne rozmowy prowadzone z najem-
cami w okresach „lockdownów” doprowa-
dziły do tego, że wszyscy najemcy, którzy 
mają ważne umowy otworzyli swoje sklepy 
/ punkty usługowe po ponownym odblo-
kowaniu gospodarki. 

ANNA KRAJCZYŃSKA
Starszy Specjalista ds. Marketingu centrum handlowego NoVa Park

https://nova-park.pl
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Najważniejszym warunkiem współ-
czesnego centrum handlowego 
jest dopasowanie formatu danego 

obiektu do zapotrzebowania danego ryn-
ku oraz lokalnego klienta i jego potencjał 
do generowania odwiedzin przez klien-
tów. Inny format obiektu handlowego jest 
optymalny w 10 tys. mieście, inny w 50 
tys., a jeszcze inny w dużej aglomeracji 
miejskiej. Przed podpisaniem umowy ro-
bimy dokładną analizę rynku oraz biznes 
plan. Jednym z elementów tej analizy jest 
ocena atrakcyjności samego obiektu han-
dlowego - jego potencjału do generowania 
trafiku. Bierzemy pod uwagę lokalizację, 
natężenie ruchu, mix najemców, komu-
nikację zarówno w samym centrum, jak 
i wokół niego, ale także warunki umowy 
– zarówno finansowe, jak i te odwołują-
ce się chociażby do przyszłości takiej, jak 
kolejne ewentualne lockdowny. Widzimy 

powolny wzrost zainteresowania klientów 
powrotem do tradycyjnej formy zakupów 
w sklepach i stale notujemy rosnące wskaź-
niki wejść do naszych placówek, co napa-
wa nas optymizmem. 
Nie ustajemy także w rozwoju. W tym roku 
otworzyliśmy kilka sklepów również w no-
wych centrach i parkach handlowych m.in. 
w: Jarosławiu, Nysie, Strzelcach Opolskich 
i Radomiu. W drugim półroczu planujemy 
otwarcie kolejnych 5-7 nowych lokalizacji.
Dziś największy nie oznacza najlepszy lub 
najbardziej dochodowy. Nie jest to już 
żaden wyznacznik w obecnych czasach. 
Aktualnie doskonale sobie radzą parki han-
dlowe w mniejszych miejscowościach, czy 
na terenie osiedli mieszkaniowych. Notują 
bardzo dobre wyniki – przy mniejszym 
trafiku, często mają większą konwersję, 
a z reguły działają przy niższych kosztach. 
Niemniej w post pandemicznych czasach 

GRZEGORZ 

LIPNICKI
Prezes Top Secret Sp. z o.o.
www.topsecret.pl
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Przed podpisaniem umowy 
robimy dokładną analizę rynku 
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multifunkcyjne centra handlowe w dużych 
aglomeracjach nadal będą dobrze sobie 
radziły. Widać to chociażby po skali zain-
teresowania odwiedzających w momencie 
otwarcia kin.
Pandemia uświadomiła zarówno najem-
com, jak i wynajmującym, że żyją w sym-
biozie - nie ma wynajmujących bez na-
jemców i odwrotnie. Sytuacja związana 
z lockdownem i renegocjacją warunków 
najmu pokazała, że obydwie strony muszą 
ze sobą rozmawiać i starać się dążyć do 
konsensusu, uwzględniając swoje wza-
jemne interesy. Cieszy mnie to, że pomimo 
czasami trudnych rozmów mamy general-
nie dobre relacje z wynajmującymi i udało 
nam się wspólnie podejść to wyzwania 
jakie postawiła nam walka z pandemią 
COVID-19.  
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Największy wciąż znaczy 
najlepszy, jeśli mówimy 
o największym wyborze
Centrum atrakcyjne dla Najemców to 

takie, które jest atrakcyjne dla Klien-
tów, czyli z bogatą ofertą handlo-

wą, rozrywkową i kulturalną, umieszczone 
w dobrej lokalizacji, z czytelną architekturą, 
z poczuciem bezpieczeństwa dla Klienta. 
Współczesne centrum handlowe powinno 
być dynamiczne, dlatego też z najemcami, 
na zasadach partnerskich, szybko reagu-
jemy na okoliczności zewnętrzne. Jeżeli 
pomiędzy najemcami a wynajmującym 
stosunki opierają się na zasadzie partner-
stwa, z możliwością wypracowania wspól-
nego stanowiska łatwiej jest przetrwać 
trudniejszy okres. Aktualnie w Millenium 
Hall Grupa Inditex znacznie powiększa po-
wierzchnie dedykując jedyną taką ofertę 
w regionie wszystkim mieszkańcom Rze-
szowa i okolic. Największy wciąż znaczy 
najlepszy, jeśli mówimy o największym 
wyborze
Centrum atrakcyjne dla Najemców to 
takie, które jest atrakcyjne dla Klientów, 
czyli z bogatą ofertą handlową, rozryw-
kową i kulturalną, umieszczone w dobrej 
lokalizacji, z czytelną architekturą, z poczu-
ciem bezpieczeństwa dla Klienta. Współ-
czesne centrum handlowe powinno być 
dynamiczne, dlatego też z najemcami, 
na zasadach partnerskich, szybko reagu-
jemy na okoliczności zewnętrzne. Jeżeli 
pomiędzy najemcami a wynajmującym 
stosunki opierają się na zasadzie partner-
stwa, z możliwością wypracowania wspól-
nego stanowiska łatwiej jest przetrwać 
trudniejszy okres. Aktualnie w Millenium 
Hall Grupa Inditex znacznie powiększa po-
wierzchnie dedykując jedyną taką ofertę 
w regionie wszystkim mieszkańcom Rze-
szowa i okolic. Największy wciąż znaczy 
najlepszy, jeśli mówimy o największym 
wyborze. MARTA PÓŁTORAK

Prezes Grupy Marma
www.milleniumhall.pl/
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Zauważyliśmy wzrost 
znaczenia małych galerii 
i parków handlowych 
Wraz z częściowym zniesieniem 

ograniczeń i otwarciem gastro-
nomii klienci będą powracać do 

galerii handlowych nie tylko po zakupy, ale 
również w celach rozrywkowych. Dlatego 
poza dużą różnorodnością marek, także 
tych ze średniej i wyższej półki, bardzo 
ważna będzie także oferta gastronomiczna 
i rozrywkowa współczesnych przestrzeni 
handlowych. Galerie będą musiały wyróż-
niać się swoimi propozycjami na tle innych, 
regularnie oferować klientom nowe formy 
rozrywki czy spędzania wolnego czasu, 
a także wprowadzać nowe marki. 
Na bieżąco monitorujemy rynek i śledzimy 
nowe inwestycje w całym kraju szukając 
najlepszych dla naszej marki lokalizacji. 
Chcemy otwierać autoryzowane salony 
w mniejszych ośrodkach miejskich, co już 
się dzieje np. w dawnych miastach woje-
wódzkich, takich jak Gorzów Wielkopol-
ski, Suwałki czy Piła, ale w kręgu naszego 
zainteresowania pozostają także większe 
miasta - Szczecin, Kielce, Lublin, Kraków. 
W 2020 zauważyliśmy wzrost znaczenia 
małych galerii handlowych i parków han-
dlowych, w których w okresie przed pande-
mią był mniejszy ruch. Pandemia mocniej 
uderzyła w duże centra handlowe, które 
odnotowały największy spadek klientów. 
Klienci wciąż często unikają zatłoczonych 
galerii handlowych wybierając mniejsze 
miejsca oparte na profilu zakupów co-
dziennych, które mają w ofercie sklep 
spożywczy. Wraz z luzowaniem obostrzeń 
obserwujemy powolny powrót kupujących 
do dużych galerii handlowych, niemniej 
jednak część klientów już zmieniła swoje 
przyzwyczajenia zakupowe i zaopatruje 
się w tych mniejszych obiektach.
Część wynajmujących wykazuje zrozumie-
nie i elastyczność dla trudnej, pandemicz-
nej sytuacji, w której mimo luzowania obo-
strzeń rządowych wciąż się znajdujemy. 
Niestety istnieje grupa wynajmujących, 

która w sposób bardzo stanowczy realizuje 
dotychczasowe umowy i nie chce zrozu-
mieć skali problemów, z jakimi się mierzy-
my jako najemcy. Nasze salony sprzedaży 
były zamknięte praktycznie przez ponad 
pół roku, a po ponownych otwarciach traf-
fic jest znacznie mniejszy. Do tego docho-
dzą restrykcje sanitarne, które jednak wciąż 

ograniczają klientom swobodny dostęp 
do oferty marek. W rezultacie nie jesteśmy 
w stanie osiągać zakładanych przychodów, 
ten proces musi trochę dłużej potrwać, 
co niestety powoduje realne starty. I to 
stanowi dla nas w tej chwili największe 
wyzwanie.

EWELINA GÓRNIAK
Sales Director, Pandora
https://pl.pandora.net
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Tradycyjne sklepy nie znikną, 
zmieni się tylko ich rola 

Jakiś czas temu pisałem o tym, że zaku-
py mogą zdarzyć się wszędzie. Klient 
wyposażony w telefon komórkowy 

jest w stanie kupować ziemniaki stojąc 
na przystanku autobusowym. Ten sam 
klient przed półką z telewizorem w Me-
diaMarkt może rzeczony telewizor naby-
wać przez internet na drugim końcu Polski 
(lub świata, ale wtedy zapłaciłby sporo za 
transport). Najwięksi gracze już widzą ten 
trend – opracowana przez polską firmę 
technologia Recognize.im jest jednym 
z narzędzi, które Facebook wybrał do ze-
szłorocznej edycji Developper World HACK. 
Podczas takich imprez programiści tworzą 
innowacyjne narzędzia, które będą kształ-
tować przyszłość handlu detalicznego czy 
e-commerce. Recognize.im pozwala na 
zrobienie zdjęcia produktu (na półce, na 
billboardzie, w katalogu) i natychmiastowy 
jego zakup w wybranym sklepie. Koniec 
z kodami kreskowymi czy kodami QR… 
But możesz sfotografować nawet na nodze 
koleżanki.
Pytanie: skoro obuwie możemy kupić pijąc 
kawę z przyjaciółką, jak w tym wszystkim 

odnajdzie się tradycyjny sklepikarz? Czy 
stoisko z marchewką, sklep z kompute-
rami czy obuwniczy przestaną nam być 
potrzebne? Dokąd zmierza handel deta-
liczny? Czy na podstawie dzisiejszych tren-
dów możemy wysnuć wnioski na temat 
ich przyszłości?
Tradycyjne sklepy nie znikną, zmieni się 
tylko ich rola. Dla klienta, który nie jest już 
ograniczony miejscem ani asortymentem 
(bo każdą rzecz można kupić z każdego 
miejsca) staroświeckie zakupy staną się 
rytuałem. Rytuałem, w którym nie będzie 
już chodziło o to, by coś kupić (to zała-
twię telefonem na przystanku), ale by coś 
przeżyć. Do sklepów będziemy chodzić, by 
kolekcjonować doświadczenia.
Co to oznacza dla sklepu z obuwiem? Zbli-
żenie się bardziej do ekskluzywnego bu-
tiku niż do „magazynu ze sprzedawcami”. 
Koncentrację nie na tym, co się sprzedaje, 
ale jak się to robi.
Wyobraź sobie: wchodzisz do „obuwnicze-
go przyszłości”. Wnętrze jest eleganckie 
i pachnące, nie ma mowy o regałach zatło-
czonych każdym rodzajem butów – szeroki 

asortyment jest w internecie, tu są tylko 
najbardziej ekskluzywne modele. Łagodna 
muzyka, wygodne fotele, zapach drogich 
perfum. Cisza i spokój – za odwiedzenie 
„sklepu z cegieł” trzeba zapłacić ekstra, 
więc nie wszyscy się na to decydują. Ale 
wizyta jest warta swojej ceny. Dyskretna 
obsługa sadza Cię w fotelu, częstuje szam-
panem, wypytuje o preferencje… Mierzą 
Ci stopę (mogą nawet zrobić cyfrowy skan 
– tego poziomu obsługi nie dostaniesz 
w internecie), pytają o garderobę, którą 
lubisz. Wszystko po to, by dobrać dla Ciebie 
obuwie. Nie tylko na dziś. Po jednej wizycie 
Twoje dane pozostaną w systemie i nawet 
kiedy zdecydujesz się na dalsze zakupy 
online, poziom obsługi będzie wyższy, 
niż w przypadku „tylko internetowych” 
klientów.
Wszystko, co robi się w tym sklepie ma 
jeden cel – sprawić, byś jako klient poczuł 
się kimś wyjątkowym, byś przeżył nieza-
pomniane doświadczenie, które przywiąże 
Cię emocjonalnie do marki. Na lojalność 
przyszłego konsumenta trzeba będzie 
ciężko zapracować.

PAWEŁ
TKACZYK
Właściciel agencji reklamowej 
MIDEA sp. z o.o.
https://midea.pl
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https://impatientstudio.pl/sesje-fotograficzne-nieruchomosci-komercyjnych/


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

