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TO BYŁ ROK!
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
MARKETINGOWYCH 2016
Zapraszamy do lektury podsumowania działań marketingowych za
rok 2016. Chcielibyśmy przypomnieć
najważniejsze akcje i wynikające
z nich korzyści, a także – posługując
się liczbami – wskazać, jak byliśmy
widoczni w przestrzeni miejskiej
oraz w mediach.
W minionym roku w Arkadach
Wrocławskich udało się zrealizować
zaplanowany kalendarz marketingowy. Przeprowadziliśmy kilka
promocji prosprzedażowych, także
z bezpośrednim Państwa udziałem, organizowaliśmy wydarzenia
sportowe, eventy, koncerty, liczne
działania wizerunkowe, czy wreszcie wprowadziliśmy pierwszą we
Wrocławiu multirabatową KARTĘ
BONUS ARKADY WROCŁAWSKIE,
która spotkała się z ciepłym przyjęciem klientów Centrum, czego
dowodem jest zarejestrowanie
półtora tysiąca kart.
Włożyliśmy wiele pracy w to, by
w ramach możliwości budżetowych istnieć w świadomości klientów dzięki obecności w ważnych
punktach Wrocławia (billboardy,
citylighty), w radio, czy w Internecie.
Za pośrednictwem nośników indoorowych (plansze, plakaty, materiały
drukowane, spoty IMS, tablice LED
i szereg innych) każdy odwiedzający
Arkady Wrocławskie informowany
był o przeprowadzanych akcjach,
promocjach i atrakcjach wynikających z kalendarza marketingowego.
W roku 2016 byliśmy stale obecni na
nośnikach outdoorowych. Wykorzystaliśmy wizerunkowe nośniki
formatu 6×3, a w celu wspierania
komunikacji nośniki budujące
frekwencję, czyli standardowe
citylighty i billboardy. Jeżeli chodzi
o radio – spoty Arkad Wrocławskich

były obecne w najważniejszych
dla grupy docelowej wrocławskich
radiostacjach: Złote Przeboje, Eska
Wrocław, RAM, Zet GOLD, RMF
Maxxx. Wykorzystanie spotu 15”
umożliwiło dotarcie do szerokiej
grupy docelowej przy jednoczesnym
utrzymaniu dobrej frekwencji.
W samym rekordowym styczniu
naszą reklamę wyprzedażową
wyświetlono w Internecie aż 3,5 mln
razy, a tę dotyczącą Dni Seniora
wraz z wyświetleniami stałymi
– 1 mln 850 tys. razy. Przez cały
rok wyświetlenia reklam internetowych wahały się od ponad 1 mln do
przeszło 3 mln każdego miesiąca.
To naprawdę dużo. Radiosłuchacze dostali szansę, by wysłuchać
naszych spotów od przeszło 100 do
ponad 200 razy każdego miesiąca.
Wysyłaliśmy mailingi elektroniczne
– w każdym miesiącu w sumie do
ok. 88 tys. potencjalnych bywalców
naszego Centrum. Mieliśmy też co
miesiąc do 25 miejsc ekspozycji
na nośnikach zewnętrznych (czyli
billboardów, citylightów) we Wrocławiu. By uzmysłowić sobie skalę
naszych działań, odsyłamy do tabeli.
Liczne promocje prosprzedażowe
przeprowadzone w 2016 miały
na celu intensyfikację sprzedaży.
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Prosty i zrozumiały dla klientów
mechanizm – gadżet, bilet, bon na
zakupy za określoną kwotę – sprawdził się po raz kolejny. Poza biletami
do kina, które – jak zawsze rozdawały się przed końcem regulaminowego czasu, ogromną popularnością cieszyły się vouchery do
Douglasa oraz bony do Duka.
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spotkania prozdrowotne, co zawsze
mocno przyciąga zainteresowanych
bezpłatnymi badaniami potencjalnych klientów.

Kontrolą, Bezpłatne rozliczanie
PIT-ów z wolontariuszami
Szlachetnej Paczki, wystawa
zapowiadająca otwarcie Muzeum
Pana Tadeusza we Wrocławiu

i wizażu, czyli warsztaty
makijażowe i pielęgnacyjne
Media: outdoor, indoor,
radio, Internet
Dodatkowe atrakcje: Pokaz
taneczny osób niepełnosprawnych
PROTOCIAŁO

Wszystkie działania przełożyły się
kolejny rok z rzędu na wzrost odwiedzalności naszego Centrum.
Przypomnijmy sobie miniony rok:

Łącznie rozdaliśmy blisko 1000
biletów na koncert Kasi Kowalskiej
i spektakl „Dobry wieczór Państwu”
z udziałem Olgi Bołądź i Krzysztofa
Materny. Wszystko to za paragony
z zakupów w Państwa sklepach.
W imprezie sportowej „Fitness na
dachu” brało aktywnie udział aż ok.
1000 osób – tutaj też kartą wstępu
były dowody kupna w Państwa
sklepach. Impreza ta również dała
szansę zaangażowania się licznych
Najemców. Podobnie jak w przypadku innych akcji, np. Tygodnia
Seniora, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze względu
na swój rozmach i szeroką ofertę.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim Najemcom za
wsparcie w ubiegłym roku. Jednocześnie zachęcamy do współpracy
w 2017 r.
Arkady Wrocławskie kolejny rok
pokazały się klientom jako centrum,
w którym można spotkać ciekawe
promocje prosprzedażowe i liczne
akcje eventowe i rozrywkowe. Kilkakrotnie organizowaliśmy również

tabela 1. Wybrane działania Arkad Wrocławskich w skali całorocznej w liczbach

DZIAŁANIA

ZASIĘG

Kampania internetowa

ok. 45 tys. wejść na stronę z kampanii

Kampania radiowa

943 spoty

Liczba nośników outdoorowych
(billboardy, citylighty)

ok. 300

Liczba publikacji PR-owych w mediach

ok. 500

Liczba eventów

23

Bilety do kina za paragony

3 tys. sztuk wydanych

Karta Bonus Arkady Wrocławskie

ok. 1500 sztuk wydanych

Koncert Kasi Kowalskiej

450 uczestników

„Dobry wieczór Państwu”

400 uczestników

Fitness na dachu

ok. 1 tys. uczestników

Tydzień Seniora

ok. 2 tys. uczestników

STYCZEŃ
• Kampanie: „Epoka rabatowa”,
„Sensacje dojrzałego wieku”
• Akcja prosprzedażowa:
Tydzień Seniora
• Event: Tydzień Seniora
• Media: outdoor, indoor,
radio, Internet
• Dodatkowe atrakcje:
Jarmark Noworoczny
LUTY

• Kampania: „Więcej niż
czułe słówka”

• Akcja prosprzedażowa:
•
•
•

bilety za paragony na
koncert Kasi Kowalskiej
Event: Walentynkowy
koncert Kasi Kowalskiej
Media: outdoor, indoor,
radio, Internet
Dodatkowe atrakcje: Jarmark
Smaków, Fundacja na
Ratunek Dzieciom z Chorobą
Nowotworową w AW, Wystawa
bohaterów Armii Krajowej,
wystawa „Przez życie z końmi”

•
•

MAJ

• Kampania: „Premia Obiecana”
• Akcja prosprzedażowa:
•
•

wprowadzenie Karty Bonus
Arkady Wrocławskie
Media: outdoor, indoor,
radio, Internet
Dodatkowe atrakcje: „Pola
Nadziei” w Arkadach
Wrocławskich, Jarmark Smaków

CZERWIEC
• Kampania: „Chłopaki mniej
płacą, dziewczyny też”
• Akcja prosprzedażowa: wejściówki
na Fitness na Dachu za paragony,
• Event: Fitness na Dachu
• Media: outdoor, indoor,
radio, Internet
• Dodatkowe atrakcje: Dzień
Dziecka jak z bajki

PAŹDZIERNIK

• Kampania: „Teatr nie
umiera nigdy”

• Akcja prosprzedażowa: spektakl
•
•

LISTOPAD

• Kampania: „Tramwaj
zwany urządzaniem”

• Akcja prosprzedażowa: bony

do sklepu DUKA za paragony

• Karta Bonus Arkady Wrocławskie
• Media: outdoor, indoor,
radio, Internet

• Dodatkowe atrakcje: Kapitan

Światełko, czyli bezpłatne badania
dla mężczyzn, Zdrowie pod
Kontrolą, Weekend Skandynawski,
Jarmark Świąteczny

LIPIEC

• Kampania: „Tańczący z Filmami”
• Akcja prosprzedażowa: bilety
•
•

do kina i Karta Bonus Arkady
Wrocławskie za paragony
Event: „Tańczący z Wakacjami”
– warsztaty i pokazy taneczne
Media: outdoor, indoor,
radio, Internet

SIERPIEŃ

MARZEC
• Kampania: „Wielkie Noce i Dnie”
• Akcja prosprzedażowa: torba
na zakupy za paragony
• Media: outdoor, indoor,
radio, Internet
• Dodatkowe atrakcje: Jarmark
Wielkanocny, Godzina dla Ziemi
WWF w Arkadach Wrocławskich

• Kampania: „Tańczący z Filmami”
• Akcja prosprzedażowa: bilety

KWIECIEŃ
• Kampanie: „Seansmisja”
• Akcja prosprzedażowa: bilety
do kina za paragony
• Media: outdoor, indoor,
radio, Internet
• Dodatkowe atrakcje: Zdrowie pod

• Kampania: „Licencja

•
•

do kina i Karta Bonus Arkady
Wrocławskie za paragony
Event: „Tańczący z Wakacjami”
– warsztaty i pokazy taneczne
Media: outdoor, indoor,
radio, Internet

WRZESIEŃ

na upiększanie”

• Akcja prosprzedażowa: vouchery
do Douglas za paragony

• Karta Bonus Arkady Wrocławskie
• Event: Pokaz mody jesieńzima 2016, Dni urody

teatralny „Dobry wieczór
Państwu” za paragony
Media: outdoor, indoor,
radio, Internet
Dodatkowe atrakcje: Eko Jarmark

GRUDZIEŃ

• Kampania: „Odyseja Świąteczna”
• Akcja prosprzedażowa: Karta
•
•

Bonus Arkady Wrocławskie
Media: outdoor, indoor,
radio, Internet
Dodatkowe atrakcje:
Mikołajki dla dzieci, Trophy
Tour – akcja promująca
rozgrywki Lotto Ekstraklasy,
Prezentacja wrocławskich
żużlowców w Multikinie,
Warsztaty Skandynawskie,
Zabawy świąteczne dla dzieci,
występ chóru IUNCTUS

Przez cały rok kontynuowaliśmy
komunikację hasłami filmowymi.
Ich charakter jest wyróżnikiem
wśród reklam konkurencji na rynku,
a zarazem lekką i świeżą zabawą
z odbiorcą.
Dziesiątki działań, tysiące kliknięć,
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miliony odsłon w 2016 przełożyły się na wzrost odwiedzalności
naszego Centrum. W 2017 roku
będziemy kontynuować najskuteczniejsze działania, skupiające
się zarówno na koniecznych dla
każdego centrum handlowego
kampaniach wizerunkowych, jak
i prosprzedażowych, zadbamy również o naszą obecność w świadomości klientów.
Dziękujemy Państwu za wsparcie i zaangażowanie w 2016 roku
oraz zapraszamy do współpracy

w obecnym. Pamiętajmy, że razem
można więcej!

2017! TO BĘDZIE ROK!
Ten rok będzie naprawdę wyjątkowy.
Na rok 2017 przypadają bowiem
10 urodziny Arkad Wrocławskich
i modernizacja naszego Centrum,
które zyska nowy look. W związku
z tymi wydarzeniami przygotowaliśmy szereg niespodzianek, którymi mamy nadzieję pozytywnie
zaskoczymy nie tylko klientów, ale
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również Państwa. Słowem – będzie
się działo.
Ale to nie koniec. Rok 2017 wymaga
też szczególnej komunikacji i intensywnej pracy nad identyfikacją
i wizerunkiem Arkad Wrocławskich.
Już od wiosny mogą się Państwo
spodziewać nowych rozwiązań
kreatywnych i zintensyfikowanych
działań PR-owych oraz marketingowych, o czym będziemy informować
sukcesywnie w kolejnych numerach
"Halo Arkady". Prosimy o uważną
lekturę wszystkich wydań.
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ZAPOWIADAMY
„MIĘDZY CENAMI”
Miło nam poinformować, że nasze
styczniowe billboardy już zapraszają
klientów na wyprzedaże. W styczniu
i lutym komunikujemy się jeszcze
z klientami w konwencji premier
filmowych. W styczniu nawiązujemy
do szczególnego filmu Sofii Coppoli
„Między słowami”, który za sprawą
kampanii wyprzedażowej zmienia
się w… „Między cenami”.
Jak co miesiąc kampanię styczniową można zobaczyć na nośnikach typu outdoor – billboardach.
Towarzyszy jej także spot radiowy
w lokalnych rozgłośniach. Wewnątrz
Arkad o wyprzedażach informują
plakaty, zawieszki i ekrany LED.
Kampania jest też prowadzona
w Internecie, na bannerach internetowych oraz Facebooku.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA,
21 STYCZNIA

SPRAWDŹ, JAK WIELE SIĘ DZIEJE
W ARKADACH WROCŁAWSKICH!
STYCZEŃ 2017 – ZAPOWIEDZI:

GRUDZIEŃ 2016 – RELACJE:

• Wyprzedaże: opis kreacji i kampanii
• Dzień Babci i Dziadka
• Bezpłatne badania w ramach WOŚP

• Mikołajki dla dzieci
• Trophy Tour – akcja promująca
rozgrywki Lotto Ekstraklasy

• Prezentacja wrocławskich żużlowców w Multikinie
• Warsztaty skandynawskie cz.2
• Zabawy świąteczne dla dzieci
• Występ chóru IUNCTUS

Z okazji Dnia Babci i Dziadka
w Arkadach Wrocławskich zorganizowane zostaną warsztaty
artystyczne. W trakcie zajęć będzie
można między innymi samodzielnie
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„SIĘ POMAGA NA ZDROWIE!”
IMFSA DLA WOŚP, 15 STYCZNIA
15 stycznia, w związku z finałem
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, w Arkadach Wrocławskich
zorganizowane zostaną bezpłatne
badania i konsultacje. Przy 9 stanowiskach będzie można m.in. zbadać
poziom cukru we krwi, ciśnienia
tętniczego oraz poddać się badaniu EKG. Wykonywane będą także
przeglądy stomatologiczne i pokazy
pierwszej pomocy. Chętni będą
mogli także zapisać się do Bazy
Dawców Komórek Macierzystych.
Na specjalnym stoisku pokazane
zostanie, jak za pomocą origami
ćwiczyć sprawność manualną. Rozstawiony zostanie także Szpital Pluszowego Misia, w którym najmłodsi
będą mogli poznać pracę lekarzy
„od kuchni” i oswoić się z widokiem
„białego fartucha”.
Współorganizatorem prozdrowotnego eventu jest IFMSA Poland
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą konto 25.
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundusze
przeznaczone zostaną na ratowanie
życia i zdrowia dzieci na oddziałach
pediatrycznych oraz na zapewnienie
seniorom godnej opieki medycznej.
Bezpłatne badania i konsultacje zorganizowane zostaną na poziomie 0
Arkad Wrocławskich w godzinach
10:00 – 18:00.

W GRUDNIU
W ARKADACH
wykonać biżuterię oraz malować
ceramikę. Warsztaty dla Seniorów
zorganizowane zostaną 21 stycznia 2017 r. na poziomie 0 od godz.
12:00 do 18:00. Poprowadzone
zostaną one przez Akademię Sztuki
Trzeciego Wieku działającą przy
Autorskich Liceach Artystycznych
we Wrocławiu.
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fot. 1. Mikołajki w Arkadach Wrocławskich

6 grudnia do wspólnej zabawy
i muzykowania zapraszała dzieci
ekipa Św. Mikołaja. W tym dniu
dzieci spotkały się z grającym Mikołajem, żonglującym Elfem i muzykującą Śnieżynką. Dla najmłodszych
była to doskonała okazja, by wspólnie zatańczyć, zaśpiewać, udekorować pierniki, a nawet nauczyć się
żonglerskich sztuczek. Nie zabrakło
też konkursów z nagrodami oraz
słodkich upominków.
Mikołajki dla dzieci w Arkadach
Wrocławskich trwały od godziny
14:00 do 18:00. Udział w nich
był bezpłatny.

TROPHY TOUR W ARKADACH
WROCŁAWSKICH, 11 GRUDNIA
To była prawdziwa gratka dla miłośników piłki nożnej. W Arkadach
Wrocławskich zaprezentowano
oficjalną piłkę oraz Puchar Polski
za zwycięstwo w piłkarskiej Ekstraklasie. Gośćmi specjalnymi byli
piłkarze Śląska Wrocław, do których
ustawiła się kolejka chętnych po
autografy i do wspólnego zdjęcia.
11 grudnia w Arkadach Wrocławskich można było także kupić bilety
na najbliższy mecz Ekstraklasy oraz
rozegrać turniej w piłkarzyki i FIFA.
Wszystkie atrakcje zorganizowane

HO, HO, HO! MIKOŁAJ
W ARKADACH WROCŁAWSKICH,
6 GRUDNIA
Mikołajki w Arkadach Wrocławskich cieszyły się naprawdę sporym
zainteresowaniem naszych klientów.

fot. 2. Trophy Tour
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zostały w ramach Trophy Tour
– ogólnopolskiej akcji promującej
rozgrywki Lotto Ekstraklasy. Event
przyciągnął do Centrum tłumy kibiców sportowych i nie tylko ich.
Trophy Tour w Arkadach Wrocławskich zorganizowane zostało na
poziomie -1.

OFICJALNA PREZENTACJA
DRUŻYNY BETARD SPARTY
WROCŁAW, 12 GRUDNIA
W Multikinie w Arkadach Wrocławskich odbyła się prezentacja drużyny Betard Sparty Wrocław. Kibice
zobaczyli na dużym ekranie sylwetki
zawodników Betard Sparty Wrocław
oraz atrakcyjne materiały wideo
z meczów najlepszej żużlowej ligi
świata. Po oficjalnej uroczystości
sportowcy spotkali się z kibicami,
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klub WTS Sparta Wrocław. Spotkanie z gwiazdami światowego żużla
pt.: „Kompletna Paczka Betard
Sparty Wrocław” odbyło się 12
grudnia.

WARSZTATY SKANDYNAWSKIE
W ARKADACH WROCŁAWSKICH,
16-17 GRUDNIA
Ogromnym powodzeniem cieszyły
się grudniowe warsztaty skandynawskie w Arkadach Wrocławskich.
Goście naszego Centrum bardzo
chętnie brali w nich udział, tworząc
własnoręcznie ozdoby na Święta.
Warsztaty były bowiem doskonałą
okazją, by samodzielnie wykonać
stroiki świąteczne, świeczniki na
tealighty oraz pudełka na prezenty.
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fot. 3. Prezentacja drużyny Betard Sparty Wrocław

którzy ustawiali się w kolejce po
zdjęcia i autografy swoich sportowych idoli. Wstęp na oficjalne
spotkanie z żużlowcami i sztabem
szkoleniowym drużyny był możliwy
po okazaniu bezpłatnych wejściówek rozdawanych w konkursach
i zabawach organizowanych przez

Wszystko odbywało pod czujnym
okiem profesjonalisty, który doradzał w wyborze odpowiedniego
materiału, a także pomagał w ich
wykonaniu. Warsztaty skandynawskie w Arkadach Wrocławskich zorganizowane zostały 16 i 17 grudnia
2016 r. W oba dni zajęcia rozpoczęły
się o godzinie 14:00 i trwały do
godziny 19:00.
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SPOTKANIE Z MODYSTKĄ
W BUTIKU INSPIRACJA,
17 GRUDNIA
17 grudnia 2016 r. w butiku Inspiracja w Arkadach Wrocławskich
bezpłatnych porad modowych udzielała stylistka. Barbara Miedzińska-Cienki opowiadała między innymi
o najmodniejszych nakryciach
głowy, a także doradzała, kiedy zdecydować się na klasyczny kapelusz,
a kiedy na fascynator. Podpowiadała
też, jak dobrać kapelusz do konkretnej kreacji. W trakcie spotkania
można było również przymierzyć
kapelusze – i te z dużym rondem,
i te mniejsze – oraz toczki i czapki
z woalkami lub piórami.

fot. 5. Spotkanie z modystką w butiku Inspiracja
fot. 4. Warsztaty skandynawskie
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Na porady modowe zaprosił butik
Inspiracja w Arkadach Wrocławskich oraz firma Oktopus. Udział
w spotkaniu był bezpłatny.

ZABAWY ŚWIĄTECZNE DLA
DZIECI, 23 GRUDNIA

fot. 6. Zabawy świąteczne dla dzieci

Św. Mikołaj, Magik, Elf oraz Śnieżynka, którzy czytali dzieciom świąteczne opowiadania oraz pomagali
stworzyć plastyczne dzieła. Zabawy
świąteczne zorganizowane zostały
23 grudnia na poziomie 0, tuż obok
choinki. Udział w nich był bezpłatny.

KOLĘDY W WYKONANIU CHÓRU
IUNCTUS, 23 GRUDNIA
Tuż przed Wigilią w Arkadach
Wrocławskich można było usłyszeć
kolędy i pastorałki w wykonaniu
chóru IUNCTUS z Oleśnicy. Występ
chórzystów wprowadził naszych
klientów w prawdziwie świąteczny
nastrój – po jego zakończeniu
słuchacze nie szczędzili braw.
Czterogłosowy chór IUNCTUS od
wielu lat występuje na największych
świątecznych wydarzeniach na
Dolnym Śląsku. Na swoim koncie
ma też udział w międzynarodowych festiwalach muzyki sakralnej.
W Arkadach Wrocławskich wystąpił
23 grudnia na poziomie 0.

Dużo radości sprawił najmłodszym
udział w naszych przedświątecznych warsztatach. Poprowadzili je:
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fot. 7. Chór IUNCTUS

JARMARK ŚWIĄTECZNY
W ARKADACH WROCŁAWSKICH,
25 LISTOPADA-24 GRUDNIA
Od 25 listopada do 24 grudnia trwał
Jarmark Świąteczny. Był on znakomitą okazja, by zaopatrzyć się

fot. 8. Jarmark Świąteczny

w bożonarodzeniowe ozdoby oraz
oryginalne upominki pod choinkę.
Odwiedzając go, można było kupić
m.in.: świąteczne drobiazgi, bombki,
stroiki, pudełka na prezenty,
ozdobne poncza, własnoręcznie
robioną biżuterię oraz dekoracje
z motywami orientalnymi.
Jarmark Świątecznych Prezentów
w Arkadach Wrocławskich funkcjonował na poziomie 0.

NOWY
NAJEMCA
PIOTR I PAWEŁ W ARKADACH
WROCŁAWSKICH

Piotr i Paweł – znana polska marka
spożywcza – zastąpi Delikatesy
Alma w Arkadach Wrocławskich.
W nowym sklepie dostępna będzie
pełna oferta asortymentowa supermarketu, w tym produkty świeże
oraz marka własna: Piotr i Paweł
„Zawsze Jakość”.
Obecnie Piotr i Paweł posiada
138 supermarketów w całej Polsce. Działalności sieci przyświeca
cel – przemawiający przez motto
właścicieli – „tworzenia takich
sklepów, w których sami chcielibyśmy kupować”.
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Sprawna zmiana operatora spożywczego w naszym Centrum to
decyzja podjęta z myślą o klientach
Arkad Wrocławskich. Dzięki temu,
w niedługim czasie po zakończeniu
współpracy z Almą, możliwe będzie
dokonywanie zakupów spożywczych
z jeszcze bardziej atrakcyjną ofertą
produktów. Nowy supermarket Piotr
i Paweł mieścić się będzie na poziomie -1 Arkad Wrocławskich i zajmować powierzchnię ponad 2200 mkw.
W aglomeracji wrocławskiej będzie
to już siódmy supermarket i pierwszy z dwóch nowych, planowanych
na ten rok.

EKSPERT
RADZI
ATRAKCJE DLA
DZIECI SPOSOBEM NA
PRZYCIĄGNIĘCIE KLIENTÓW
Centra handlowe coraz częściej
decydują się na organizację wydarzeń skierowanych do najmłodszych. Podobnie jest w Arkadach
Wrocławskich, w którym dziecięce
eventy cieszą się dużym zainteresowaniem. Dlaczego są one aż tak
popularne i czy przyciągają do centrum całe rodziny? O tym, między
innymi, w wywiadzie mówi dr Marek
Zimnak, wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Członek
Stowarzyszenia PR i Promocji
Uczelni Polskich "PRom".
W centrach handlowych organizowanych jest coraz więcej atrakcji
dla dzieci, z czego to wynika?
Centra handlowe są w naszej
rzeczywistości miejscami nie tylko
robienia zakupów, ale w coraz
większym stopniu także miejscami,
gdzie spędzamy wolny czas z całą
rodziną. Dla ojca atrakcyjnym
miejscem może być siłownia, dla
mamy fryzjer – czy gabinet kosmetyczny. Dlatego naturalną koleją
rzeczy jest tworzenie w centrach
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atrakcji dedykowanych dzieciom.
W większości związanych z danym
świętem, np.: Dniem Dziecka,
Mikołajkami.
Dlaczego cieszą się one
dużym zainteresowaniem?
Według mnie są interesujące
zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców, ponieważ niewiele w naszej
rzeczywistości jest podobnych alternatyw. To znaczy takich miejsc, do
których mogliby razem iść i wziąć
udział w eventach angażujących najmłodszych, a przez to całe rodziny.
A takich atrakcji obecnie w centrach
rzeczywiście jest bardzo wiele. Tym
bardziej, że w większości są one
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bezpłatne, co z pewnością wpływa
na ich frekwencję.

Co muszą oferować podczas takich
zajęć organizatorzy, by były interesujące zarówno dla dzieci, jak
i ich rodziców?
Powinny być to gry czy zabawy
zapewniające interakcję między
wszystkimi członkami rodziny.
Włączanie rodziców do zabawy
z dziećmi wzmacnia więzi pomiędzy
nimi i generuje „wspólną pamięć",
która tak ważna jest dla rodziny.
Drugim warunkiem jest to, żeby
dzieci maksymalnie zaangażować
w dany event. Jeżeli całą rodziną
miło będą wspominać udział w nim,
to większe prawdopodobieństwo, że
do danego centrum wrócą, a przy
okazji zrobią zakupy.

W jakim stopniu mają one wpływ
na przyciągnięcie do centrum
całych rodzin?
W bardzo dużym – rodzice zaspokajają tutaj nie tylko podstawowe
potrzeby robiąc codzienne zakupy,
ale mogą także wziąć udział
w wydarzeniach ważnych i łatwych
do zapamiętania przez dzieci.
Należy podkreślić też, że starsze
dzieci także mają wpływ na niektóre
decyzje rodziców. Zapewne wielokrotnie to one zachęcają do przyjścia, na np.: warsztaty czy pokazy
w centrach.
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