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Arricano News Digest

У сьогоднішньому технологічному світі 
це можливо. 11 листопада цього року 
за добу Alibaba, китайський гігант елек-
тронної комерції, продав товарів на 
30,8 млрд доларів! Цю цифру складно 
усвідомити. Дивує і те, що третина цієї 
суми була зароблена за першу годину. 

11.11 - день рекордів продажів і комер-
ційних проривів в інтернеті. Варто від-
значити, що з 2009 року, коли вперше 
стартували розпродажі на Alibaba на 
честь Дня холостяка і онлайн-шопінгу, 
фінансові результати компанії динаміч-
но зростають. У 2018 цифри зросли 
на 27% в порівнянні з минулим роком. 
Практично вертикальний зліт! І це не 
тільки Китай: близько десятка людей, 
яких я знаю, в Україні теж брали участь 
в віртуальному святі шопінгу. Феноме-
нально, погодьтеся.

Інший світовий ритейлер зробив «круте 
піке»: в кінці жовтня найбільший бри-
танський оператор Debenhams заявив 
про збиток у 500 млн фунтів стерлінгів, 
він збирається закрити 50 магазинів і 
скоротити 4000 робочих місць.

У цей же період Amazon став рітейле-
ром №5 в Великобританії, приростив-
ши 22% до минулого року. Новини 
світових гігантів можна, звісно, ігнору-
вати як щось таке, що відбувається в ін-
ших галактиках. Але точно варто звер-
нути увагу на тенденції.

Якщо наводити приклади в ТРК «Про-
спект», то і орендарі, і гості - активні 
учасники змін.

• Кількість орендарів, в яких працює 
e-commerce збільшилась майже 
вдвічі - з 39 до 72.

• Кількість активних підписників 
електронних каналів ТРК «Про-
спект» на поточний період збіль-
шилася на 34%. У планах на 2019 
рік - перетнути позначку 100 000 
фоловерів.

• Проникнення мобільних техноло-
гій в ентертейнмент ТРК також ті-
шить. Відео-експеримент з «карти-
нами, що оживають» в дусі фільмів 
про Гаррі Поттера і привидами, що 
літають галереєю ТРК «Проспект», 
набрав тисячі переглядів без особ-
ливої реклами. Це означає, що тех-
нологія доповненої реальності вже 
стає робочим каналом спілкування 
зі споживачем та має величезний 
потенціал продажу при дуже низь-
кій вартості контакту.

Висновки надихають. Споживач стає 
більш технологічно просунутим, а зна-
чить - і більш вимогливим. Технології 
вдосконалюються і стрімко дешевша-
ють. Ритейлу необхідно стати омніка-
нально ефективним - і в офлайні, і в 
онлайні. Це непросто, але можливо. 

Варто вибрати стратегію розвитку в 
цифровому світі, поставити в плани та 
впровадити.

У нас в Arricano теж відбуваються істот-
ні зміни. За 10 місяців поточного року 
відбулися цифрові зміни, найяскравіши-
ми з яких хочеться поділитися.

Ми запустимо до кінця року «Кабінет 
орендаря» - універсальний портал ко-
мунікації керуючої компанії й фірми-о-
рендаря, який буде сприяти вдоскона-
ленню цифрової трансформації.

У 2019 ми плануємо запустити пілот-
ний проект революційної омніканальної 
екосистеми Prospektus, з використан-
ням hi-tech рішень, націлених на збіль-
шення товарообігу ритейлера.
 ритейлера.

Retaily yours,
Михайло Меркулов, 
CEO Arricano 

Звернення CEO

$30 мільярдів за 24 години
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Зміни tenant-mix за 3-й квартал 2018 року в торговельно-
розважальних комплексах Arricano

• Магазин стильного одягу Week
• Магазин стильного одягу DAR
• Магазин аксесуарів і           

шкіргалантереї InBag
• Магазин ювелірних прикрас 

«Укрзолото»

• Магазин стильного            
одягу Moodo

• Магазин стильного одягу 
Tally Weijl

• Магазин електроніки Xiaomi
• Магазин аксесуарів           

«Секунда»
• Кав'ярня Aroma Kava

• Магазин стильного одягу для 
чоловіків a.Tan

• Магазин стильного одягу для 
чоловіків Men season

• Острів електроніки Zagg
• Офіційне представництво 

«Банк Кредит Дніпро»

• Магазин стильного               
одягу Orsay

• Магазин стильного одягу АМО 
• Магазин електроніки Samsung
• Магазин товарів для будинку 

Zugo Home 
• Магазин товарів для дітей 

Bembi
• Магазин стильних аксесуарів 

A-shop
• Магазин косметики ручної 

роботи Lush

У третьому кварталі 2018 року ТРК Arricano посилили позиції в категорії fashion, в тому числі в сегменті «для чоловіків». 
У кожному ТРК з'явилося по 2-3 нових магазини стильного одягу від українських і міжнародних брендів.
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ТРК як соціальний простір: Marketing & PR-проекти в 3-му кварталі 2018
Активності в ТРК Arricano націлені на просування категорій «шопінг» і «дозвілля» з емоційними і соціальними ефектами. 
Основні комунікаційні інструменти: 
• інтерактивно-розважальний BTL
• SMM-relations
• персоналізований PR, що транслює offline experience в online месседжи та нові цінності ТРК

Fashion opportunities, дозвілля
та соціалізація

Тест-drive на парковці ТРК City Mall 

«Створення анімації» - комп'ютерний 
майстер-клас в ТРК «Солнечная Галерея» від 
академії «Крок»

День народження ТРЦ «РайON» - «Шопінг як діти 
в школу»

День народження ТРК «Солнечная Галерея» - 
Neon Fashion Party 

Презентація футбольного клубу в 
ТРК «Солнечная Галерея»

Fashion Day в ТРК «Солнечная Галерея»

Космічний простір «Планетарій» у 
ТРК «Солнечная Галерея»

«Cool School! І ніякого навчання» в ТРЦ «РайОN» в 
форматі edutainment

Summer Sale і розіграш велосипеду від «Алло» в 
ТРК «Солнечная Галерея» і ТРК City Mall 

Спеціальні медійні проекти та
blogging-культура

Про виховання дітей, творчість та любов до 
шопінгу в інтерв'ю зі співачкою Боженою Дар для 
видань ТРК «Проспект» 

Спеціальний медійний проект про бренди в 
ТРК «Проспект» для розважального видання 
«Вікенд»

Service Point в ТРК «Солнечная Галерея» і 
ТРК City Mall 

Інтерв'ю з журналістами Кривого Рогу для сайту 
ТРК «Солнечная Галерея»

Fun-content

Ролик «10 речей для неї і для нього» для каналу 
YouTube в ТРК «Солнечная Галерея» і ТРК City Mall 

Global Summer Sale - відео для каналу YouTube 
ТРК «Проспект»

Нові випуски програми «Качка-News» на YouTube 
каналі ТРЦ «РайОN»

Відео «Стань зiркою у новому сезоні» в 
ТРК «Проспект» 

Відеоролики зі стилістом в ТРК «Проспект» 

Відео «Який модний look вибрати» в 
ТРЦ «РайОN»

Відео-серіал «Ті, що вижили в шопінгу» в 
ТРК «Проспект»
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Головні святкові івенти в ТРК Arricano в 3-му кварталі за участю 
українських зірок і в трендовій тематиці

1 вересня ТРЦ «РайON» відсвяткував 
День народження у стилі «Як діти в 
школу». Концепція свята відповідала 
всесвітньому Дню знань та шкільної 
тематики, тому що ТРЦ виповнилося 6 
років. 
Маркетинговою та PR підтримкою івен-
ту був інформаційний супровід у ЗМІ та 
у соціальних мережах зі згадуванням 
бренд-партнера АЛЛО.

Комунікаційні ефекти в цифрах
• Більше 500 святкових фотографій в 

альбомі ТРЦ «РайON» на сторінці в 
Facebook.

• Більше 1500 подарунків для учас-
ників конкурсів і атракціонів.

• Більше 2500 учасників святкових 
конкурсів в соціальних мережах.

• Більше 28 000 охоплення публіка-
цій і сторінок в Instagram.

• Більше 350 лідів було зібрано для 
Big Data.

ТРК «Сонячна Галерея» відсвяткувала 
10-річний ювілей в яскравій резонанс-
ній концепції Neon Fashion Party.

Святковому івенту передувала зустріч з 
журналістами, блогерами та Лідерами 
Громадської Думки Кривого Рогу.

Емоції, відгуки та цифри в соціальних 
мережах Кривого Рогу
• Понад 150 000 жителів Криво-

го Рогу дізналися про святковий 
концерт у ТРК «Сонячна Галерея» 
з постів, історій та прямих ефірів в 
Facebook та Instagram.

• Більше 1500 коментарів гості опу-
блікували на сторінках Facebook і 
Instagram.
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«Кабінет орендаря» - універсальний портал комунікації 
орендаря та керуючої компанії

Для оптимізації бізнес-процесів, зруч-
ності комунікації, економії часу, персо-
налізації взаємодії з партнерами, ком-
плексної інформованості і координації 
по проектам компанія Arricano в грудні 
2018 року запускає «Кабінет орендаря» - 
універсальний портал бізнес-комунікаціі 
з орендарями .

«Політика компанії Arricano спрямована 
на розвиток партнерства у всіх напрям-
ках. Ми крок за кроком формуємо екоси-
стему відносин «керуюча компанія - ТРЦ 
- орендар - гість» для якісного розвитку 
всіх учасників процесу, - зазначає Михай-
ло Меркулов, CEO Arricano Real Estate 
PLC. - У взаємодії Arricano і орендарів 
наша команда побачила можливість 
удосконалити документообіг, збільши-
ти швидкість прийняття рішень, зробити 
бізнес-комунікацію якісніше. Так народи-
лася ідея проекту «Кабінет орендаря».

«Кабінет орендаря» - це єдина точка до-
ступу в системі комунікації між орендо-
давцем і орендарем на базі web-рішення. 
Це портал, інтегрований з бухгалтерсь-
кою програмою 1С, для інформації про 
оплати і документообіг, а також для ко-
мунікації з підрозділами орендодавця: 
маркетингом, орендою, експлуатацією 
та бухгалтерією.

Користуватися порталом досить просто: 
заходиш на портал, реєструєшся, отри-
муєш персональні ключі доступу (безпе-
ка гарантована завдяки спеціальним 
технічним рішенням), оформлюєш свій 
профіль і користуєшся розділами «Заяв-
ки», «Документи», «Звіт по товарообігу», 
«Матеріали», «Контакти».

«Ми зробили френдлі-профіль, щоб було 
максимально просто і зручно користува-
тися, - зазначає Олександр Немер, IT-ди-
ректор компанії Arricano. - Цей сервіс 
робить документообіг, рішення «папе-
рових» питань з проведення маркетинго-

У 2018 році компанія Arricano одним із стратегічних напрямків, що 
вдосконалюють комунікацію у всіх сферах, обрала підвищення тех-
нологічності. Цифрова трансформація і оптимізація комунікації - це 
основа для розвитку сучасного бізнесу, коли в одиницю часу необ-
хідно вирішити безліч питань. Автоматизація бізнес-процесів - один 
із способів вирішити таке завдання.
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Переваги для 
орендодавця  
• автоматизація системи по-

дання та інформування про 
необхідні оплати та заборго-
ваності

• отримання зручного, єдиного 
інструменту комунікації з 
орендарем

• автоматизація подачі звіт-
ності по товарообігу

• зниження ризиків спотво-
рення інформації за рахунок 
побудови централізованого 
середовища, у тому числі за 
рахунок централізованої роз-
силки повідомлень і заванта-
ження єдиних інформаційних 
матеріалів для орендарів

• скорочення непродуктивного 
часу, структурування ко-
мунікації

• розвиток ще одного каналу 
отримання інформації про 
потреби орендарів 

Переваги для 
орендарів
• підвищення зручності та 

швидкості отримання необ-
хідної інформації (за рахунок 
виведення статусів за всіма 
заявками і документами в 
одному місці з доступом 
24/7)

• самоконтроль по оплатах і 
заборгованостях

• запит і отримання бухгал-
терської інформації в зручно-
му інтерфейсі, що не вимагає 
спеціальних знань

• оперативна подача і узгод-
ження заявок щодо поточ-
них питань від замовлення 
пропуску до маркетингових 
послуг

• доступ до інформації про 
можливості додаткового 
просування брендів, необхідні 
матеріали, шаблони та до 
контактної інформації

• отримання сповіщень

вих заходівабо проведення інших робіт у 
орендаря максимально ефективними. В 
тому числі, вирішує біль всіх орендарів 
- втрату документів: весь архів, рахунки, 
заявки, договори, матеріали, зберігаєть-
ся в профілі орендаря.

Можна в режимі реального часу бачити 
заборгованості, бачити статус узгоджен-
ня на проведення заходів. Орендарям 
варто тільки спробувати - і вони зро-
зуміють, наскільки такий сервіс допом-
агає швидко і якісно вирішувати багато 
бізнес-питань».

Партнером компанії Arricano у розробці 
«Кабінету орендаря» виступила Digital 
компанія S Produccion, яка входить до 
складу Monami Group. Комплексний 
підхід S Produccion до інформаційних 
каналів, досвід компанії в розробці плат-
форм для комунікації як з B2C, так і з B2B 
аудиторією, чітке розуміння завдань, які 
необхідно було вирішити за допомогою 
платформи, реалізувалися в тому, що 
«Кабінет орендаря» дозволяє перенести 
комунікацію орендодавець-орендар в 
digital-простір і зробити її максимально 
ефективною і оперативною для обох 
сторін.

«Кабінет орендаря є кастомною роз-
робкою, яка включає в себе адаптацію 
ticket-системи обробки заявок і виве-
дення інформації про документи під біз-
нес-процеси орендаря, специфіку робо-
ти з даними і документами, - розповідає 
Олена Ступак, client services director 
Monami Group. - Існує ряд готових си-
стем, але вони не враховують специфіки 
компанії і, в основному, націлені на вну-
трішній документообіг. Дана система 
вирішує завдання в індивідуальному 
функціоналі як орендарів, так і оренда-
торів і базується на принципах взаємови-
гідного партнерства».

Tenant-mix діджиталізація 
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Технічні переваги 
«Кабінету орендаря»
• орендар має доступ 24/7 

до всіх рахунків, статусів 
оплати, актів та даними за 
договорами

• шаблони матеріалів, заявок, 
звітів - швидкий доступ, 
оперативна заміна, завжди 
актуальна версія

• в Кабінеті виводяться 
актуальні статуси і історія 
обробки заявок

• подача звітів по товарообігу 
з виведенням історії раніше 
поданих звітів

• тікет-система обробки  
заявок орендарів 
різноманітними 
департаментами: від 
замовлення перепустки - 
до проведення промо та 
розміщення реклами

• документообіг - портал 
технічно виконує роль 
прошарку, що спрощує 
взаємодію та отримання 
інформації з 1С

Безпека, одне з ключових завдань збері-
гання даних, в проекті забезпечується 
на всіх етапах. Ось деякі з інструментів 
безпеки:

• захист серверів і захист передачі да-
них - захист від ddos атак

• захист інформації при виведенні 
клієнту - дані передаються виклю-
чно за запитом і зберігаються на 
сервері, а додатковий захист за-
безпечує використання захищеного 
протоколу https

• захист модуля управління - жорсткі 
обмеження доступу

• захист на рівні самого ресурсу - су-
часні інструменти і методи розроб-
ки дозволяють забезпечити високий 
рівень безпеки, в тому числі захист 
від sql ін'єкцій, коректну роботу з 
кешуванням даних на пристрої та 
зберігання даних в cookies.

«Кабінет орендаря» - це, перш за все, 
сервісне рішення, зазначають творці 
проекту. В найближчому місяці буде йти 
тестування порталу. У планах до кінця 
року - апробація порталу як єдиного вік-
на, єдиного засобу комунікації з оренда-
рем. У перспективі - подальший розви-
ток інструментів і каналів комунікації, 
глибша взаємодія та управління очіку-
ваннями користувачів.

Запрошуємо орендарів приєднатися до світу діджиталізаціі! 
Для цього потрібен всього лише будь-який гаджет і бажання!

Приходьте реєструватися в «Кабінет орендаря»!
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Формування професійної бізнес-спільно-
ти - це взаємодія компаній, ЗМІ, галузе-
вих організацій, влади, освітніх установ. 
Одним з базових принципів комунікацій-

ної політики Arricano є відкрита і своє-
часна комунікація за допомогою власних 
медійних ресурсів і незалежних ЗМІ.
Компанія регулярно інформує існуючих 

та потенційних партнерів про корпора-
тивні досягнення, результати та плани, 
ділиться кейсами і кращими практика-
ми, використовуючи як традиційні, так 

і інноваційні канали. Новини, думки і 
корпоративні повідомлення формують 
платформу для установки взаємин і ро-
звитку співпраці.

B2B & B2C communication

Комунікаційна модель Arricano

НОВИНИ, ДУМКИ, 
ІНФОРМАЦІЙНІ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ЕКСПЕРТНІ 
КОМЕНТАРІ СПІКЕРІВ 

ARRICANO ДЛЯ ЗМІ

КОРПОРАТИВНІ
НОВИНИ

МЕДІЙНІ
ПРОЕКТИ

НОВИНИ
ТРК

http://arricano.com/ua Retail Hacks by Arricano разом з 
Ukrainian Retail Association https://
rau.ua/
Retail Consultant для власного 
YouTube Каналу Arricano разом з 
Retailers.ua

Канал YouTube є одним з найбільш ди-
намічних інформаційних інструментів, 
що швидко розвиваються у корпора-
тивному секторі, дозволяючи відтво-
рювати відеоповідомлення для різних 
цільових аудиторій. На сьогоднішній 
день канал Arrican® Live Channel має 
6,9 тис. підписників.http://prospekt.com.ua/ua

http://citymall.ua/ua
http://sungallery.com.ua/ua
http://rayon.com.ua/ua

http://arricano.com/ua
https://rau.ua/
https://rau.ua/
http://Retailers.ua
http://prospekt.com.ua/ua 
http://citymall.ua/ua 
http://sungallery.com.ua/ua 
http://rayon.com.ua/ua
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To tell the truth & share news - слоган YouTube каналу Arricano Live

Arricano Live - корпоративний інформа-
ційний YouTube-канал, що генерує власні 
медійні програми, презентації та виступи 

спікерів. Одна з найпопулярніших про-
грам, що демонструють високій показник 
переглядів, - це Retail Консультант. Мета 

цього спільного з Retailers.ua медійного 
освітнього проекту - поділитися думками 
експертів ритейл-галузі та запропонува-

ти ефективні і функціональні рішення для 
орендарів ТРК з метою підвищення рівня 
впізнаваності, лояльності і товарообігу.

Освітня програма Retail Consultant – business hacks для ділових партнерів

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyiAEfL15eV8bK2BzNa5C9Nbz27RX9R0V
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Актуальні теми сесій в цьому році:
• Жінки в ритейлі. Історія успіху. Натх-
нення. Мотивація
• Тенденції розвитку торговельної неру-
хомості. Нові концепти і унікальні фор-
мати
• E-Commerce & Digital. Тренди та інно-
вації

• Гармонія у сімейному бізнесі. Роздрібна 
синергія
• Ефективний лідер. Філософія управлін-
ня бізнесом
• Правила гри на українському ринку. 
Стратегія розвитку зарубіжних рітей-
лерів

Місце: КВЦ Парковий,

Паркова дорога, 16а 

Контактна особа з питань 

партнерства: Едуард Ковтун

● +38 073 213 50 61

● e.kovtun@rau.ua 

Контактна особа з питань 

реєстрації: Олеся Кобцева

● +38 (050) 313 74 53

● o.kobceva@rau.ua

Партнерські події

06.12.2018
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Департамент реклами та маркетингу 

marketing@arricano.com

Прес-служба  

Olena.Obuhivska@arricano.com.ua

Департамент оренди

leasing@arricano.com.ua

www.arricano.com/ruwww.youtube.com/channel/
UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ

www.facebook.com/ArricanoGroup/?fref=ts

Contacts

http://www.youtube.com/channel/UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ
http://www.youtube.com/channel/UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ
http://www.youtube.com/channel/UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ
http://www.arricano.com/ru
https://www.facebook.com/ArricanoGroup

