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Коли сьогодні ми приходимо до ТРК, то 
бачимо практично те ж саме, що бачили 
жителі міст 2000 років тому: торговельну 
галерею з магазинами, кафе, простір для 
відпочинку та рекламу. Та й цілі відвідуван-
ня залишилися колишніми – шопінг, дозвіл-
ля, зустрічі та соціалізація, спілкування з 
людьми. Здавалося б, нічого не змінилося.

Але все-таки стиль життя в сучасному 
суспільстві помітно змінився. Велике мі-
сто пропонує колосальну кількість нових 
можливостей для самореалізації. Світ стає 
іншим. Технологізація, величезний інфор-
маційний потік, стирання меж та кордонів, 
гаджетизація увійшли в сучасне життя ди-

намічними кроками. При цьому тренд 
персоналізації та індивідуалізації набирає 
популярності: кожна активна людина те-
пер сама режисує своє життя. Для багатьох 
людей у сучасному світі статус, стиль та 
комфорт стали пріоритетними. 

Покоління Y і Z дивує своєю легкістю, про-
стотою та прагненням досягати результатів. 
Вони не так підвладні силі відомих брендів, 
як їхні попередники. Уже сьогодні ці молоді 
люди формують тренди й нові переваги: 
lоТ, online, digital, інтернет – частина їхньо-
го життя, яку вже неможливо ігнорувати. 
Тому сучасні ТРК теж змінюються, роз-
ширюючи традиційні дистрибуційні кана-

ли. Наше завдання сьогодні – готувати нову 
платформу, щоб через 5 років міленіали та 
generation Z приходили до торговельно-ро-
зважальних комплексів отримувати нові не-
сподівані сервіси, опції та ехреrience.

Керування споживчим досвідом – складна, 
але досить практична модель, елементи 
якої ми вже використовуємо та продов-
жуємо розвивати. Концепція ТРК, посилен-
ня позиціонування, регулярне поліпшення 
tenant-mix, сервісні інновації, маркетингові 
програми, включення гостей у створення 
позитивного образу ТРК – все це формує 
лояльний настрій гостей, розвиває інтерес 
та бажання відвідувачів ставати покупцями.

У березні команда Arricano провела експе-
римент: ми стали таємними покупцями в 
ТРК «Проспект». Мета експерименту – про-
зора: команда Arricano готова бути провід-
ником інновацій для партнерів-орендарів, 
ми готові підтримувати наших операторів 
у розвитку, виявляти помилки та підсилю-
вати переваги. Розуміння клієнтського до-
свіду – це резерв для розвитку лояльності 
відвідувачів, це збільшувальне скло для по-
шуку білих плям, з якими можна працювати, 
це пошук нових точок зростання. Результа-
ти mystery shopping від топ-менеджменту 
Arricano ми вже конвертуємо у спільні з пар-
тнерами-орендарями рішення гострих пи-
тань, які виявилися в результаті бізнес-екс-
перименту. Адже успіх кожного оператора 
прямо впливає на успішність усього торго-
вельного центру.

Щоб ТРК став комфортним соціальним 
простором, важливо зробити customer 
experience позитивним там, де він сьогодні 
негативний з погляду вражень, зручності, 
комфорту та вигоди. Для цього варто вив-
чати всі точки контакту, всі канали взаємодії 
споживача з товаром або послугою. Важли-
во розуміти, де покупець одержав позитив-
ний досвід, і відразу підсилювати його. І ви-
являти негативні аспекти, щоб перетворити 
їх у позитивні.

У даній моделі дуже важлива комунікація 
продавець-покупець. Позитивні враження –  
основа позитивного досвіду. І саме від про-
давця залежить, чи стане діалог продуктив-
ним, емоційним, клієнтоорієнтованим, чи 
зробить клієнт покупку, чи захоче поверну-
тися. Щоб сприяти розвитку клієнтоорієн-
тованих компетенцій наших партнерів, ми 
продовжуємо безкоштовну освітню програ-
му для орендарів В2B Upgrade by  Arricano.

Ми впевнені, що комфортний соціальний 
простір у ТРК створюється нашими спільни-
ми зусиллями, коли і орендар, і орендода-
вець націлені на загальний результат, коли 
взаємини будуються на партнерських прин-
ципах, коли і гість, і орендар, і орендодавець 
одержують усе більше позитивного досвіду. 
Ми цю атмосферу вже створюємо!

Retaily yours,
Михайло Меркулов

Запасаємося поп-корном, 
але не забуваємо крутити педалі

Звернення CEO

http://www.arricano.com
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2017 рік у команді Arricano – рік клієнт-
ського досвіду, що є ключовим маркером 
зростання аудиторії, лояльної до наших 
торговельних центрів, а також ресурсом 
для підвищення сервісу у всіх точках, де 
гість торговельного центру проводить 
час. Саме тому робота «над враженням» 
ведеться у кількох напрямках: ми вивчає-
мо слабкі місця кожного торговельного 
центру, відслідковуємо реакцію гостей 
на негативний досвід орендарів у мага-
зинах, реагуємо на зауваження відвіду-
вачів у соціальних мережах. Ми прагнемо 
поліпшення сервісу та росту позитивного 
споживчого досвіду в наших ТРК, і тому 
вирішили діяти, застосовуючи ефективні 
інструменти змін, у тому числі, технологію 
«таємний покупець».

Так склалося, що гості торговельних центрів 
асоціюють позитивний або негативний до-
свід, отриманий у конкретному магазині /
кав’ярні / ресторані / точці сервісу, саме з 
торговельним центром. До цього висновку 
ми прийшли в результаті, у тому числі, мар-
кетингових досліджень. 

Більше половини наших гостей у відгуках, 
які залишають на різних ресурсах, згаду-
ють торговельний центр. Цю особливість 
сприйняття неможливо ігнорувати. У той 
же час впливати на рівень сервісу в магази-

нах рітейлерів украй складно. Тому ми вирі-
шили оцінити рівень задоволеності гостей 
наших торговельних центрів, використову-
ючи методику mystery shopping. Оцінити, 
щоб краще розуміти, як можна працювати 
з таким складним параметром, як «задово-
леність клієнта» в умовах, коли рітейлер є 
ключовою точкою оцінки споживача. 

Коли було ухвалене рішення провести таке 
дослідження та почалося обговорення де-
талей, з’явилося багато питань із серії: «А 
навіщо вам це потрібно?», «Шантажувати 
орендарів будете?». Отже, ділимося ре-
зультатами, з яких стає зрозуміло, навіщо 
ми проводили це дослідження і як можна 
використовувати висновки для розвитку й 
поліпшення customer experience.

Що перевіряли наші «таємні покупці»? В 
основному, дослідження було спрямоване 
на аналіз роботи fashion-операторів (одяг, 
взуття, аксесуари), а також на роботу опе-
раторів, що продають товари для дітей, тех-
ніку й електроніку в чотирьох торговельних 
центрах Arricano: «Проспект» та «РайON 
(Київ); City Маll (Запоріжжя); «Сонячна Гале-
рея» (Кривій Ріг). Протягом березня «таємні 
покупці» зробили 101 візит. Ми розглянемо 
деякі параметри результатів проведеного 
дослідження.

Загальний індекс NРS (Net Promoter Score) 
відображено на діаграмі 1. В цілому, по всіх 
торговельних центрах NРS свідчить про 
недостатньо високий рівень сервісу в до-
сліджуваних магазинах. На діаграмі пред-
ставлено три категорії покупців: «критики» 
– споживачі, які  поширюють негативну 
інформацію, що є наслідком негативного 
досвіду, отриманого в процесі здійснення 
покупки; «промоутери» – відвідувачі, що де-
монструють високий ступінь лояльності й, 
відповідно, готові активно рекомендувати 
магазин/торговельний центр; і «пасивні».

Для Arricano, як для керуючої компанії, 
такі результати означають, по-перше, не-
обхідність підвищення індексу лояльності, 
по-друге, використання такої стратегії спів-
робітництва з орендарями, що буде пра-
цювати на задоволення потреб гостей ТЦ 
та стимулювати їх ділитися позитивним 
досвідом відвідування ТЦ та конкретних 
магазинів.

Наталія Дмитренко, 
директор з маркетингу Arricano

«Таємний покупець» вивчає 
потенціал росту продажів рітейлерів

Ми вирішили оцінити 
рівень задоволеності гостей 
наших торговельних 
центрів, використовуючи 
методику mystery shopping.

Клієнтський досвід
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Показник тотального індексу сформований 
з декількох оцінок: стан магазину, зовніш-
ній вигляд та поведінка продавця, робота 
касира, процедура повернення товару. То-
тальний індекс у цілому по мережі, як вид-
но з діаграми 2, демонструє «недостатньо 
задовільне» виконання своїх обов’язків про-
давцями та касирами торговельних точок 
у всіх ТЦ. Це означає, що при професійній 
роботі продавця з відвідувачем є потенціал 
для зростання продажів.

При цьому якщо ми подивимося деталь-
ніше на деякі параметри, які «зашиті» у то-
тальний індекс, то виявимо слабкі місця, на 
які рітейлерам варто звернути увагу. Так, на 
тлі досить високих оцінок за стан магазина 
(діаграма 3) практично у всіх ТЦ, ми спо-
стерігаємо дуже низькі оцінки роботи про-
давців (діаграма 4).

Догляд за торговельними приміщеннями, 
дизайн та чистота – важливі показники, і, на 
щастя, наші торгові центри наповнені якіс-
ними магазинами, з гарним світлом, вітри-
нами та презентацією товару. Водночас, ро-
бота персоналу – це той показник, над яким 
ми пропонуємо працювати регулярно.

У ході дослідження ми звернули увагу й на 
такі фактори ухвалення рішення про покуп-
ку та повторний візит, як продукт та ціна. 
Практично в половині випадків продукт у 
досліджуваних магазинах і торговельних 
точках задовольнив очікування покупця. 
Ціна була прийнятною для чверті опитаних. 
Серед операторів, що продемонстрували 
найбільш високі результати, хочемо відзна-
чити та подякувати за високі стандарти ро-
боти співробітників таких магазинів, як New 
Yorker, Colin’s, Алло, Intimissimi, Samsung.

Потенціал росту продажів 
і збільшення ТО – в руках у 
продавців, якщо побудувати 
роботу грмотно, професійно 
та ефективно. Саме тому 
Arricano другий рік поспіль 
проводить безкоштовний 
освітній проект для 
торговельних команд 
орендарів В2В Upgrade by  
Arricano. Щоб підвищити 
їхні знання, навички 
та компетенції технології 
продажів.

Клієнтський досвід
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3 причини, чому девелоперу варто хоча б 
один раз провести дослідження «таємний 
покупець».
1. Стандартні параметри та критерії оцінки, 
на які ми, як споживачі, не звертаємо уваги, 
у комплексі дають концентровану картину 
та дозволяють оцінити загальний рівень 
сервісу не тільки у магазині, але й у всьому 
торговельному центрі.
2. Можливість порівняти роботу кількох 
операторів у рамках однієї товарної категорії 
та порекомендувати зміни, які поліпшать 
роботу оператора та підвищать його прива-
бливість для ЦА.
3. Девелопер/керуюча компанія за допо-
могою подібних досліджень має можливість 
краще зрозуміти специфіку роботи не тіль-

ки орендарів, але й усього об’єкта. Як прави-
ло, орендодавець спирається на такі дані, як 
виторг з метра квадратного, орендна ставка 
та товарообіг. При цьому дослідження до-
зволяє оцінити потенціал росту конверсії 
(чому «таємний покупець» не купив) та ефек-
тивності персоналу (наприклад, чи одержав 
«таємний покупець» інформацію про види 
діяльності у торговельному центрі).

Хочеться вірити, що проведене досліджен-
ня, при бажанні наших партнерів-рітейлерів 
впроваджувати зміни, з огляду на враження 
«таємних покупців» (як своїх, так і зовнішніх), 
сприятиме росту лояльності відвідувачів, 
збільшенню трафіку та товарообігу.

«Проспект»«Сонячна 
 Галерея»

Сity Mall«РайОN»Мережа в цілому
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Діаграма 4
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Другий рік триває освітній проект 
Business2Students by Arricano, де на від-
критих лекціях практики бізнесу діляться 
зі студентами своїми стратегіями успіху, 
щоб підготувати майбутніх співробітників 
до професійної діяльності, сфокусувати на 
практичних навичках, необхідних на пер-
шому робочому місці, звернути увагу на ті 
сили, які допоможуть учорашньому студен-
ту швидше адаптуватися у діловому світі.

З березня 2017 року стартував III етап, у 
якому до ініціативи Arricano приєдналися 
компанії ринку рітейлу, девелопменту та 
медіа. 10 практиків бізнесу з 10 компаній 
не тільки проведуть 10 відкритих лекцій 
для студентів КНТЕУ, але й нададуть мож-
ливість мінімум для 20 студентів пройти 
стажування та отримати перше місце робо-
ти. 

Ігор Забулонський, генеральний директор, 
КаrKаt Fashion
«Добре, що існує такий інтегрований ком-
плексний проект. Наша команда готова 
передавати досвід і впевнена, що студенти 
сприятимуть динаміці, нададуть імпульс 
нашій діяльності. Ми будемо раді надати 
підтримку молодим людям, які тільки по-
чинають свій професійний шлях, і показати, 
чого очікувати від трудового життя та від 
ринку».

Наталія Дмитренко, директор з маркетингу 
компанії Arricano, розповіла, що розвиток 
проекту B2S by Arricano вийшов саме таким 
з кількох причин. По-перше, живий відгук 
студентів, учасників попередніх етапів, по-
казав, що знання практиків, їхній досвід та 
емоції – це те, що студентам необхідно, те, 
що їх надихає усвідомлено обирати про-
фесію й ставитися до себе вже по-доросло-
му.

По-друге, підтримка, сприяння та зацікав-
леність Анатолія Мазаракі, ректора Київсь-
кого Національного торгово-економічного 
університету, та його команди у розвитку 
студентів –  це зразок готовності до пар-
тнерства вузу та бізнесу, який необхідно 
розвивати.
По-третє, у рітейлі та девелопменті існує 
брак професійних кадрів за наявності до-
статньої кількості справжніх лідерів, успіш-
них людей, які можуть ділитися досвідом у 
рамках проекту B2S by Arricano.

«В результаті ми запросили бути спікерами 
проекту керівників компаній ринку рітейлу, 
девелопменту та медіа, – розповідає На-
талія. – Але була умова: вхідний квиток для 
спікерів Business2Students bу Arricano – пра-
цевлаштування мінімум двох студентів».

Анатолій Мазаракі, ректор КНТЕУ
«Партнерські відносини між вузами 
та бізнесом – це підхід, що потрібен 
нашій країні для розвитку людського 
капіталу. Партнерський проект спря-
мований на те, щоб людський капітал 
став продуктивним, адже участь 

практиків, тих, хто багато чого досяг, може 
багато чого дати молоді. Український бізнес 
і вузи тільки вчаться ефективно працювати 
на загальний результат. Це важливо, тому 
що майбутнє залежить від якості людсько-
го капіталу».

22 березня, на зустрічі представників вузу, 
бізнесу й ЗМІ, відбулося підписання Ме-
морандуму про співробітництво в проекті 
Business2Students by Arricano усіх учасників 

III етапу. Готовність об’єднати зусилля, щоб 
підтримати студентів в адаптації до про-
фесійної діяльності, скріпили підписами 
Київський національний торгово-економіч-
ний університет та 10 компаній – Arricano, 
Ekonomika+, MTI, Multiplex Holding, Watsons 
Ukraine, Retail Community, Український Клуб 
Нерухомості, Brocard Ukraine, КаrKаt Fashion, 
інтернет-проекти Zlato.ua і Mebelok.com.

Зустрічі студентів і бізнес-практиків запла-
новані від березня до червня 2017 року у 
КНТЕУ. Програма майстер-класів стартува-
ла з 20 березня.

Третій сезон Business2Students 
by Arricano — це P2P проект

B2S by Arricano 
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Ганна Березецька, керівник корпоративних 
та інтегрованих проектів, Ekonomika+ 
«Медіакомпанія Ekonomika+ другий рік висту-
пає партнером проекту B2S by Arricano  і 
вважає його одним із найважливіших для 
формування екосистеми майбутнього. 

Ekonomika+  постійно зіштовхується з тим, 
що людей, здатних приступити до робо-
ти негайно та робити її якісно, не так уже 
й багато, і не тільки серед молоді. Проект 
B2S дозволяє залучити завтрашніх профі до 
роботи у реальному бізнесі вже зі студент-
ських  років, допомогти їм побачити, чим 
відрізняється підручник від роботи в офісі й 
«у полі». 

Оксана Донська, співзасновник, інтер-
нет-проектів Zlato.ua і Mebelok.com.
 «Для участі в проекті B2S у нас кілька при-
чин. По-перше, 15 років тому я сама закінчи-
ла торговельний університет. 

По-друге, ми дуже активно розвиваємося й 
нам дуже потрібні співробітники, які хочуть 
«горіти» роботою та разом з нами досягати 
результатів. По-третє, у мене є позитив-
ний досвід участі в освітньому проекті з ме-
тою залучити співробітників». 

Наталія Дмитренко підняла актуальну для 
студентів тему: «Як знайти свою прописку: 
вся правда про важливість першого місця 
роботи й вибір роботодавця», — провела зу-
стріч в інтерактивній формі питань-відпові-
дей і три демонстраційні, але живі співбесі-
ди зі студентами.

Сергій Батритдинов, керуючий директор 
Дивізіону взуття та одягу МТІ, виступив на 
тему: «Як стати успішним у сучасному біз-
несі» і поділився своїми правилами: довго-
строкові відносини із клієнтами, партнера-
ми та співробітниками слід вибудовувати на 
основі взаємоповаги та довіри. «Не намагай-
теся займатися тим, що суперечить вашим 
переконанням, зміни до кращого в країні 
можливі тільки за участі молоді. Ви можете 
змінити своє життя, а через нього – життя 
своїх близьких і життя всієї країни», – звер-
нувся Сергій до слухачів.

Про те, як ставити цілі, як досягати результа-
ту, звідки брати енергію, які «Ключові факто-
ри успішності, що з’являються з досвідом», 
— про все це йшлося на зустрічі студентів з 
Анастасією Давидовою, маркетинг-дирек-
тором Multiplex Holding. «Вийшло емоційно 
та дуже відверто», – відзначає Анастасія.

Ганна Савельєва, директор з роздрібних 
операцій Watsons Ukraine, розповіла сту-
дентам про «Кар’єру у компанії Watsons», 
бізнес-стратегії та роль професіоналів у си-
стемних компаніях. 

Анастасія Давидова, директор 
з маркетингу, Multiplex Holding
«Для нас, найбільшої мережі кінотеатрів, 
у першу чергу важливі емоції та комфорт. 
Освітніх проектів ми робимо багато. 

У цьому проекті розраховуємо, що студенти 
навчаться керувати емоціями, адже для ро-
боти у сервісних бізнесах – це важлива про-
фесійна навичка. Вірю, що одержимо класний 
результат».

Сергій Батритдинов, 
керуючий директор МТІ
«Економіка і торгівля – ті складові, які збіль-
шують добробут країни. Підприємництво 
може змінити країну. Ми – за підприємни-
цтво. 

Хочу донести до молоді, що зміни в країні 
можливі тільки через їхню роботу. І, звичай-
но, ми візьмемо більше, ніж двох студентів 
на роботу, якщо вони будуть. Але це не го-
ловне, головна мета – змінювати культуру 
країни».

Ганна Савельєва, директор з роздрібних 
операцій Watsons Ukraine
«Для нас покоління міленіалів – у фокусі ува-
ги, вони – наші клієнти та наші співробіт-
ники. У цілому, компанія орієнтована на 
залучення молодих людей з метою працев-
лаштування. Розуміння їхніх потреб і якісний 
діалог допомагає зрозуміти, як ми можемо 
змінюватися. В Watsons Ukraine – мульти-
канальна структура, тому для нас важливе 
залучення молодих людей в усі сфери».

B2S by Arricano 

Лекція Сергія Батритдинова «Як стати успішним у сучасному світі»
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Проект завершиться в червні, після чого 
студенти, що пройшли відбір, вирушать на 
стажування. Після успішного проходження 
навчання в них, можливо, з’явиться перша 
робота, де адаптація пройде швидше, ніж 
відразу після студентської лави.

Людмила Севрюк, 
директор, Brocard Ukraine
«Компанія, що представляє товари класу 
«люкс», компанія, що наближає людей до 
світу моди, до миру краси, завжди має по-
требу у творчих та енергійних кадрах. Нам 
дуже важливі нові студенти, нові думки, 
нова енергія. Сьогодні в нас працює 1600 чо-

ловік. Тому в Brocard Ukraine завжди відкрита 
досить велика кількість вакансій. Ми з раді-
стю візьмемо студентів».

«Соціальна відповідальність бізнесу — це 
установка на партнерство, платформа для 
інновацій і ознака розвитку громадянсько-
го суспільства в країні, — вважає Михайло 
Меркулов, СЕО Arricano. — У проекті B2S 
by Arricano — партнерство багатошарове й 
таке, що збагачує: вуз та бізнес об’єднали-
ся заради розвитку людського капіталу й 
сприяння в адаптації вчорашнім студентам. 
Топ-менеджери та студенти об’єдналися 
для обміну досвідом і енергією, дорослі та 

молодь одержують можливість знаходити 
спільну мову про розбіжності між поколін-
нями, гравці галузі — для розвитку молодих 
якісних кадрів».

Юлія Белінська, головний редактор,
засновник, Retailers.ua
«Єдиний капітал, що існує, — це людський 
капітал. Прибуток акціонерам, бізнесу за-
робляють не верстати, не нерухомість, а 
люди. Я шукаю нових молодих людей, молоді 
дарування. Чудово, що проект дає мож-
ливість студентам спробувати себе у різ-
них ролях і зрозуміти, як працює бізнес та 
що їм може знадобиться. Я із задоволенням 

візьму до себе на стажуван-
ня тих, хто хоче спробувати 
себе у  письменстві».

Ольга Соловей, СЕО,
Український Клуб Нерухо-
мості
«На перше місце роботи прий-
шла й злякалася. Я 5 років 
училася, отримала червоний 
диплом, усе в мене виходило, 
а на першому місці роботи ви-
явилося, що я нічого не знаю. 
Я жахливо розчарувалася, ду-
мала, що зі мною щось не так. 
Коли поміняла роботодавця, 
стало зрозуміло: зі мною все в 
порядку, просто мене потріб-
но ще трохи підучити. Перше 
місце роботи дуже важливе. 
Я впевнена, що можу допомог-
ти студентам зробити перші 
кроки в професії». 

Наталя Притульська, проректор, КНТЕУ
«Ми давно в пошуку правильного спілкуван-
ня з бізнесом. Формування культури бізнесу, 
культури споживання, культури навчання — 
це те, чим ми займаємося. 

Той ажіотаж, що зараз є в наших студентів 
щодо проекту, — це ознака його актуаль-
ності. Ми відкриті до спілкування, ми го-
тові до співробітництва, ми розвиваємося. 
Розвиток проекту B2S by Arricano сприяє 
формуванню нової моделі взаємодій і відно-
син студента — вузу — бізнесу, впливає на 
розвиток людського потенціалу, на якість 
професіоналів, формує стандарти партнер-
ства й, у результаті, впливає на економіку 
країни». 

Наталія Дмитренко резюмує, що 
Business2Students by Arricano III — це вже 
не тільки проект корпоративної соціальної 
відповідальності, не тільки B2S-проект. Це 
комплекс B2S, В2В, В2С-комунікацій, це 
проект Р2Р (реорlе2реорlе).

B2S by Arricano 

У проекті B2S by Arricano — 
партнерство багатошарове 
й таке, що збагачує: вуз і бізнес 
об’єдналися заради розвитку 
людського капіталу й сприяння 
в адаптації вчорашнім 
студентам.Лекція Анастасії Давидової «Цьому не навчать в університеті. 

Ключові фактори успіху, які з’являються з досвідом»
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Анна Чуботіна
Директор департаменту 
торговельних площ Arricano
У першому кварталі ми продовжили ре-
алізовувати планові заходи щодо посилен-
ня tenant-mix наших торговельних центрів 
у рамках прийнятої на 2017 рік стратегії 
Customers Experience. Наше основне завдан-
ня — залучати бренди, які відповідають за-
питам нашої цільової аудиторії, генерують 
потоки, обороти яких постійно зростають. 
Реалізація нових ідей та проектів вимагає 
від команди Arricano та наших партнерів 
професіоналізму та злагодженої роботи.

Так, у ТРК «Сонячна Галерея» відкрилися 
два мережевих якірних оператори JUSK і LC 
Waikiki. При цьому ми продовжуємо робо-
ту з відновлення food court у ТРК «Сонячна 
Галерея». У ТРЦ «РайON» відбулося довго-

очікуване відкриття FoodPoint та з’явилися 
дві додаткові зали у кінотеатрі Boomer. Та-
кож очікуються якісні зміни у наборі опера-
торів.

У ТРК City Mall уже протягом трьох років 
вакантність становить 0%. У нас є ідеї, і ми 
продовжуємо розвивати даний ТРК. Цього 
року ми запланували відновлення food court 
і запуск сервісної зони. Для посилення по-
зицій ТРК «Проспект» ми плануємо до кінця 
2017 року залучити великих fashion-опера-
торів, у тому числі й мережеві бренди.

Ми раді, що наші партнери розділяють стра-
тегію Arricano щодо розвитку торговельних 
центрів, допомагають нам перетворювати 
кожний торговельний центр на комфортний 
соціальний простір.

Інна Скребкова
Менеджер з оренди ТРК «Проспект»
У січні 2017 року в ТРК «Проспект» відкрив-
ся магазин дитячого взуття Jump&Blooms 
площею 96 кв. м., який представив колек-
цію дитячого взуття від всесвітньо відомої 
марки Disney.

У березні компанія «Алло» відкрила перший 
в Україні офіційний монобрендовий магазин 
Xiaomi площею 65,5 кв. м. Серед інших пре-
тендентів на дану локацію переваги були 
віддані Xiaomi, тому що на сьогоднішній 
день бренд активно розвивається, пропо-
нуючи відвідувачам, окрім мобільних теле-
фонів, також і фітнес-браслети, телевізори, 
екшн-камери, велосипеди та скутери. Усьо-
го за кілька років смартфони та телефони 
бренду Xiaomi завоювали довіру покупців. 
В 2015 в 1-м кварталі року китайська ком-

панія посіла третє місце у світі за обсягами 
продажів смартфонів, склавши конкуренцію 
іменитим брендам.

8 березня відкрився перший оператор у рам-
ках сервісної зони — туристичне агентство 
«Join UP!». Усього в сервісній зоні заплано-
вана робота сімох операторів, які надавати-
муть  послуги з ремонту побутової техніки, 
взуття та ювелірних виробів, пошиття одягу, 
поліграфії та інші послуги. На даний момент 
оператори готуються до відкриття. Запуск 
сервісної зони запланований на середину 
другого кварталу.

Наталія Кугітко
Менеджер з оренди ТРК City Mall
За минулий перший квартал 2017 року в 
ТРК City Mall був відкритий брендовий ма-

Реалізація нових ідей і проектів 
вимагає від команди Arricano 
і наших партнерів 
професіоналізму 
та злагодженої роботи

Результати роботи департаменту торговельних площ у 1-му кварталі

Інтерв’ю 
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газин ISEI. Настільки невисока активність 
щодо нових відкриттів є логічним наслідком 
кардинальних змін у пулі орендарів, що від-
булися в 2016 році.

З огляду на те, що понад 30% торговель-
них площ в 2016 році знайшли своїх нових 
орендарів, стратегічно 2017 рік для ТРК City 
Mall запланований як рік підвищення впізна-
ваності нових брендів і, як наслідок, збіль-
шення товарообігу орендарів.

Якісні зміни у складі орендарів fashion-га-
лереї потребують такого ж високого рівня 
сервісної складової для відвідувачів центру. 
Так, до списку змін на 2017 рік внесене від-
новлення зони фуд-корту. 

На даному етапі команда Arricano працює 
над підбором найцікавіших та актуальних 
форматів, щоб запропонувати відвідувачам 
не тільки якісний шопінг, але й приємне до-
звілля.

У квітні 2017 року заплановане відкрит-
тя магазина всеукраїнської мережі, що 
спеціалізується на матеріалах для створен-
ня handmade-прикрас та декору Monpacie.

Незважаючи на те, що у 2017 році не запла-
новано кардинальних змін у складі орен-
дарів, відбуватиметься селекційна заміна 
окремих магазинів на більш сучасні форма-
ти.

Наталя Денисів
Менеджер з оренди 
ТРК «Сонячна Галерея»
У першому кварталі 2017 року в ТРК «Со-
нячна Галерея» відбулися гучні відкриття 
двох магазинів міжнародних брендів — все-
світньо відомого турецького fashion-опера-
тора LC Waikiki (1250 кв. м.) та скандинавсь-
кої мережі товарів для будинку JUSK (1100 
кв. м.).

Поява цих «магнітних» орендарів є страте-
гічною для ТРК «Сонячна Галерея», тому що 
відвідуваність зросла в середньому на 10%.

На сьогоднішній день це перші й поки що 
єдині магазини брендів JUSK і  LC Waikiki у 
Кривому Розі. Це дозволяє твердо втриму-
вати позицію унікальності торговельно-ро-
зважального об’єкту в місті, який пропонує 
своїм відвідувачам новий рівень ексклюзив-
ного шопінгу.

Станіслав Шульга
Заступник директора департаменту 
торговельних площ, менеджер з оренди 
ТРЦ «РайON»
Перший квартал 2017 року був активним 
періодом відкриттів та запусків нових кон-
цепцій у ТРЦ «РайON». У першу чергу, слід 
відзначити запуск FoodPoint, що відповідає 
запитам цільової аудиторії. У рамках про-
екту з’явилися нові формати громадсь-
кого харчування, а саме: Pasta Bar. Також 
очікується відкриття ресторану грузинської 
кухні «Ніно». Крім цього, фуд-корт об’єднав 
такі заклади, як «Крила», Noodle Doodle, і 
невеликі формати Vegi Street, Mr. Grill, Corn 
House. У березні був підписаний договір з 
мережею IL Molino.

Розважальний сегмент ТРЦ розширився 
завдяки запуску двох нових залів кінотеатру. 
У підсумку відвідувачі ТРЦ «РайON» можуть 
дивитися прем’єри в 4-х сучасних залах. Від-
булися нові відкриття й у сегменті fashion: 

відкрився магазин Zirka у новому форматі на 
площі 110 кв. м., а також магазин іспансь-
кого спортивного бренду Loma, площа якого 
становить 20 кв. м. 

В 2-му кварталі планується провести ре-
концепцію магазина «Буква» шляхом його 
розширення до 260 кв. м., відкриття магази-
ну українського виробника Season, а також 
якісну заміну декількох орендарів.

Інтерв’ю 
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24 квітня 2017 року відбувся майстер-клас 
Ганни Драгомирецької: «Модель правильної 
дії. Як продавати, «не продаючи», — у рам-
ках безкоштовного освітнього проекту для 
орендарів В2В Upgrade by Arricano.

Ганна Драгомирецька — бізнес-тренер та 
психолог, сертифікований професійний коуч 
Erickson College Internatrional, автор книги 
«Перші кроки в коучингу, або Довідник для 
тих, хто на старті». Ганна розповіла слуха-
чам, що таке коучинговий підхід у продажах 
і в чому його цінність. На інтерактивному 
тренінгу учасники довідалися, що таке «мо-
дель правильної дії», як продавати і задо-
вольняти потребу клієнта «не продаючи», 
завдяки підходу з використанням моделі 
правильної дії. Серед практичних інстру-

ментів, отриманих 
на майстер-класі, 
орендарі відзначи-
ли 5 принципів зі 

створення довіри, вербальні та невербальні 
прийоми для створення контакту, ознаки, за 
якими можна розрізняти різні типи клієнтів, 
класифікацію клієнтів за колірними типа-
ми, відмінність типів питань, у яких випад-
ках їх застосовувати, і багато чого іншого. 
Практичною для учасників стала й ще одна 
сторона відносин «продавець-покупець»: 
можна формувати партнерський тип відно-
син, коли продавець допомагає клієнтові у 
задоволенні його потреб.

Рольова гра з відпрацюванням навички 
застосування «моделі правильної дії» про-
ходила у творчій атмосфері й переконала 
учасників, що в спілкуванні з покупцем цей 
підхід сприяє формуванню позитивного 
купівельного досвіду в клієнтів.

«Безкоштовний освітній проект для орен-
дарів В2В Upgrade by Arricano  — це мож-
ливість для наших партнерів-орендарів 
знайти свій стиль спілкування та манеру 
комунікації з покупцем, щоб розвиватися, 
збільшувати бізнес-показники і формувати 
лояльність до своїх продуктів, — відзначає 
Наталія Дмитренко, керівник департамен-
ту маркетингу компанії Arricano. — Ми хо-
чемо, щоб наші торговельні центри стали 
комфортним соціальним простором. А це 
можна зробити тільки разом, у партнерстві 
орендар-орендодавець-відвідувач, форму-
ючи комфортний соціальний простір кож-
ного магазину, кав’ярні, розважальної зони 

або сервісної точки, наповнюючи customer 
experience позитивом у всьому просторі 
ТРК».
Якщо ви хочете дізнатися ще більше про се-
крети результативних продажів, стежте за 
анонсами тренінгів програми В2В Upgrade 
by Arricano. В останній декаді травня Ігор 
Гарбарук, експерт з торгівлі, спікер та моде-
ратор профільних рітейл-форумів, член ОС 
«Економічний дискусійний клуб», проведе 

майстер-клас «Лояльність клієнтів: інструк-
ція до застосування». Ви глибше довідаєте-
ся, як зрозуміти та полюбити свого клієнта, 
як вибудовувати відносини з постійними 
клієнтами, який зв’язок між станом продав-
ця та здійсненням клієнтом повторної по-
купки.

Партнером В2В Upgrade by Arricano другий 
рік поспіль виступає мережа кінотеатрів 
Multiplex. Компанія Arricano висловлює по-
дяку команді Multiplex за партнерство та 
підтримку освітнього проекту для орен-
дарів.
 

B2B Upgrade by Arricano: 
далі буде 

Освітній проект
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Книжкова полиця для успішних продавців

Книга Світлани Іванової «Продажі на 100%. 
Ефективні техніки просування товарів і по-
слуг» — це практична допомога для всіх, хто 
розвиває навички продажів. У книзі запро-
поновані готові рішення й рецепти з технік 
продажів, які можна адаптувати під завдан-
ня вашої торговельної точки. У книзі викла-
дена методика виявлення потреб гостя, 
техніки задавання питань, роботи із запере-
ченнями, види впливу, описані прийоми пе-
реконання, викладені основи невербального 
поводження і принципи успішної комуніка-
ції, наведені кейси оптових та роздрібних 
продажів товарів різних цінових категорій. 

При цьому тут мінімум «загальних порад» та 
максимум конкретних рішень. Книга допо-
магає перевірити та розширити свої знання 
та збагатити власний досвід, а в результаті 
— збільшити кількість ефективних продажів.

Книга Максима Недякіна «Щирий сервіс. 
Як мотивувати співробітників зробити для 
клієнта більше, ніж досить. Навіть коли 
шеф не дивиться» — про те, як створюва-
ти, нехай навіть у складних умовах, клієн-
тоорієнтований сервіс. У книзі піднімається 
ключове, на думку автора, питання про те, 
що справжній сервіс буває тільки щирим. 
Щирий сервіс — шлях вільних людей, які го-

тові робити для клієнта більше, ніж досить. 
Автор не тільки розповідає про те, що таке 
щирий сервіс, але й викладає базові прави-
ла створення сервісного типу відносин між 
продавцем та покупцем; пропонує закони, 
техніки та прийоми впровадження клієнто-
орієнтованого сервісу, пропонує створюва-
ти «Я-культуру». Книга буде цікава не тільки 
керівникам відділів продажів, але й усім, хто 
хоче поліпшувати споживчий досвід і вдо-
сконалювати навички створення розвива-
ючої комфортної атмосфери в будь-якому 
проекті.

Книга Гаррі Фрідмана «Ні, дякую, я про-
сто дивлюся» — про роздрібну торгівлю. 
Унікальність Фрідмана полягає саме в не-
перевершеній здатності перетворювати по-
тенційних покупців на тих, хто дійсно купує, 
а також вчити цьому інших. Людина повин-
на робити покупку не під тиском, щоб потім 
пошкодувати про візит у ваш магазин, а на 
позитиві. І книга «Ні, дякую, я просто дивлю-
ся» вчить, як цього домогтися. Використову-
ючи гумор та свій величезний досвід, автор 
розповідає про те, як досягти вершин май-
стерності в обслуговуванні покупців і стати 
найуспішнішим продавцем. Ви довідаєтеся, 
як побороти опір покупця, як з’ясувати, що 
він хоче, як змусити його зробити не тільки 
основну, але й додаткову покупку. Прийоми, 
описані в цій книзі, дозволять вам значно 
прискорити кар’єрне зростання.

«Безкоштовний освітній 
проект для орендарів В2В 
Upgrade by Arricano  — це 
можливість для наших 
партнерів знайти свій 
стиль спілкування 
та манеру комунікаціїз 
покупцем, розвиватися, 
збільшувати бізнес-
показники та формувати 
лояльність до своїх 
продуктів».
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Департамент реклами та маркетингу

marketing@arricano.com

Прес-служба

Olena.Obuhivska@arricano.com.ua 
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