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“Jeśli chcemy, by wszystko

pozostało tak jak jest,
wszystko musi się zmienić.

”

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Warszawa, maj 2020 r.
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Mediadem REview to platforma internetowa prezentująca wszystkie najważniejsze
informacje z różnych źródeł (portali branżowych, mediów, stron instytucji, najemców,
zarządców i inwestorów) polskiego rynku centrów handlowych. Najgorętsze newsy,
transakcje dotyczące poszczególnych obiektów, zapowiedzi wydarzeń, dokumenty do
pobrania, a także własne analizy – wszystko to znajdziesz na bieżąco w jednym miejscu
i w tłumaczeniu automatycznym na język angielski. Dostęp do platformy jest zamknięty, może więc służyć także jako wewnętrzna baza informacji firmowej, a część jej sekcji
może być dostosowana do specyficznych potrzeb firmy.
Niniejszy materiał – poza nawiązaniem w tytule do słynnej powieści Gabriela
Garcíi Márqueza – powstał na podstawie analizy wybranych materiałów Mediadem REview, a także znakomitych raportów i analiz dotyczących marketingu w
czasie kryzysu, w tym opracowanych przez takie uznane instytucje i osoby, jak:
Ehrenberg-Bass Institute, Harvard Business Review, Marketing Science Institute,
Promotional Products Association International, LinkedIn B2B Institute, prof. Mark Ritson, prof. Byron Sharp, Les Binet czy Peter Field . Zespół Mediadem REview jako jedyny
na polskim rynku stawia sobie za cel kreatywne wdrożenie najnowszych osiągnięć evidenced-based marketingu dla branży centrów handlowych.
Jeśli ten materiał wydaje Ci się interesujący i chciałabyś / chciałbyś otrzymać informacje
o naszych kolejnych raportach na tematy związane z pandemią covid-19, w tym najbliższe: o marketingu centrum handlowego w kontekście czynszów od obrotu czy o tym,
czego zarządca galerii może nauczyć się od sklepów internetowych - to, zachęcamy:
zostaw nam swój e-mail na stronie:

raportcovid19.mediadem.eu

Warszawa, maj 2020 r.
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Nagłówki krzyczą:
To koniec
centrów
handlowych

Panika
Okazja
dla najemców
do
renegocjacji
czynszów

Apokaliptyczne
sondaże
opinii

Covid
-19

i centra handlowe
Sprawdzamy...

Warszawa, maj 2020 r.
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spis treści

1/ Kluczowe

wskazówki

STRONA 6

Warszawa, maj 2020 r.

2/ Czy covid-19

rzeczywiście
zmieni wszystko
w centrach
handlowych?
STRONA 10

3/ Co naprawdę

można i trzeba
zmienić teraz
w biznesie centrów
handlowych?
STRONA 23
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1/
1/ Kluczowe wskazówki
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1/ Kluczowe wskazówki

Większość apokaliptycznych
twierdzeń to manipulacja
• Większość z pojawiających się obecnie
tez dotyczących branży handlowej i real
estate to wynik czterech czynników:
i.

Wnioski

paniki,

ii. celowego emocjonalnego podgrzewania atmosfery w negocjacjach
czynszów.
iii. nastawienia dziennikarzy,
iv. a wszystko to podsycane jest dodatkowo przestarzałymi, pod względem
metodologicznym, wynikami badań
opinii.

Konsumenci powrócą do
centrów handlowych
• Odwiedziny w nowo otwartych centrach handlowych w Polsce (które są
obecnie pewnego rodzaju innowacją)
będą rosnąć wegług, najprawdopodobniej, krzywej S-kształtnej.
• Im więcej najemcy i właściciele zainwestują w SOV, tym szybciej ta krzywa
osiągnie maksimum. Im więcej właściciel zainwestuje w SOV centrum handlowego, tym szybciej wzrośnie footfall.

Warszawa, maj 2020 r.

Najemcy nie przeniosą się na
ulice handlowe
• Ulice handlowe w Polsce nie są dla najemców żadną alternatywą chociażby
z tego prostego powodu, że… ich nie
ma.

Centra handlowe nie zmienią
radykalnie swojego charakteru
i funkcji
• Zachowania konsumenckie nie zmieniają się ot tak: w ciągu nocy, jednego
dnia, kilku miesięcy czy nawet lat.
• „Ludzie nie zmieniają wcześniejszego
podejścia do zakupów, po prostu są powstrzymywani przed jego realizacją.” (7)

E-commerce nie jest i nie
będzie alternatywą dla sklepów
stacjonarnych
• Im więcej masz sklepów stacjonarnych,
tym więcej sprzedajesz w sklepie internetowym.
• Bricks drive clicks – nie odwrotnie.
• E commerce to naturalne uzupełnienie
i poszerzenie dostępności fizycznej produktu i znajomości marki.
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1/ Kluczowe wskazówki

Wnioski

Radykalne zwiększenie
zasięgu centrum hadlowego
jest teraz niezwykle istotne
• Naturalne w „normalnym” czasie zachowanie: statystycznie mały koszyk
na jedną wizytę, przy stosunkowo dużej częstotliwości tych wizyt – jeszcze
się wzmocni.
• Konieczne jest radykalne (rzeczywiście
radykalne!) poszerzenie zasięgu obiektu w celu zwiększenia bazy klientów
i footfallu.
• Zapomnij o mrzonce lojalnego konsumenta, planuj masowe dotarcie.

Sława marki jest
najsilniejszym
wyznacznikiem jej
atrakcyjności jako najemcy

Duża część marketingu musi
być poświęcona innowacjom
o rzeczywistej wartości
dodanej
• Potrzeba zapewnienia przyjemnych
doświadczeń stanie się jeszcze bardziej
priorytetowa.
• Jeśli po tej recesji można się spodziewać jakichś trwałych zmian w relacji
handlu z klientami, to jedną z najważniejszych mogą być właśnie innowacje
w dziedzinie handlu online.
• I nie dotyczy to wyłącznie najemców,
ale również właścicieli i zarządców centrów handlowych.

• Z recesji najsilniejsi wyjdą ci najemcy,
którzy mają najsilniejszy brand i w czasie recesji w umocnienie tego brandu
zainwestują.
• Dodatkowo kandydatami na silnych
anchorów są również DNVB, w tym
z Alibabą i Amazonem na czele.

Warszawa, maj 2020 r.
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1/ Kluczowe wskazówki
Rekomendacje

Nie panikuj
• “Zachowuj nieufność wobec publikacji w mediach. Są one zwykle przesadzone i rzadko oparte na rzetelnych dowodach. Złe newsy po prostu się
sprzedają. Sprzedają się one również w postaci badań rynkowych – ignoruj
przejaskrawione raporty badawcze wieszczące ogromne zmiany zachowań
konsumentów.”(4)

Nie graj zbyt defensywnie. Nie graj zbyt agresywnie
• Podejście „tak samo i to samo, tylko więcej” nie zadziała.
• Zaimplementuj progresywne podejście do koronawirusowej recesji: obetnij
niektóre budżety (jak nieistotne programy lojalnościowe, wydarzenia itp.)
i dokonaj ich przesunięć, by podnieść wydajność, przy jednoczesnych inwestycjach w innowacje ukierunkowane na efekt handlowy.(16)

Zainwestuj w Share of Voice (SOV)
• “Urealnij cele dotyczące wzrostów, ale utrzymaj wsparcie marketingowe.
Inwestuj w budowanie marki poprzez SOV. W przeciwnym wypadku konieczne będą znacznie większe wydatki, gdy recesja się skończy, by odzyskać rozpęd.” (4)
• Expand radically your catchment area in order to increase the customer
base and footfall. Fish for shoaling group of small fish rather than whales.

Myśl jak handlowiec, nie jak wynajmujący
• Buduj długoterminowy wizerunek marki bardziej jako specjalisty od handlu niż od nieruchomości czy dewelopera. Wykorzystaj wizerunek specjalisty od handlu B2C do jako podstawę swojej marki B2B.
• Pomyśl poważnie o e-commerce, click-and-collect, a także innych innowacjach zwiększających fizyczną dostępność centrum.
• Zaimplementuj zintegrowaną platformę sprzedaży online dostarczającą
realnej wartości dodanej. Skomercjalizuj ją i reklamuj.
Warszawa, maj 2020 r.
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2/
2/ Czy covid-19
rzeczywiście
zmieni wszystko
w centrach
handlowych?

Warszawa, maj 2020 r.
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2/ Czy covid-19

rzeczywiście
zmieni wszystko
w centrach
handlowych?

Spoglądając
na tę sytuację
w nieruchomościach
handlowych z boku,
można by dojść do
wniosku, iż nadszedł
koniec tej branży.
Ale już na pierwszy
rzut oka widać, że to
nonsens.

Warszawa, maj 2020 r.

Większość apokaliptycznych twierdzeń to manipulacja
1. 1. Pandemia covid-19 nieuchronnie wprowadza nas w kolejną recesję. Być
może, choć tego nie wie nikt, największą od czasów Great Depression.
Branża handlowa, a szczególnie nieruchomości handlowych, jako dotknięta
bezpośrednio skutkami restrykcji przepisów epidemicznych, jest jedną
z tych, które to „tąpnięcie” odczują szczególnie. Pod wieloma względami
recesja roku 2020 będzie specyficzna, gdyż nie spowodowana czynnikami
psychologiczno-ekonomicznymi (jak poprzednie kryzysy), ale o wiele
głębszymi – strukturalnymi (w tym sensie przypomina ona raczej czas,
dosłownie, wojny niż kryzys ekonomiczny).
2. Nic zatem dziwnego, że to, co dziś dzieje się na świecie, wywołuje w
branży nieruchomości handlowych, zarówno po stronie zarządzających,
jak i najemców atmosferę iście apokaliptyczną. Wystarczy przejrzeć ledwie
pobieżnie tytuły publikacji z różnych źródeł udostępnianych w naszym
serwisie Mediadem REview. Dominuje pesymizm i czarnowidztwo: „handel
już nigdy nie będzie taki sam”, „klienci radykalnie zmienią swoje zwyczaje
zakupowe”, „centra handlowe będą świecić pustkami”, „konsumenci
przeniosą się do internetu”, „centra handlowe będą bankrutować”. Przy
czym ten ton nie jest charakterystyczny jedynie dla rynku polskiego:
doniesienia branżowe z całej Europy i USA wyglądają niemal identycznie.
3. Spoglądając na tę sytuację w nieruchomościach handlowych z boku,
można by dojść do wniosku, iż nadszedł koniec tej branży. Największe
polskie firmy handlowe, najemcy centrów handlowych, po prostu zbankrutują, a właściciele obiektów handlowych powinni już teraz wdrożyć szerokie
programy zmiany ich funkcji.
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Przykłady

Słowem, które w w miesiąc zrobiło bezprecedensową karierę
jest… „bezprecedensowy”. Źródło: (1).

„Nie będzie powrotu do tego, co było. Po koronawirusie będzie zupełnie inny świat - mówi w
rozmowie z WNP.PL Marek Piechocki.” Źródło:

(2).

...ale nie podaje żadnych długoterminowych
danych powtwierdzających to stwierzdenie i
przyznaje, że to jedynie jego subiektywna opinia.

kliknij
ramki
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2/ Czy covid-19

rzeczywiście
zmieni wszystko
w centrach
handlowych?

Postaramy się w tym
materiale pokazać,
iż większość, o ile
nie wszystkie, z tych
przewidywań dla
centrów handlowych
są po prostu
nieprawdziwe.

4. Większość z pojawiających się obecnie tez dotyczących branży retail i retail
real estate to wynik czterech czynników: paniki, celowego emocjonalnego podgrzewania atmosfery w negocjacjach czynszów oraz nastawienia
dziennikarzy, a wszystko to podsycane jest dodatkowo przestarzałymi, pod
względem metodologicznym, wynikami badań opinii. Te ostatnie polegają,
w wielkim skrócie, na zadawaniu konsumentom pytania: czy się boją i będą
z tego powodu wydawać mniej (tak jakby przeciętny konsument miał plan
finansowy swoich wydatków na najbliższy rok lub plan reagowania kryzysowego!).
5. Jak postaramy się w tym materiale, choć jedynie naskórkowo, pokazać:
istnieje ogromne prawdopodobieństwo, iż większość, o ile nie wszystkie,
z tych przewidywań dla centrów handlowych okażą się po prostu nieprawdziwe. Postaramy się też dać kilka wskazówek: jaki kierunek działań marketingowych, z punktu widzenia zarządcy centrum handlowego, przyjąć
w najbliższym czasie, by zwiększyć wzrosty w czasie wychodzenia z recesji
i tuż po niej.

Konsumenci powrócą. Ulice handlowe i e-commerce nie
są alternatywami dla centrów handlowych
6. Dla jasności sprecyzujmy, iż chodzi nam o to, iż, pomimo nadchodzącej
recesji, w naszej opinii:
• konsumenci powrócą do centrów handlowych i nie przeniosą się z zakupami do internetu (choć mogą z nich częściej od czasu do czasu korzystać),
a wydawać będą tyle, na ile będą sobie mogli pozwolić (tzn. nie spodziewamy się powstrzymywania konsumpcji wynikającego z ze świadomej zmiany
postaw i zachowań, ale po prostu z mniejszego dostępu do pieniędzy: niższych pensji, polityki kredytowej banków itp.),
• najemcy w Polsce nie przeniosą się na ulice handlowe i online (choć część
z nich zbankrutuje, a część wykorzysta kryzys do restrukturyzacji, którą i tak
musieliby przeprowadzić – vide: CCC czy LPP),

Warszawa, maj 2020 r.
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“Ale jest też część silnych graczy, którzy deklarują, że nie wrócą po epidemii. Z drugiej
strony jeśli np. sklepy wycofają się z centrów
handlowych, to jaka będzie ich wartość, skoro
nikt tam nie będzie chodził. To jest pytanie
z kategorii, jak będzie wyglądała ekonomia
po epidemii. Cieszy mnie to, że picie kawy nie
przeniesie się to internetu, ale będzie realizowane w innych warunkach – mówił w Money.
To się liczy” Adam Ringer, Green Cafe Nero.”

Źródło: Ehrenberg-Bass Institute, A Marketing Guide:
What to do in a Recession, 2008. (4)

Źródło: (3) .

Ale dobra wiadomość jest taka, że nie tylko
picie kawy, lecz handel, jako całość, nie przeniesie się w większości do Internetu.

kliknij
ramki
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2/ Czy covid-19

rzeczywiście
zmieni wszystko
w centrach
handlowych?

Gdy obecne restrykcje
epidemiczne
w handlu zostaną
w pełni zniesione,
nastąpi szybli
porót klientów do
ich „naturalnego”
zachowania, w tym
do odwiedzin
centrów handlowych.

• centra handlowe nie zmienią radykalnie swojego dotychczasowego charakteru i funkcji (choć ich właściciele i zarządcy będą musieli zrewidować
swoje priorytety i spojrzeć na te obiekty nie jak zarządcy nieruchomości,
a jak handlowcy; w tym sensie obecna recesja rzeczywiście może – powinna
– przynieść zasadniczą zmianę spojrzenia w zarządzaniu nieruchomościami
komercyjnymi: nowe podejście do zarządzania galerią w odróżnieniu np. od
biurowca; ci zarządcy, którzy takie podejście wdrożą, będą mieć, w perspektywie najbliższych 3 lat, znacznie lepsze wyniki w tym podsektorze).

Zachowania konsumentów nie zmieniają się w ciągu nocy
7. Konsumenci, naszym zdaniem, nie odwrócą się od sklepów stacjonarnych
i nie zaczną masowo (w stopniu większym niż wynikałoby to już z trendów
przedkryzysowych) kupować w Internecie. Zachowania konsumenckie nie
zmieniają się ot tak: w ciągu nocy, jednego dnia, kilku miesięcy czy nawet
lat. To, z czym mamy teraz do czynienia, to oczywisty fakt, że „ludzie nie
zmieniają wcześniejszego podejścia do zakupów, po prostu są powstrzymywani przed jego realizacją. (…) W czasie obecnego kryzysu nie mamy jeszcze
do czynienia ze świadomym wyborem obniżenia poziomu konsumpcji, lecz
z wymuszeniem takiego obniżenia (…)” (7).
8. Ten kryzys, dla handlu, ma więc podłoże strukturalne, a nie behawioralne.
Dlatego, według nas, po pełnym zniesieniu obecnych restrykcji epidemicznych w retailu, nastąpi szybki powrót konsumentów do ich „naturalnych”
zachowań, w tym do wizyt w centrach handlowych (tak jak po panic buying
sprzed zaledwie 1,5 miesiąca nie ma już dziś właściwie śladu).
9. Nie znaczy to oczywiście, że konsumenci nie będą dysponować, co bardzo
prawdopodobne, mniejszym dochodem rozporządzalnym. Część z nich
straci pracę, a część będzie mniej zarabiać, poza tym banki będą ostrożniejsze w udzielaniu kredytów konsumenckich. I znów powtórzmy: jest to
zmiana strukturalna, a nie behawioralna.

Warszawa, maj 2020 r.
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„Dotychczas byliśmy zalewani informacjami
rozsiewanymi przez bufonów, twierdzących,
że marketing / media / zakupy / marki / praca
/ postawy / podróże zmienią się na zawsze
z powodu COVID19. To świetnie nadaje sie na
nagłówek, ale zawsze brakuje jakichkolwiek
danych, aby udowodnić te śmiałe twierdzenia. Przydatne jest zatem przyjrzenie się nowym badaniom Reach Solutions w Wielkiej
Brytanii, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie mężczyzn i kobiet w dwóch
falach: jeszcze w dawnej radosnej epoce
przedkowidowej (w 2018 r.) oraz w czasach
„nowej normalności” koronawirusowej (kwiecień 2020 r.). Jak widać poniżej, eksperci ze
swoimi pewnymi przewidywaniami zmian są
ponownie w czarnej d... Istotnie, obecny efekt
Covid19 jest ogromny i występują zjawiska
strukturalne wynikające z zakazów / zmian /
przepisów. Ale te wpływy osłabną i nie zmienią naszego świata na zawsze. Po prostu
wejdziemy w recesję, to wszystko. Konsument
/ kultura / rynek nie przejdą transformacji
zmieniającej umysły. Poczytajcie Billa Bernbacha o „niezmiennej kobiecie (mężczyźnie)”.
Albo posłuchajcie Andrew Tenzera opowiadającego o tych badaniach tu: https://lnkd.
in/gq3RNgk.” Źródło: M.Ritson, LinedIn komentarz,

Jeszcze miesiąc temu symbolem nadchodzącej apokalipsy były statki wycieczkowe. Takie
nazwy jak „Diamond Princess” czy „Ruby
Princess” budziły grozę. „Luksusowe wycieczkowce błąkają się po morzach. Porty ich nie
chcą, pasażerowie umierają” – krzyczały nagłówki. Tymczasem, gdy niedawno Carnival,
jedna z największych linii wycieczkowych,
wznowiła rezerwacje na nadchodzące wakacje – konsumenci dosłownie rzucili się na
nie, mimo, iż operator wyraźnie zastrzegł, że
mogą one być odwołane.
Czy można znaleźć bardziej jaskrawą egzemplifikację tezy, że konsumenci nie zmieniają
się tak łatwo, jak chcieliby to widzieć publicyści? Źródło: (6).

13 maja 2020.(5)
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2/ Czy covid-19

rzeczywiście
zmieni wszystko
w centrach
handlowych?

Strategicznie jest
koniecznością
radykalne
(rzeczywiście
radykalne!)
poszerzenie zasięgu
obiektu w celu
zwiększenia bazy
klientów i footfallu.

Warszawa, maj 2020 r.

Klienci, statystycznie rzecz biorąc, prawdopodobnie będą zmuszeni do tego,
żeby wydawać mniej, ale nie będzie to ich przemyślana decyzja i wola. Przy
czym należy zwrócić uwagę, iż w Polsce spadek dochodów rozporządzalnych może być, statystycznie, mniejszy niż w innych krajach, co mogłoby
być efektem wyjątkowo hojnego programu rządowego.

Zwiększenie zasięgu centrum handlowego jest koniecznością
10.To z pozoru mało znaczące rozróżnienie motywacji dla mniejszych wydatków konsumpcyjnych, powinno jednak, jak nam się wydaje, znaleźć
odzwierciedlenie w spojrzeniu na handel tak przez najemcę, jak i zarządcę
galerii. Naturalne bowiem w „normalnym” czasie zachowanie: statystycznie mały koszyk na jedną wizytę, przy stosunkowo dużej częstotliwości
tych wizyt – jeszcze się wzmocni (zjawisko przeciwne, jeśli w ogóle obecnie
występuje, na co miałyby wskazywać subiektywne opinie najemców, jest
wymuszone restrykcjami i zaniknie, gdy tylko te restrykcje zostaną w pełni
zniesione).
11. Strategicznie dla zarządcy centrum handlowego i najemców oznacza to
konieczność radykalnego (rzeczywiście radykalnego!) poszerzenia zasięgu obiektu w celu zwiększenia bazy klientów i footfallu. Zapomnieć należy
o mrzonce lojalnego konsumenta rregularnie odwiedzającego ukochaną
galerię z uwielbianymi sklepami, w których wydaje duże kwoty przy każdej
wizycie. Centra handlowe w znacznie większym stopniu będą odwiedzane
przez klientów, którzy będą mogli sobie pozwolić na mniej. A to oznacza, że
potrzeba zapewnienia przyjemnych doświadczeń stanie się jeszcze bardziej
priorytetowa. Rola doświadczania małych (tańszych) przyjemności w
centrum handlowym raczej się zwiększy, a nie zmniejszy. Chodzi wszak o to,
by klientów przychodziło tu więcej i by robili to częściej. Jednym słowem:
łowimy ławice szprotek, a nie wieloryby. Ma to oczywiste konsekwencje
dla doboru najemców, ich asortymentu, a – co z naszego punktu widzenia
najważniejsze – przede wszystkim dla marketingu centrum handlowego.
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Również Polacy zaczęli masowo rezerwować
wycieczki zagraniczne na 2021 r. To dowód na
to, że – wbrew defetystycznym wizjom twierdzącym, iż podróże nigdy nie będą już takie
same – nie mamy do czynienia z przewartościowaniem postaw konsumenckich, a jedynie z niemożnością ich realizacji (ze względu
na zakazy). Źródło: (8).

Najwyraźniej Polacy nie doczytali raportów
firm konsultingowych twierdzących, że zmienią oni swoje postawy zakupowe i po ponownym otwarciu sklepów, zaczęli myśleć o zakupach. Źródło: (10).

Źródłos: (11).

Źródło: (12).

Źródłos: (9).
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Bricks drive clicks –
nie odwrotnie.
Tak właśnie działa
efekt halo.

Sklep internetowy nie jest i nie będzie alternatywą dla
sklepu stacjonarnego
12. E-commerce nie jest i nie będzie alternatywą dla sklepów brick-and-mortar.
Trend wzrostowy sprzedaży w sklepach internetowych, w tym w sklepach
internetowych najemców, utrzymuje się już od wielu lat. Trudno się dziwić,
że obecnie przyciąga on taką uwagę, jeśli dla wielu marek stał się jedynym
możliwym kanałem dystrybucji. I powtórzmy jeszcze raz: nie jest to zmiana
zachowań konsumenckich, tylko wymuszony wynik lockdownu. Jest
charakterystyczne, iż w istnej powodzi newsów dotyczących e-commerce
operuje się wskaźnikiem dynamiki wzrostu, zamiast względnej wielkości
obrotów w odniesieniu do innych kanałów dystrybucji.
13. Przyczyna tego stanu rzeczy jest oczywista: to obecność i znajomość
marki sklepu w przestrzeni fizycznej sprawia, że klienci są zainteresowani
jego kanałem online. Im więcej masz sklepów stacjonarnych, tym więcej
sprzedajesz w sklepie internetowym. Bricks drive clicks – nie odwrotnie.
E‑commerce to naturalne uzupełnienie i poszerzenie dostępności fizycznej
produktu i znajomości marki. Jest kolejnym kanałem, który konsumenci
dodają do całego repertuaru swoich zachowań zakupowych, a nie zastępują
nim inne kanały. Zatem wyrażane obecnie, pod wpływem emocji (albo jako
element taktyki negocjacji), nadzieje niektórych najemców, iż przeniosą się
niemal całkowicie do internetu są płonne.
14. Wszystko to nie oznacza jednak, iż e-commerce można lekceważyć, czy
nie brać go pod uwagę. Wręcz przeciwnie! Jeśli po tej recesji można się
spodziewać jakichś trwałych zmian w relacji handlu z klientami, to jedną
z najważniejszych mogą być właśnie innowacje w dziedzinie handlu online.
I nie dotyczy to wyłącznie najemców, ale również właścicieli i zarządców
centrów handlowych.

Warszawa, maj 2020 r.
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Źródło: (13).

Nawet na najbardziej pod tym względem rozwiniętym w Europie rynku brytyjskim udział
online w detalicznej (z wyłączeniem paliw,
rozrywki, podróży i samochodów) sprzedaży
całkowitej to niecałe 18% z prognozą za 2019
r. na poziomie 19%. Pozostawia to ogromną
część 81% w kanałach stacjonarnych. Nawet
jeśli pandemia miałaby przyśpieszyć w Polsce
dojście do poziomu np. rynku holenderskiego
czy francuskiego, czyli 9-10%, to na pewno Internet nie zastąpi centrów handlowych. Nadal
bowiem 90% handlu pozostaje w sklepach
fizycznych.
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Źródło: (14).

W 1. kwartale 2020 r., czyli w okresie obejmującym ponadmiesięczny pełny lockdown sklepów brick-and-mortar (online otrzymał więc
wyjątkowe fory w tym wyścigu), sprzedaż
marki CCC w sklepie internetowym stanowiła niecałe 6% sprzedaży sklepów stacjonarnych. I to przy głośno anonsowanym przez tę
markę skoku dynamiki e commerce. Online
w żadnym razie nie zastąpi salonów offline.
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HANDLOWY EFEKT HALO

Źródło: (14a).

W kwietniu 2020 r. Główny Urząd Statystyczny po raz pierwszy przedstawił szacunki
udziałów sprzedaży detalicznej przez Internet.
Sprzedaż online w rzeczywistości wzrosła
w marcu i kwietniu - do poziomu nieprzekraczającego 12%, co dokłądnie odpowiada
poziomowi przewidywanemu dla polskiego
rynku. This is due not only to an increase in
online sales, but primarily to a decrease in sales in brick-and-mortar stores - to which the
former is compared.
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“Otwarcie jednego fizycznego sklepu na
rynku skutkuje średnio 37-procentowym
wzrostem w całym ruchu na stronie marki,
w porównaniu do ruchu notowanego przed
otwarciem tego sklepu. W przypadku nowych marek, definiowanych jako te, które
mają mniej niż 10 lat, nowe otwarcia sklepów
powodują średnio 45-procentowy wzrost
ruchu internetowego po otwarciu sklepu. Natomiast ugruntowane marki notują średnio
36-procentowy wzrost ruchu w sieci. Średni
ruch w sieci zwiększa się o 27 procent na
danym rynku po otwarciu nowego sklepu.
Zaledwie 5-procentowy wzrost liczby sklepów
fizycznych na danym rynku powoduje znaczące korzyści w postaci zaangażowania cyfrowego i detalicznego ruchu internetowego.
Występuje również zjawisko przeciwne: ruch
w sklepie internetowym spada, gdy sieć zamyka sklepy stacjonarne. W przypadku jednego
detalisty, na przykłd, ruch w sklepie internetowym pochodzący z rynków, na których zamknięto sklepy fizyczne, spadł do 77 procent.

Rynki, na których sieci handlowe posiadają
sklepy stacjonarne, osiągają lepsze wskaźniki
pod względem jakości marki (w tym świadomości, postrzegania przez konsumentów
i chęci rekomendacji) w porównaniu z ogólnorynkowymi benchmarkami.
Jak pokazują nasze badania, sklepy fizyczne
są istotnym składnikiem sukcesu sieci handlowych, zwiększając zaangażowanie cyfrowe i poprawiając jakość marki. Jak tweirdzą
analitycy trendów sprzedaży detalicznej: tradycyjne placówki umożliwiają także klientom
zapoznanie się z kupowanymi produktami
i dostarczają sprzedawcom nieporównywalnych możliwości pozyskania dogłębnych
danych na temat konsumentów znacznie
wykraczających poza dane z zakupów online.
Co więcej, koszty pozyskania nowych klientów
są zazwyczaj niższe w sklepach fizycznych niż
w Internecie. Nasz raport pokazuje, dlaczego
sklepy fizyczne działające w synchronizacji z
odpowiednimi kanałami cyfrowymi tworzą
potężną synergię, służącą realizacji strategicznych celów dotyczących wzrostu.” Źródło: (15).
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15. To dla tych ostatnich bowiem jest to obszar niemal zupełnie pionierski,
który stanowi ogromne wyzwanie: jak połączyć online najemców z offlinem
budynku handlowego. W tym względzie rolą zarządcy może być umiejętne
inspirowanie się całym wysypem innowacji, które pojawiły się w ostatnim
czasie, a także inspirowanie się tym, jak sprawdzone rozwiązania online
można przenieść w przestrzeń budynku i mieć swój udział w „torcie” sprzedaży online. Przykłady takich możliwości przytaczamy w rozdziale 3.

Najemcy nie przeniosą się na ulice handlowe

Zachowaj spokój
i prowadź swój
nieruchomościowy
biznes jak dotąd,
ale… z pewnymi
znaczącymi
zmianami.

16. Ulice handlowe w Polsce nie są dla najemców żadną alternatywą chociażby
z tego prostego powodu, że… ich nie ma. A nie ma ich przede wszystkim
z powodu nierozwiązanych kwestii własności.
17. Poza tym ostatnie lata przebiegały, w handlu w Wielkiej Brytanii i USA, pod
hasłem „retail apocalypse”. Dotyczyła ona, owa apokalipsa, głównie sklepów
na tamtejszych high streets. Trudno oczekiwać, że w Polsce wystąpi nagle
zjawisko radykalnie odwrotne. Ci najemcy handlowi, którzy obecnie takimi
tezami szafują, używają ich, w naszej opinii, czysto instrumentalnie – aby
wymusić obniżki czynszu w galeriach handlowych.

Nie panikuj! (8)
18. Jeszcze raz jednak mocno podkreślamy, iż wszystko to nie oznacza bynajmniej, iż jesteśmy naiwnie optymistyczni i ignorujemy rzeczywistość. Jest
oczywiste, że w najbliższym czasie czeka nas, szczególnie w branży nieruchomości handlowych, recesja, być może największa od 100 lat. A pomimo
to, ze względów, które przedstawiliśmy wyżej, mocno zalecamy również:
Nie panikuj! Zachowaj spokój i prowadź swój nieruchomościowy biznes jak
dotąd, ale… z pewnymi znaczącymi zmianami.

Warszawa, maj 2020 r.
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Zaimplementuj
progresywne podejście
do recesji: obetnij
niektóre nieistotne
budżety i przesuń
środki na podniesienie
wydajności, jednocześnie
inwestująć w innowacje
ukierunkowane na efekt
handlowy.

Warszawa, maj 2020 r.

Nie graj zbyt defensywnie. Nie graj zbyt agresywnie
19. Aby przetrwać, korporacje, w tym firmy handlowe i nieruchomościowe,
adaptują 4 różne strategie radzenia sobie z wyzwaniami w czasie kryzysu. Przy czym, jak wskazują szczegółowe analizy korporacji z poprzednich
recesji, tylko jedno z tych podejść, zwane progresywnym, daje wyraźnie
lepsze efekty biznesowe, w tym znacznie lepszą pozycję wyjściową w czasie,
gdy zaczyna się okres wychodzenia z recesji. Nikt dziś nie wie, jak długo
potrwa obecny kryzys, ale dane historyczne pokazują, iż recesje trwają
zazwyczaj rok, czasami 5 kwartałów. I taką perspektywę czasową powinni
dziś w swoich działaniach przyjmować zarówno najemcy, jak i właściciele
oraz zarządcy centrów handlowych. Rekomendacja brzmi: nie graj ani zbyt
defensywnie, ani zbyt agresywnie; taktyka “tak samo I to samo, tylko więcej”
nie zadziała; zaimplementuj progresywne podejście do recesji koronawirusa:
obetnij niektóre budżety (jak nieistotne programy lojalnościowe, wydarzenia
itp.) i dokonaj ich przesunięć, by podnieść wydajność, przy jednoczesnych
inwestycjach w innowacje ukierunkowane na efekt handlowy. (16)
20. Progresywna strategia radzenia sobie z recesją stanowi zniuansowany mix
działań defensywnych zmierzających do optymalizacji efektywnościowej
(w tym przemyślanych, a nie proporcjonalnych we wszystkich obszarach,
cięć i przesunięć budżetowych) z podejmowaniem działań innowacyjnych i
wykorzystywaniem okazji, jakie daje recesja (wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, pozyskiwanie nowych klientów – zwiększania zasięgu, inwestowanie w SOV i długoterminowe budowanie brandu – z perspektywą 1,5 roku
do 3 lat).
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CZTERY ODPOWIEDZI NA SPOWOLNIENIE GOSPODARCZE

“Aby zidentyfikować zmiany strategiczne, obliczyliśmy, jak zmieniły się alokacje
zasobów firm między okresami przed i po recesji, wykorzystując sześć pozycji
bilansowych: liczbę pracowników, koszt sprzedanych towarów znormalizowany
według sprzedaży, wydatki na badania i rozwój, sprzedaż, koszty ogólne
i administracyjne, wydatki inwestycyjne oraz zapasy, nieruchomości
i wyposażenie. Jakie są szanse, że firmy w czterech grupach znacznie
przewyższą swoich rywali (o 10% lub więcej) zarówno pod względem wzrostu,
jak i zysków po recesji?”

21

%

DEFENSYWNE

“Firmy zorientowane prewencyjnie, które dokonały
większych cięć, w porównaniu niż ich konkurenci,
w jednej lub więcej z sześciu pozycji blansowych i nie
zwiększyły wydatków na żadną z nich bardziej niż ich
konkurenci.”

“Firmy zorientowane na promocję, które zwiększyły
wydatki na co najmniej jedną z sześciu pozycji
bilansowych i równocześnie nie zmniejszyły wydatków
na żadną z nich o więcej niż ich rywale.”

29

%

PRAGMATYCZNE

26

%

AGRESYWNE

“Firmy pragmatyczne, które wdrożyły zarówno cięcia
profilaktyczne, zmniejszając COGS lub zatrudnienie
bardziej niż ich konkurenci, jak i postawiły na promocję,
zwiększając wydatki SG&A, R&D, CAPX lub PP&E
bardziej niż ich konkurenci.”

“Firmy progresywne, które zmniejszyły COGS, ale nie
ograniczyły zatrudnienia w stopniu większym niż ich
konkurenci, a także przeznaczyły więcej zasobów,
w porównaniu z konkurentami, na pozycje zorientowane
rynkowo, takie jak SG&A i R&D oraz na pozycje związane
z aktywami, takie jak CAPX i PP&E.”

37

%

PROGRESYWNE

Źródło: R. Gulati, N. Nohria, F. Wohlgezogen, Roaring Out of Recession, Harvard Business Review,
March 2010.(16)
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LIDERZY SPRZEDAŻY I WZROSTU ZYSKÓW
W OKRESIE PORECESYJNYM

“Firmy, które jednocześnie koncentrują się na
zwiększaniu wydajności operacyjnej, rozwijaniu nowych rynków i powiększaniu bazy aktywów, wykazują średnio najlepsze wyniki pod
względem sprzedaży i wzrostu EBITDA po recesji. (Wartości procentowe dostosowane do
średnich branżowych odnoszą się do trzyletniej złożonej rocznej stopy wzrostu).” Źródło: (16).
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“Po recesji firmy progresywne przewyższają
firmy pragmatyczne o prawie cztery punkty
procentowe w sprzedaży i o ponad trzy punkty procentowe w zyskach przed potrąceniem
odsetek, podatków, amortyzacji rzeczowej
i niematerialnej (EBITDA) - i radzą sobie około
dwa razy lepiej jako firmy w ogóle. (Wartości
procentowe dostosowane do średnich branżowych odnoszą się do trzyletniej złożonej
rocznej stopy wzrostu).” Źródło: (16).
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TARGET VS. TK MAXX. JAK DZIAŁA STRATEGIA PROGRESYWNA W FIRMACH HANDLOWYCH PODCZAS RECESJI

“Podczas recesji w 2000 r. firma Target
zwiększyła wydatki na marketing i sprzedaż o
20%, a wydatki inwestycyjne o 50% w stosunku
do poziomów sprzed recesji. Zwiększyła liczbę
sklepów z 947 do 1107 i dodała 88 sklepów
SuperTarget do 30 już funkcjonujących
pod tą marką. Poszerzyła też ofertę o kilka
nowych segmentów, zwiększyła inwestycje
w karty kredytowe i rozwinęła działalność
w kanale internetowym. Po drodze Target
dokonał też kilku inteligentnych wyborów.
Zamiast samodzielnie próbować swych sił
w Internecie, Target rozpoczął wspólpracę
z Amazonem. Współpracował również ze
znanymi projektantami, takimi jak Michael
Graves, Philippe Starck i Todd Oldham, aby
ugruntować swoją reputację w segmencie
taniej mody, wyróżniając w ten sposób swoje
produkty. Jednocześnie Target podejmował
wysiłki obniżenia kosztów, poprawienia
produktywności i zwiększenia wydajności
operacji w łańcuchu dostaw. Na przykład
w 2000 r. był jedną z 12 sieci detalicznych, które
założyły WorldWide Retail Exchange, globalną
platformę elektroniczną typu B2B ułatwiającą
handel między detalistami a dostawcami.
W styczniu 2001 r. Target dokonał rebrandingu
sklepów Dayton i Hudson pod wspólną marką
Marshall Field, by wykorzystać jej renomę. Te
posunięcia pomogły firmie zwiększyć sprzedaż
o 40% i zyski o 50% w czasie recesji. Marża
wzrosła z 9%, w czasie trzech lat przed recesją,
do 10% po recesji.
Taka strategia wyraźnie kontrastuje ze
strategiami innych detalistów, którzy
koncentrują się przede wszystkim na
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rozwijaniu sieci sklepów. Na przykład
dyskontowa firma TJX Companies, która
prowadzi sklepy T.K. Maxx i Marshalls
powiększyła, w latach 2000-2002, swoją sieć
1350 sklepów o 300 nowych, zwiększając
jednocześnie powierzchnię handlową o prawie
25% i prawie dwukrotnie nakłady inwestycyjne.
Konkurenci TJX ograniczali plany wzrostu,
więc okazje inwestowania w nieruchomości
były liczniejsze, a ceny niższe. Mimo że wzrost
powierzchni sprzedaży detalicznej przyczynił
się do pewnego średniokoresowego wzrostu
sprzedaży - o 4 punkty procentowe powyżej
wzrostu konkurencji w okresie porecesjnym
- nie poprawił on zasadniczego wyniku
finansowego. Stało się tak dlatego, że TJX
niewiele zrobił, aby zmienić swój model
biznesowy. Firma po prostu zwiększyła
scentralizowane zakupy i dystrybucję towarów.
To podejście „więcej tego samego” sprawiło,
że wzrost TJX, który był równy rywalom przed
recesją, spadł o 9% trzy lata później.
Wielu CEO uważa okazyjne inwestowanie w
jakościowe aktywa po zaniżonej cenie za kuszące ofensywne posunięcie w czasach kryzysu. Ale przychody i zyski z inwestycji oportunistycznych mogą nadejść dopiero po dłuższym
czasie, co powoduje, że firma jest obciążona
aktywami, które nie zwiększają znacząco
zysków. Jak przekonało się TJX, skupienie się
wyłącznie na aktywach powstrzymuje od szukania bardziej pomysłowych sposobów budowania nowych biznesów, które będą napędzać
wzrost, gdy recesja się skończy. Target nie miał
tego problemu.” Źródło: (16).
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Utrzymanie SOV jest
o tyle łatwiejsze, że
w czasie kryzysu
konkurenci właśnie
tną budżety, zatem za
te same lub mniejsze
pieniądze można
utrzymać odpowiedni
SOV, ponieważ media
również tanieją.

Warszawa, maj 2020 r.

Zwiększenie SOV centrum handlowego teraz, gdy prawie
wszyscy robią coś przeciwnego, da znaczące wzrosty,
kiedy recesja się kończy
21. Marketing jest zazwyczaj pierwszym kandydatem do cięć budżetowych
w czasie recesji. Co więcej w obecnej napiętej sytuacji, żądanie likwidacji budżetu marketingowego (dokładnie opłat marketingowych) zostało
sformułowane wprost przez zrzeszenia najemców. Tymczasem z drugiej
strony ci sami najemcy szermują argumentem, iż w pierwszym tygodniu
(po bardzo ograniczonym ponownym otwarciu centrów handlowych i po
wielotygodniowej kampanii przekonującej konsumentów, żeby ograniczyć
wizyty w sklepach) footfall był niższy niż przed otwarciem.
22. W sposób oczywisty to właśnie odpowiedni mix działań marketingowych
może przyczynić się do zwiększenia footfallu. Sytuacja po otwarciu jest
analogiczna do wprowadzania nowego produktu na rynek: odpowiednia
kampania masowa marketingowa może znacząco przyśpieszyć wzrost. W
rzeczywistości utrzymywanie SOV centrum handlowego w czasie recesji, a
nawet jego zwiększenie daje znaczące efekty w postaci wzrostów sprzedaży, kiedy recesja się kończy.
23. Ta prawidłowość jest bardzo dobrze zbadana na przykładzie wszystkich dotychczasowych kryzysów od lat 20. ubiegłego wieku – aż po Great
Financial Crisis (GFC) roku 20088. Z tych wszystkich historycznych recesji
zawsze płynie jedna lekcja: ci którzy inwestują w rozgłos w czasie kryzysu
radzą sobie o wiele lepiej po jego zakończeniu, niż ci, którzy z automatu
obcinają budżety reklamowe. Utrzymanie SOV jest o tyle łatwiejsze, że w
czasie kryzysu konkurenci (w większości) właśnie tną budżety, zatem za te
same lub mniejsze pieniądze można utrzymać odpowiedni SOV, ponieważ
media również tanieją. Natomiast cięcia wydatków reklamowych powodują
znaczące spadki w czasie wychodzenia z kryzysu.
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„Konsekwencją spadających kosztów SOV
jest to, że recesje mogą być dla marek szansą
na wzrost tanim kosztem. Ale w czasie obecnej recesji mamy również dodatkową szansę,
jaką daje zwiększona konsumpcja mediów,
takich jak telewizja, media społecznościowe i internetowe kanały informacyjne, przez
godpodarstwa domowe. W 2008 roku widzieliśmy, że marki, które skorzystały z niższych
kosztów SOV dla zwiększenia swojego SOV,
osiągnęły imponujące wyniki biznesowe. (…)
Marki inwestujące w SOV odnotowały 5 razy
większe wzrosty znaczących efektów biznesowych (takich jak zysk, marża, udziały rynkowe, penetracja itp.) i 4,5 raza większy roczny
wzrost udziału w rynku (SOM).” Źródło: (7).

Źródło:. (18).
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Związek Polskich Pracodawców Handlu i
Usług, który jest w ostatnim czasie bardzo
aktywny lobbingowo, zlecił firmie Kantar badania zachowań konsumenckich Polaków w
pierwszym tygodniu po ponownym otwarciu
centrów handlowych (4-9 maja 2020). W odniesieniu do niedawno opublikowanego raportu z tych wywiadów, pt. „Centra handlowe w
cieniu epidemii”, można podnieść liczne, dyskwalifikujące go, zastrzeżenia metodologiczne
(mała próba, brak informacji o sposobie jej doboru i in.).
Pozostawiając jednak te zastrzeżenia na boku,
to nawet z tego skrajnie stronniczego raportu
przygotowanego pod z góry założoną teżę, iż
klienci radykalnie odwrócą się od centrów handlowych, wynika coś wręcz przeciwnego. Niezależnie od tego, czy powrót klientów do cen-

Odwiedziny w nowo otwartych centrach handlowych w Polsce (które sa teraz pewnego
rodzaju nowością) będą rosnąć, najprawdopodobniej, według krzywej w kształcie S.
“Model dyfuzji Bassa (…) jest jednym z najczęściej przytaczanych praw marketingu. Za pomoca jednego prostego równania opisuje on,
jak rozprzestrzeniają się na rynku innowacje.”
Źródło: (7a)

Źródło: (17).
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trów handlowych będzie miał kształt litery V
czy U – widzimy tu ten sam wzorzec zachowań
konsumenckich, który jest charakterystyczny
dla wprowadzenia na rynek nowej marki.
“Intensywni użytkownicy kategorii [tutaj: ci,
którzy przed zamknięciem odwiedzali centra
handlowe najczęściej – MR] stanowią pokaźną
część w grupie pionierów kupujących nową
markę [tutaj: ponownie otwarte galerie – MR].
To oni zauważają i kupują/używają nową markę [tutaj: odwiedzają galerie – MR] szybciej niż
inni kupujący/korzystający z kategorii [tutaj:
odwiedzający galerie – MR], ponieważ ci konsumenci po prostu są obecni na rynku częściej.
Dopiero później dołączają do nich tzw. light-userzy tej kategorii marek [tutaj: klienci galerii –
MR].” Źródło: (16a).
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zmienić teraz
w biznesie centrów
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Nasza rada dla firm
zarządzających:
udowodnij właścicielowi
i najemcom, że
wystarczająco
kompetentny, by
przyciągnąć do
centrum handlowego
jak najwększą liczbę
klientów.

Warszawa, maj 2020 r.

24. Ta sama zasada dotyczy również marek zarządców centrów handlowych.
Rekomendacja jest jedna: inwestuj w artykuły sponsorowane, wygłaszaj
odważne (nawet kontrowersyjne) tezy, przekonuj, że masz wiedzę i doświadczenie, aby sobie z tą zaistniałą sytuacją poradzić. A przede wszystkim: nie
daj o sobie zapomnieć.
25. W tym kontekście można np. zwrócić uwagę na dość aktywną obecność
CREAM w mediach branżowych i praktycznie w ogóle nieobecność takich
dużych zarządców, jak Apsys czy MVGM. Istotne jest jeszcze jedno. Progresywna strategia odpowiedzi na załamanie gospodarcze zakłada bycie
blisko klienta: “Progresywne firmy trzymają się blisko potrzeb klienta –
stanowiących potężny filtr, przez który ocenia się inawestycje marketingowe.” (16) Pod tym względem obecna sytuacja jest dla zarządcy centrum
handlowego o tyle przełomowa, że, jak się nam wydaje, będzie on musiał
pokazać się nie jako specjalista od nieruchomości, a jako specjalista od
retailu (a w razie potrzeby: nauczyć się tego). Mówiąc wprost: priorytetowym elementem budowania silnego brandu zarządcy nieruchomości teraz
i przez najbliższe 2 lata będzie, naszym zdaniem, uwiarygodnienie swoich
kompetencji w przyciąganiu do centrum handlowego jak największej liczby
klientów. Tego rodzaju kierunek myślenia można zauważyć w komunikacji
formy CREAM. Prawda jest taka, co jednoznacznie udowadnia dominujący
przygnębiający ton publikacji udostępnianych na Mediadem REview, że
managerowie dzisiaj potrzebują partnerów, którzy dadzą im emocjonalne
przekonanie, iż trudna sytuacja ich marek jest do przezwyciężenia, a tym
samym ich własna pozycja zawodowa – do uratowania i wzmocnienia.
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“Natychmiastowe zyski można ochronić poprzez
ograniczenie wydatków marketingowych w czasie recesji, ale korzyści będą bardzo krótkoterminowe. Zaniedbanie promocji podczas spowolnienia gospodarczego spowoduje osłabienie marki
i zmniejszenie jej rentowności po recesji. Kluczową
kwestią do rozważenia jest utrzymanie poziomu
SOV sprzed recesji (tj. udziału w wydatkach promocyjnych całęj kategorii na rynku). Jest udowodnione, że SOV ma zasadnicze znaczenie. Jeżeli
SOV zostanie utrzymany na poziomie lub powyżej
poziomu udziałów w rynku (SOM) w czasie recesji,
to średnio- i długoterminowe korzyści w postaci
zwiększenia udziałów w rynku i rentowności prawdopodobnie będą znaczne, łatwo przeważając
nad krótkoterminową ochroną zysku wynikającą
z prostych cięć budżetowych. Reklamodawca, który utrzymuje wydatki, podczas gdy jego konkurenci ograniczają swoje, automatycznie zwiększy swój
SOV, tym samym przygotowując się na długoterminowe korzyści. Decydenci biznesowi przyznają,
że są bardziej pozytywenie nastawieni do firm
reklamujących się w czasie spowolnienia gospodarczego, które postrzegają jako oddaną swoim
produktom i usługom. Podtrzymuje to świadomość marki przy podejmowaniu decyzji o zakupowych. Podczas recesji cena zakupu powierzchni
lub czasu nreklamowego spada, są więc doskonałe okazje pozyskania bardzo dobrej wartości przy
zakupie mediów. Budżet sprzed recesji przyniesie
znacznie większe korzyści podczas recesji. Kryzys
faktycznie stwarza marketerom duże możliwości, ponieważ jest to okazja do inwestowania,
aby zdobyć udziały w rynku i pozycję lidera oraz
atakować nieśmiałych rywali. Może to również
poprawić wycenę spółki na giełdzie. Promocje
cenowe mogą być kuszące w czasie spowolnienia
gospodarczego i są powszechne na rynkach konsumenckich, ale mogą szkodzić nie tylko zyskom,
ale także wartości marki. Straty wartości marki
w trudnych czasach, są trudne do odrobenia, gdy
gospodarka ponownie wchodzi na ścieżkę wzrostu. Występuje uderzająca jednomyślność takich
wniosków w różnych badaniach. I to zarówno w
segmencie B2C, jak i B2B. Wyniki są identyczne.”
Źródło: (19).

Źródło: (20).

Źródło: (22).

Źródło: (21).
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Niestety takiej
innowacyjności nie
można dostrzec
w działaniach
centrów handlowych,
które nadal pozostają
reaktywne, zamiast
być pionierami
innowacji.

Warszawa, maj 2020 r.

26. W samych budżetach marketingowych znajdują się oczywiście,
w większości, pozycje, na których można dokonać cięć budżetowych: szeroko zakrojone programy lojalnościowe (w większości nieefektywne i kosztowne eksperymenty technologiczne lat 2010) czy (z oczywistych względów)
duża część wątpliwych efektywnościowo eventów (zwłaszcza niszowych).
Zarządca, który takie decyzje podejmuje, ma szansę pokazać się najemcom
(i właścicielom) jako wsłuchujący się w ich potrzeby. Jednocześnie budżety
te można przekierować na masowe kampanie brand buildingowe centrum
(radio, ulotki, mass online, a w przyszłości ambient).

Dzisiejszy marketing musi być nastawiony na innowacje
zwiększające fizyczną dostępność centrum handlowego
27. Liczyć się tu będzie również umiejętność dokonania optymalizacji
i spojrzenia na marketing nie tylko jako na komunikację i promocję, ale
także jako całość w klasycznym ujęciu: centrum handlowego jako produktu
i centrum handlowego jako kanału dystrybucji. Obecna sytuacja wymusiła
na wielu markach handlowych innowacyjne działania w tych obszarach.
Niestety takiej innowacyjności nie można dostrzec w działaniach centrów
handlowych, które nadal pozostają reaktywne, zamiast być pionierami
innowacji.
28. W tych specyficznych czasach dużą część wysiłków marketingowych
(w klasycznym znaczeniu) trzeba będzie poświęcić na zwiększenie dostępności fizycznej centrum handlowego. Wynika to z oczywistych obaw konsumentów o własne bezpieczeństwo. Przykłady takich innowacji w obszarze
produktu i dystrybucji są dziś bardzo liczne. Z punktu widzenia zarządcy
liczyć się będzie, naszym zdaniem, kreatywna i sprawna (a także stosunkowo szybka) ich adaptacja i implementacja do potrzeb galerii handlowej.
Można tu wymienić chociażby:
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Zarządca
przedstawiający się
jako kompetentny
w obszarze B2C
może uzyskać
znaczącą przewagę
wizerunkową
w oczach najemców,
a tym samym
właściciela
nieruchomości.

• innowacyjne rozwiązania na foodcourcie i dla restauracji dające klientom
poczucie z jednej strony bezpieczeństwa, a z drugiej – przebywania wśród
innych ludzi; dodatkowo takie nowinki budzą duże zainteresowanie i budują
sławę obiektu, a tym samym footfall;
• ponadstandardowe środki bezpieczeństwa: podajniki płynów dezynfekcyjnych nie tylko w łazienkach, ale na wszystkich pasażach, przy foodcourtach
czy restauracjach, podajniki z darmowymi maseczkami jednorazowymi i
rękawiczkami itp.;
• wszelkie innowacje w zakresie automatyzacji sprzedaży: maszyny vendingowe z soczewkami, lekami itp.;
• paczkomaty do odbioru zakupów, nie tylko przesyłek kurierskich, ale dla celów click & collect – jako obsługa dla najemców;
• punkt odbioru standardowych koszyków zakupowych skompletowanych
z oferty różnych najemców – również jako usługa oferta usługi click & collect
dla najemców;
• usługa kompletowania zakupów z oferty różnych najemców dostarczana
klientom do domów we współpracy z Glovo itp.;
• usługa odbiorów click & collect drive-thru.
To zaledwie kilka przykładów innowacyjnych rozwiązań pojawiających się
w tym czasie na masową wręcz skalę. Liczne inne informacje o nowych
pomysłach dotyczących produktu czy dystrybucji można znaleźć na Mediadem REview pod tagiem INNOVATION.
29. Posiadanie takiego programu złożonego z zestawu innowacji dających
realną wartość dodaną najemcy może być, w naszej opinii, w czasie wychodzenia z recesji, ważną odpowiedzią zwiększającą dostępność fizyczną
obiektu, a tym samym liczbę klientów. Już samo podjęcie tych wyzwań
przez zarządcę (przedstawiającego się jako kompetentnego w obszarze B2C)
może być znaczącym elementem przewagi wizerunkowej w oczach najemców, a tym samym właściciela nieruchomości.

Warszawa, maj 2020 r.
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Źródło: (26).

“Serres Sépparées to jeden z naszych
nowych konceptów gastronomicznych.
W obecnej sytuacji trudno jest otworzyć
restaurację z ograniczoną przestrzenią.
Dlaczegóżby więc nie przemyśleć naszej
lokalizacji i nie stworzyć bezpiecznego
i intymnego miejsca dla partnerów, by
można było ponownie być w łączności z
otoczeniem w czasie wolnym. Nasza charakterystyczna kuchnia roślinna będzie
dostępna dla gości w prywatnej „szklarni”
lub w niedawno odnowionej sali głównej
restauracji.” Źródło: (23).

Źródło: (25).
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Sources: (27), (28), (29).

kliknij
ramki

Źródło: (24).

Handel w czasach zarazy

3/ Co naprawdę

można i trzeba
zmienić teraz
w biznesie centrów
handlowych?

Platforma powinna
oferować możliwość
dokonania
rzeczywistego zakupu
w jednym miejscu
zestawu produktów
dostępnych
w wielu sklepach
internetowych
najemców.

Warszawa, maj 2020 r.

Parasolowa platforma e‑commerce. Digitall Mall
30. Jednakże najistotniejszym wyzwaniem dzisiaj dla zarządcy nieruchomości
handlowej będzie niewątpliwie wyzwanie zbudowania parasolowej platformy
e-commerce. Podkreślić trzeba przy tym, że chodzi tu o możliwość dokonania
rzeczywistego zakupu w jednym miejscu zestawu produktów dostępnych w
wielu sklepach internetowych najemców. Z pewnością natomiast nie są taką
rzeczywistą wartością dodaną nieistotne z punktu widzenia biznesu najemcy i wygody klienta (a kosztowne) zastępcze półśrodki w rodzaju wspomnianych już nieefektywnych programów lojalnościowych. Zresztą takie nieliczne
projekty działają już z powodzeniem od wielu lat, nie są więc jakimś szczególnym
wyzwaniem technologicznym. Warto przy tej okazji zauważyć, że dla zarządcy
(lub właściciela) z portfolio obiektów pojawiają się tu dodatkowe okazje rynkowe,
np.:
• objęcie platformą e-commerce najemców, którzy nie mają lokali we wszystkich obiektach – na zasadzie click & collect: zakup towaru najemcy w centrum online i jego odbiór w galerii, w której najemca nie ma lokalu;
• możliwość wliczenia przychodów najemcy za pośrednictwem usługi platformy e-commerce do czynszu najemcy, liczonego nawet od obrotu;
• możliwość kompletowania w jednym koszyku zakupów u różnych najemców i ich odbiór w punkcie click & collect w galerii;
• i wiele innych możliwości.
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„Dzięki naszemu wyjątkowemu zintegrowanemu
modelowi wielokanałowemu możemy zaproponować klientom i najemcom bezproblemowe
zakupy w sklepie i online, aby sprostać rosnącym
oczekiwaniom odwiedzających. Wraz ze zmianą
roli sklepu zmieniają się relacje z naszymi gośćmi. Wprowadziliśmy pierwsze ogólnokrajowe
centrum handlowe online w Wielkiej Brytanii.
intu.co.uk to nasza platforma zakupów online,
która może pomóc najemcom dotrzeć do ponad
28 milionów odwiedzających rocznie. Nasza witryna znajduje się w pierwszej dziesiątce witryn
partnerskich w Wielkiej Brytanii i jest miejscem
dla prawie 500 najpopularniejszych brytyjskich
marek, które prezentują i sprzedają z nami swoje
produkty online. Jako jedyny w Wielkiej Brytanii właściciel centrum handlowego o zasięgu
ogólnokrajowym oferujemy wyjątkowe dotarcie
wielokanałowe, które pomaga markom zwiększyć widoczność i liczbę odwiedzin. Nasza platforma zakupów online zapewnia miliony funtów
przychodów uczestniczącym w niej najemcom w tym ponad 25 milionów funtów miesięcznie na
samej sprzedaży kart podarunkowych.” Źródło: (30).

„ECE robi krok w przyszłość, łącząc zakupy
online i offline: w świetle postępującej cyfryzacji sektora detalicznego i zmieniających się
potrzeb klientów centra handlowe wymagają
kompleksowej strategii cyfrowej. Digital Mall
- wyszukiwarka produktów online - umożliwia klientom sprawdzenie dostępności produktów na stronie internetowej i w aplikacji
centrum, spośród oferty najemców uczestniczących w projekcie, zarezerwowanie go
i późniejszy odbiór na miejscu w galerii. W ten
sposób reagujemy na zmiany nawyków zakupowych i rosnące zapotrzebowanie na wygodę, ponieważ wielu klientów przygotowuje
zakupy w domu i chce wcześniej sprawdzić
dostępność produktu w sklepach stacjonarnych.” Źródło: (31a).
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Westfield (URW) na rynku brytyjskim przez
długi czas posiadał platformę parasolową, która integrowała sklepy internetowe najemców
tego inwestora zarówno w ramach jednego
centrum, jak i między obiektami. Na stronach
internetowych Westfielda można było kupić
tysiące produktów najemców, przeglądać je
wg rodzajów, cen, kolorów i wielu innych kryteriów. Źródło: (31).
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31. Częścią takiej platformy – lub projektem odrębnym – może być platforma zamówień take-away i rezerwacji dla restauracji i kawiarni centrum
handlowego. Pojawia się tu również możliwość strategicznej współpracy
z online’owymi platformami zamówień posiłków, jak pyszne.pl, pizzaportal.
pl i ubereats.pl.

Sława marki jest najsilniejszym wyznacznikiem jej
atrakcyjności jako najemcy

32. Wreszcie wspomnieć należy o komercjalizacji (leasing) jako być może
najważniejszym elemencie pracy nad centrum handlowym jako produktem. Wbrew pozorom nadal najistotniejsza pozostaje siła rzeczywistych
anchorów – rzeczywistych, czyli takich, których marka posiada rzeczywistą
siłę i którzy w tę markę długoterminowo inwestują (co zresztą powinno
być, w naszej opinii, sformalizowane w umowach najmu: rabat czynszowy anchora powinien być w jakimś stopniu uzależniony od jego udokumentowanych wydatków SOV na polskim rynku). Niestety, z recesji najsilniejsi wyjdą ci najemcy, którzy mają najsilniejszy brand (co jest niemal
wprost proporcjonalne do liczby sklepów stacjonarnych) i w czasie recesji
w umocnienie tego brandu zainwestują.
33. Dodatkowo, kandydatami na silnych anchorów są również DNVB, w tym
z Alibabą i Amazonem na czele.

Warszawa, maj 2020 r.
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STRENGTHEN DESIRE

STRENGTHEN IMPACT

STRENGTHEN AGILITY

2. Renewing retail line-up…

850

URW’s shopping destinations
are their landing zone

new digital-native brands stores are expected
to open in the U.S. in the next five years(1)

100+

They develop in the physical
retail space to…

ACQUIRE
NEW
CUSTOMERS

STORES
IN OUR
PORTFOLIO

INTERACT
WITH THEIR
FAN
COMMUNITY

DEVELOP
THEIR BRAND
EXPERIENCE

NA-KD, Stadshart Amstelveen

(1)

Bonobos, Westfield Century City

JLL, E-commerce retailers plan 850 physical stores in the next five years (2018)

STRENGTHEN DESIRE

STRENGTHEN IMPACT

2019 INVESTOR DAYS

23

2019 INVESTOR DAYS

24

STRENGTHEN AGILITY

… which requires
“agility”
Agility includes:

New format roll-out plan in 6 key cities
Westfield Century City, Los Angeles

Flexible short term leases

Westfield World Trade Center, New York

Adapted terms and conditions

Westfield London

Technology enabled spaces

Źródło: (32).

Turnkey solutions (staff,
logistics, advertising, etc.)

Carrousel du Louvre, Paris

Westfield Valley Fair, San Jose

Actionable data insights
and customer acquisition tools

La Maquinista, Barcelona

… and not just Amazon
US DNVBs(1)
Brand

Źródło: (34).

Źródło: (33).

(1)

# Stores

Brand

# Stores

Warby Parker

74

MinimI by Moe’s

11

Bonobos

53

Chubbies

11

Untuckit

37

Reformation

11

Peloton

34

Sundance

11

Sierra Trading Post

33

B8ta

8

Sugarfina

33

Gorjana

8

Shinola

30

Outdoor Voices

8

Fabletics

25

Stance

8

Nespresso

25

Knot Standard

7

Indochino

21

Ministry of Supply

7

ELF

20

Rye 51

7

Casper

17

Blue Nile

6

Ballard Designs

13

Monica + Andy

6

Morphe Brushes

13

The Black Tux

6

Green Street Advisors Data

Westfield Topanga, Peloton

Westfield UTC, Gorjana

Westfield Century City, Warby Parker

Westfield Garden State Plaza, UNTUCKit

2019 INVESTOR DAYS

36

Jednym z najwazniejszych elementów w strategii komercjalizacyjnej Unibail-Rodamco-Westfield jest sprowadzanie amerykańskich
firm DNVB do centrów handlowych w Europie. Źródła: (35), (36).
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JEŚLI W CZASACH PANDEMII KORONAWIRUSA…
…stoicie przed następującymi wyzwaniami:
• dopasowanie marketingu nieruchomości do
celów biznesowych właściciela,

• niepokój o efektywność działań
marketingowych (ROI),

• zasadnicza zmiana pozycjonowania
nieruchomości jako produktu na rynku,

• brak obiektywnych mierników działań
marketingowych,

• określenie nowych priorytetów w budżecie
marketingowym,

• kłopot z finansistami, którzy postrzegają
marketing centrum handlowego wyłącznie
jako koszt;

• brak długoterminowego spojrzenia na efekty
wysiłków marketingowych,

…poszukujecie odpowiedzi na następujące pytania:
• Gdyby trzeba było obciąć 20% budżetu
marketingowego naszego centrum
handlowego, z czego byśmy zrezygnowali?
• Gdyby naszym celem po odmrożeniu
gospodarki był 30-proc. wzrost footfallu, gdzie
szukalibyśmy rezerw?
• Jakie działania realnie (nie deklaratywnie)
wpływają na obecne i przyszłe wyniki naszego
centrum handlowego?
• Które działania marketingowe przynoszą nam

najlepsze zwroty z inwestycji i kiedy?
• Jak możemy zoptymalizować nasze wydatki
marketingowe i powiązać je z wynikami?
• Jakie są faktyczne wskaźniki wpływu
marketingu na wyniki naszych centrów
handlowych?
• Czy i jakie inwestycje w innowacje w naszym
centrum handlowym przyniosa najlepsze
długoterminowe w kategoriach odzewu
klientów i najemców?

…TO
MOŻEMY
POMÓC:

…chcecie być w stanie:
• posiadać solidny marketingowy plan
odzyskiwania rynku na czas wychodzenia z
kryzysu nastawiony na rzeczywiste efekty,
•

wykazać związek działań marketingowych z
wynikami centrum handlowego,

•

zamienić analizy statystyczne na kreatywne
działania marketingowe powiązane z wynikami,

•

uzasadnićswójbudżetmarketingowywjęzyku
zrozumiałym dla księgowych i finansistów,

•

przewidzieć zachowanie klientów centrum
handlowego w planie marketingowym
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