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ватись та розвивати новий рівень взаємовідносин, із довірою та відкритістю.
Відтак, галузь із готовністю об’єдналась для
діалогу з владою, вже вкотре відстоюючи
свої позиції. Тим більше, що цього року ТРЦ
безпрецедентно взяли на себе менеджмент
процесу вакцинації у суспільстві.
Цього року орендатори та орендодавці,
а головне, споживачі, адаптувались до
нових умов соціалізації та шопінгу. Підтвердження цьому – відновлення трафіку
після пом’якшення обмежень, зростання
конверсії та товарообігу, відкриття нових
магазинів.
На MAPIC ми ще раз переконалися, що міжнародні гравці тримають у полі зору український ринок, вбачаючи в ньому свій потенціал росту та розширення географічної
присутності.

Дорогі колеги!
Грудень – це якраз той час, щоб підбити річні підсумки, подякувати команді за
ефективну роботу, партнерам - за плідну
співпрацю. І сформувати пріоритети на
наступний рік.

Ключова відзнака нашого ринку в 2021 – це
його адаптивність до незнаних та невідомих факторів, які неочікувано з’являлись,
змінювали звичну диспозицію, вимагаючи
водночас швидких і продуманих рішень. У
таких умовах гравці почали більше гурту-

вирішення важливих соціальних питань.
Ми реалізували освітні проєкти, співпрацювали із фондами та NGOs.
Ці напрямки діяльності «забираємо» і на
2022. Ми продовжимо підтримувати ефективне партнерство з орендарями, покращувати наші ТРЦ, формувати стійкі спільноти та розвивати галузь девелопменту та
ритейлу України.
В наступному році хочу побажати натхнених проєктів, успіхів, зростання та
досягнення цілей! Нехай у кожного буде
якнайбільше приємних сюрпризів, теплих
зустрічей та мотиваційних викликів.
Retaily yours,
Анна Чуботіна,
CEO Arricano

Ядро бізнесу Arricano – це будівництво
ТРЦ та гармонізація об’єкту в інфраструктурі спільноти. Покращуючи наші торговельні центри, ми моделюємо життєвий
цикл об’єкту із врахуванням потреб та інтересів спільнот, активно взаємодіючи із
сегментованими аудиторіями.
Цього року ми інтегрували концепцію сталого розвитку в довгострокову стратегію
компанії і прийняли ESG політику. Ми визначили для себе пріоритетом корпоративну соціальну відповідальність, а саме
підтримку і розвиток наших ком’юніті, щоб
вибудовувати лояльні, довірливі відносини.
Цього року наші ТРЦ, які ми позиціонуємо
як соціокультурні простори, були і центрами світського життя, і мали вплив на
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2021: бізнес, KPIs, дослідження ринку, тенант-мікс та
соціальна складова Arricano
Підбиваючи підсумки року, можна з впевненістю стверджувати, що 2021 був непростий, але зрозумілий та достатньо перспективний у плані відродження ринку, пошуку нових інсайтів та драйверів. Якщо зрівнювати настрої із протяжною невизначеністю 2020, то цього року до непередбачуваних
«чорних лебедів» вже ставились резильєнтно, з нарощеною бізнес-адаптивністю. Із самого початку команда Arricano визначила пріоритетні напрямки в менеджменті ТРЦ. Це розвиток ефективного тенант-міксу та співпраця із орендарями, дослідження консюмерських патернів та генерування
енергійних маркетингових взаємодій із аудиторіями торгових центрів у Києві, Запоріжжі та Кривому Розі.
ТОП-6 СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ ARRICANO
ТА COMMUNITY RELATIONS
Пункти вакцинації в ТРЦ Arricano ·
Краудфандінг у ТРЦ «РайON» та ТРК City Mall ·
Соціально-просвітницький проєкт для педагогів ·
Teachers’ Self Upgrade у ТРК «Проспект»
Щедрий забіг і збір донацій для фонду «Бачити серцем» ·
на платформі Kind Challenge у ТРК «Проспект»
Соціальні дискусії із благодійниками та волонтерами ·
Кривого Рогу у ТРК «Солнечная Галерея»
Meet&Talk на тему відповідального батьківства ·
в усіх ТРЦ Arricano
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ТОП-6 СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ У СПІВПРАЦІ ІЗ NGOs,
МИТЦЯМИ ТА РИТЕЙЛ-БРЕНДАМИ

· Фотопроєкт візуальних ілюзій «Стань зіркою свого життя–

лікуйся безоплатно» у ТРК «Проспект» за ініціативи
The Gate Agency спеціально до всесвітнього руху боротьби
з раком молочної залози

· Баскетбольний Challenge Day разом із TARMAK та 		
Decathlon у ТРК «Проспект»

· Традиції американського танцю 20-40-х років минулого
століття у ТРК «Проспект»

· Доброчинна кампанія «Прямий діалог» (Face-to-Face) з

метою підтримати дітей-сиріт за ініціативи міжнародної
благодійної організації СОС «Дитячі Містечка Україна» у
ТРЦ «РайON»

· Акція «Кошик добра» разом із фондом «Союз милосердя»
у ТРК City Mall

· Фотовиставка

Євгена Бондаренка ROZOU UKRAINE vol.3
у ТРК «Солнечная Галерея»
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ТОП-7 ЯСКРАВИХ ВІДКРИТТІВ У ТРЦ ARRICANO
Спортивний Decathlon у ТРК «Проспект» ·
Модний LC Waikiki у ТРЦ «РайON» ·
Мультибрендовий Letout у ТРК «Солнечная Галерея» ·
Креативний «Акварель» у ТРЦ «РайON» ·
Затишний «Кактус» у ТРК City Mall ·
Технологічний «Фокстрот» у ТРЦ «РайON» ·
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ТОП-3 ВІДЗНАКИ ARRICANO ЯК
СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ

· BusinessHero ділового ринку за версією Європейської Бізнес
Асоціації про вагому КСВ позицію

· Соціальні проєкти Arricano - серед топ-25 кращих КСВ-

програм в Україні за версією ділового видання «Власть денег»

· Arricano в рейтингу топ-5 репутаційних активістів на ринку
		 девелопменту за версією ділових експертів проєкту
«Репутаційні АКТИВісти»

ТОП-7 КОНЦЕПТУАЛЬНИХ АВТОРСЬКИХ ПРОЄКТІВ
ВЗАЄМОДІЇ З ПРОСУВАННЯ МОДИ, СТИЛЮ ТА ШОПІНГУ

Експозиція Fashion&Profession у ТРК «Проспект» ·
Сучасна жінка у ТРК «Солнечная Галерея» ·
Cool School про шопінг-експерименти дітей та ·
батьків у ТРЦ «РайON» ·
Як оновити гардероб на літо – ритейл-дослідження ·
у ТРК City Mall ·
Медійне дослідження з інфлуенсерами ·
Кривого Рогу про взаємовплив моди та професії ·
Fashion&Profession у ТРК «Солнечная Галерея» ·
Fashion-ялинка у ТРК «Проспект» із дизайнерським ·
хенд-мейд вбранням ·
Fashion Day та демонстрація модних трендів ·
у ТРК «Солнечная Галерея» ·

«Торговий центр як бізнес-проєкт має
свій життєвий цикл. У менеджменті
ТРЦ важливі різновекторні складові –
підтримка існуючого менеджменту чи
його оновлення завдяки актуальним
брендам в tenant-mix, з метою відреагувати на тренди та запити, задати імпульс для росту та взаємодії із цільовими групами.

Денис Корнута, директор департаменту
торговельних площ Arricano

Ми розвиваємо наші ТРЦ як комфортні
соціальні простори, де відбуваються
цікаві події, які приваблюють відвідувачів. Те, що у нас багато експозицій,
тематичних виставок та комунікацій
із амбасадорами бренду ТРЦ, позитивно впливає і на роботу орендарів».
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Зміни tenant-mix у ТРЦ Arricano протягом 2-го півріччя 2021
Орендна стратегія Arricano включає три напрямки. Перший – це підтримка та супроводження ритейл-брендів, залучення у маркетингові програми,
просування на медійних майданчиках ТРЦ в офлайні та онлайні, інтеграція в Community Relations із аудиторіями, а також надання фахового консультаційного сервісу. Другий – це залучення нових якісних операторів ринку для ефективного розширення tenant-mix моделі у різних категоріях,
що відповідає соціальним трендам та споживацьким запитам. Третій – це оптимізація tenant-mix, у тому числі робота з форматами, локаціями та
концепціями ритейл-брендів, які представлені у ТРЦ Arricano. При показнику заповнюваності 99%, саме орієнтація на аудиторію торгового центру є
ключовою в управлінні офлайн-площинами, щоб змоделювати стійку екосистему «покупець-орендар-орендодавець».

CОЛНЕЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Магазин товарів для дому та життя в скандинавському стилі Moro
Магазин домашнього затишку English Home
Магазин міжнародного бренду косметики та краси Yves Rocher запрацював
у новому форматі
Фешн-магазини брендів ТМ Arber та ТМ Anabel Arto розширили
офлайн локації

Магазин міжнародного спортивного бренду Puma
розширив офлайн локацію
Магазин взуття українського бренду Mida
Магазин сухофруктів та смаколиків «Кешью»
Магазин українського фешн-бренду Vovk, магазин
білизни польського бренду Atlantic та оптика
«Люксоптика» оновили формати у нових локаціях
Острів прикрас «Укрзолото» та фешн-острів
«Стильний Look»

Фешн-магазин для усієї родини турецького бренду LC Waikiki
Магазин дитячого одягу Bebe.ua
Магазин товарів для дому та життя в скандинавському стилі Moro
Острів аксесуарів для гаджетів Techno Case
Розширення зручних сервісів - нові кавові автомати та представництво банку
«Кредит Дніпро»
Магазин посуду й ттоварів для інтер’єру «Дім посуду» та магазин ІТ послуг і електроніки Vodafone запрацювали у новому форматі

CITY MALL
Магазин товарів для дому та подарунків «Кактус»
Острів яскравих солодощів Cherry Berry
Магазин міжнародного спортивного бренду New Balance
запрацював в оновленому форматі
Розширення зручних сервісів - нові кавові автомати
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Емоційні інсайти та привітання амбасадорів ТРЦ Arricano
У 2021 році ТРК «Проспект» став центром соціального
тяжіння для жителів Деснянського району.
МАМАRIKA

Meet & Talk

Celebrities

Fashion
& Profession

DZIDZIO

Освітній
upgrade
Fathers
Club

Відкриття
Decathlon

Teachers` Self
Upgrade

«Тут будуть
танці» з
Київським
Swing Dance
Club

Імідж,
бренди,
lifestyle

Popcorn
Market
Multiplex

СТ
И
С
О
ЕК

Мода,
професія
«Щедрий Забіг
2021» &
«Бачити
Серцем»
Гуртки
HUB

Social
communities

«Прямий
діалог»

ЕМА ТРК «ПР
ОСП
ЕК

Експозиція
LIKUYSIA

Т»

Інна Сотнікова, директорка ТРЦ «РайОN»,
ТРК «Проспект»
«У новому році хотілося б побажати здоров’я, щирих людей поруч, гармонії у сім’ях,
теплоти в душі та лише драйвового настрою!»
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Емоційні інсайти та привітання амбасадорів ТРЦ Arricano
Протягом року були проведені роботи з благоустрою кожного куточка ТРЦ. Щодня
«РайОN» ставав комфортнішим, світлішим, безпечнішим для кожного гостя.

Foxtrot
LC Waikiki

Влада

Health

Імідж,
бренди,
lifestyle

Collaboration
Контролюючі
органи

Пункт
вакцинації
«Новорічні пригоди Деснянки» з
Деснянською РДА
«Community point» благодійний збір одягу
та взуття для
малозабезпечених

ЕКОСИС

Social
communities

«Дякуємо кожному з вас, що в цьому незвичайному 2021
році ви були з нами!»

Е

Т

Інна Сотнікова, директорка ТРЦ «РайОN», ТРК «Проспект»

«Прямий
діалог»

М

Cool
School

А Т
Р Ц « РА Й O N »
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Емоційні інсайти та привітання амбасадорів ТРЦ Arricano
Протягом року ми разом із нашими партнерами намагалися максимально відвернути наших гостей від поганих думок і складнощів, радуючи їх традиційними і не дуже заходами на території ТРК.
Сертифікати
гостям ТРК
на повне медичне
обстеження

Health

Святкування
Дня народження
ТРК

Community
Point –
благодійний
збір одягу

Пункт відвідав
Міністр охорони
здоров`я і дав високу
оцінку роботі
ТРК

Пункт
вакцинації
Благодійна
акція «Кошик
добра

Social
communities
TY MALL

Онлайн-трансляція чемпіонату
Європи з футболу
з Pari Match

Розіграш
автомобіля
з IVAN TAXI

ЕКОС

CI

Ярмарки
Handmade

ИСТЕМА ТРК

Вардуі Батракова, директорка ТРК City Mall
«Згідно з гороскопом, 2022 є роком Тигра. Хочу побажати усім почуття впевненості, сили, потужності та
стабільності. Партнерам – хороших продажів, розширення мереж, досягнення ВСІХ поставлених цілей. І передусім – нам усім – ЗДОРОВ’Я»
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Емоційні інсайти та привітання амбасадорів ТРЦ Arricano
Весь 2021 рік ТРК продовжував посилювати позиції кращого, комфортного Fashion Mall та безпечного об’єкту.
Онлайн-трансляція
бою Joshua
VS Usyk

Контролюючі
органи
Влада

Collaboration
Капремонт
сходового
маршу

Виставки
фотографів,
покази
модельних
агентств

Доступ до WC
для ММГ та Матері
і дитини

Посилення
комфорту
Двері
системи
«Антипаніка»

Спортивний
боксерський
клуб

Модернізація
освітлення

Імідж,
спорт,
lifestyle

Hand-made
ярмарки з
БО «Сундучок»

ЕКОСИ
А

ТР

А
К «СОЛНЕЧН

Міський
фешн-журнал
VGORODE

ГО
«Рух без меж»

Social
communities Фотопроєкт
Rozou

Пункт
вакцинації

ЕМ

«Хочемо подякувати кожному, хто допомагав нам і був
з нами, та побажати гармонійного нового року без
обмежень!»

СТ

Марина Баранова, директорка ТРК «Солнечная Галерея»

Волонтерська
платформа
«Компас»

Health

Клуб драйвових
гонщиків Ukrainian
drag racing federation
проведення
AUTOSLALOM

Я

ЕРЕ
ГА Л

Я»
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Новаторські підходи та взаємодія
зі спільнотою у КСВ діяльності
торгових центрів
Соціально-просвітницький проєкт Teachers’ Self Upgrade у ТРК «Проспект», який відбувся якраз напередодні впровадження дистанційного навчання восени, зібрав понад
150 вчителів. Задум взаємодіяти з колективами педагогів із різних шкіл Деснянського
району полягав у тому, щоб надихнути на самомотивацію та саморозвиток, посилити
їхню адаптивність до нових викликів. А саме: подолати бар’єри в онлайн-викладанні,
набувши нових актуальних компетенцій, про які ще не згадували у студентські роки
в педагогічних університетах.

Arricano News Digest

Teachers’ Self Upgrade резонував
як у спільноті вчителів, так і на
українському ринку ритейлу та
девелопменту. У публікаціях про
проєкт багато цікавої аналітики
про рівень викладання в школах,
відгуки про актуальність тематики
та інтерпретації експертів у стилі
«навіщо бізнесу КСВ».
І якщо у ділових колах виникає
дане питання, Arricano взяла на
себе консультативну місію це
роз’яснити.
Безумовно, що у кожного бізнесу –
своя стратегічна задача, відповідна модель менеджменту та взаємодія із клієнтами. І своє розуміння
соціальної позиції.
Утім, можна виокремити кілька
ключових пунктів, із переліку яких
кожен найде вичерпне пояснення
для подальшої імплементації КСВ
та сталого розвитку на прикладі
Teachers’ Self Upgrade:
·Проєкт із відпрацьованим алгоритмом взаємодії учасників для
розвитку партнерства з орендарями та прояву ритейл-брендів у
соціальному контексті
·Формування репутаційної подушки бренду та позитивного
іміджу, що дозволяє налагоджувати зв’язки з зовнішньою та вну10

трішньою цільовою аудиторією
стейкхолдерів
·Інвестиції в стійкий розвиток суспільства. Для багатьох компаній
це має принципово-важливе значення
·Зміцнення відносин із бізнес-партнерами, які розвивають
свою корпоративну ESG policy
·Налагодження government relations
Підбиваючи отримані KPIs у проєкті Teachers’ Self Upgrade, можна говорити і про ефективність
Community Relations, адже вчителі, учні та їхні батьки – відвідувачі
ТРК «Проспект».
А тепер ще й амбасадори бренду.
Адже завдяки КСВ зміцнено лояльність та зв’язок.

Про соціальну експертизу Arricano

Arricano News Digest

Взаємодія з учителями відбулась у стилі бізнес конференції, під час якої топ-лектори поділилися актуальними лайфхаками, як краще працювати з учнями в онлайні, та про особливості покоління Z та Альфа, аби утримувати їхню увагу на навчанні. Про що розповідали вчителям? Усі лекції були цікавими та експертними.

«Всі ми генії. Але якщо ви будете
судити рибу по її здатності підійматися на дерево, вона проживе все
життя, вважаючи себе дурепою».

Альберт Ейнштейн

Лектор Олег Василевський, засновник
освітньої компанії Jamm Group,
сформулював мету освіти та наголосив на
геніальності кожної дитини.

У ЦИФРАХ РЕЗУЛЬТАТИ ВИГЛЯДАЮТЬ ТАК:

· 150 вчителів Деснянського району стали амбасадорами бренду «Проспект»
· 100 000 діджитальних охоплень на медіа-ресурсах ТРК «Проспект» із

Експерт-коуч у сфері освіти Вікторія
Спащенко зробила акцент на необхідності
впровадження у школах РішенняОрієнтованого підходу.

«Підтримка освітніх проєктів – це інвестиції у
майбутнє. А вчителі – посередники, від яких залежить формування світогляду та рівень знань
учнів. Під час Teachers’ Self Upgrade ми отримали запит на формування бренду вчителя.

		 авторським контентом

· 250 000 діджитальних охоплень на медіа-майданчиках партнерів
· 25 орендарів торгового центру отримали нативні прояви та прямий контакт

А це ще один міст сполучення для розвитку
співпраці та інтеграції ритейл-брендів у КСВ
ініціативи», - резюмує Олена Обухівська, директорка з комунікацій Arricano.

		 із цільовою аудиторією

· 277 000 грн Media Value і десятки публікацій у ЗМІ з аргументацією та
		 сторітелінгом у позитивному контексті. А це формує думку щодо
		 брендів-учасників
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«Від мене для усіх» - послання у ТРК «Проспект»
У ТРК «Проспект» відбувся ярмарок соціальних підприємств із гучним
меседжем «Від мене для усіх». У цих словах закладений глибокий сенс,
що відповідає візіонерській моделі «соціум – мій особистий вклад».
Учасники ярмарку дають роботу незрячим та людям із інвалідністю, а частину прибутків інвестують на вирішення
суспільно-важливих питань. Відтак, хто
придбав продукцію, той також долучився до круговороту допомоги іншим заради суспільного блага.
Щоб привернути увагу, у ТРК «Проспект» провели пресівент, у якому взяли
участь інфлуенсери соціального апгрейду: Василь Назарук, керівник Програми
соціального інвестування Western NIS

Enterprise Fund, Олександр Санченко, народний депутат України, Вікторія Батуї,
телеведуча, філантроп, Віра Шелест, польова радниця Агентства ООН у справах
біженців, Артем Корнецький, експерт у
сфері соціального підприємства, Володимир Шейгус, експерт у сфері розвитку
громадянського суспільства, Анна Гулевська, експерт у сфері соціального підприємства, Катерина Розора, засновниця
соціального бізнесу, а також Анна Чуботіна, СЕО Arricano, та Інна Сотнікова, директорка ТРК «Проспект».

Пітер Друкер,
бізнес-експерт, автор
концепції суспільства
знань та соціальних
орієнтирів

«У компанії Arricano переконані, що ТРЦ – це місце генерування нових ідей, щоб формувати думку, ставлення, передаючи цінності «від людини до людини». Ми
сподіваємося, що послання «Від мене до усіх» впевнено
заякориться серед покупців. І те, що ярмарок відбувся саме в ТРЦ, – може стати хорошим імпульсом для
подальшого просування соціоапгрейдингової моделі
підприємництва».

Соціальне підприємництво – це нова
модель мислення та діяльності, коли
інші люди і соціум загалом стають
первинними, щоб проявити про них
свою турботу, докласти власних зусиль
та праці, щоб інвестувати у соціально-важливе.
Це складніша схема взаємодії, адже базується на моральній чесноті віддавати, служити, допомагати заради загального блага усіх.

«Для соціального підприємства цінністю є місія
сприяти позитивним змінам у соціумі. Місія, а не
дохід».

Катерина Розора,
співорганізаторка ярмарку

Анна Чуботіна,
CEO Arricano

«Сьогодні ми живемо в організованому суспільстві, де більшість може самореалізуватись та досягати успіху. Тим не
менш, є соціально вразливі люди, навіть цілі групи людей, які
потребують уваги та підтримки. Хтось потрапив у складні
життєві обставини, комусь потрібний дім, зцілення, відновлення стосунків та шанс на нове життя. У нас багато роботи, ми надихаємось і розчаровуємося, але продовжуємо йти
обраним шляхом. І все більше українців починають розділяти наші цінності та особисто долучаються до ініціатив
круговороту соціального блага. Ідея ярмарку в ТРК «Проспект» - це хороша можливість для кожного, тобто і виробника, і покупця, додати від себе для усіх. Тим більше, що великий бізнес в особі Arricano долучився до сфери соціального
підприємництва, професійно підтримавши учасників».
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Про маркетинг та споживацькі патерни відвідувачів ТРЦ у 2021
Особливість торгового центру як об’єкту соціально-громадського значення в тому, що у відвідувачів різні очікування у вирішенні своїх потреб. Вони
стосуються і здійснення покупок у відповідних магазинах, і атмосфери перебування в ТРЦ, і розваг, і власних вигод. Тому і маркетинг ТРЦ – багатовекторний і мультифункціональний, який передбачає раціональну, емоційну та соціальну складові.
Зважаючи на переломні періоди 2021 року, коли відбувались скачки від помаранчевої до червоної карантинних зон, змінювалась поведінка та споживацькі патерни аудиторій ТРЦ, їхні мотиви шопінгу та сприйняття ТРЦ як соціального та віртуального простору.

БЕЗПЕКА ТА СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – У ПРІОРИТЕТІ
Прискіпливість, відчуття комфорту та впевненості – це основні драйвери споживацьких патернів, які вийшли на перший план у 2021. У
ТРЦ Arricano миттєво відреагували на цей запит, запропонувавши своїм відвідувачам пункти вакцинації, інформаційну підтримку та безпечне дозвілля у новому форматі.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА СПОЖИВАЦЬКИЙ ДОСВІД
Карантинні обмеження та безлімітний доступ до онлайну довели, що для
людей важливою є соціалізація та споживацький досвід. Тому беззаперечною перевагою торгового центру став саме комфортний соціальний простір, куди можна прийти, розважитися та впевнено здійснити покупки,
маючи прямий контакт із ритейл-брендами, їх цінностями та товарними
лінійками.

ЕМОЦІЙНІ ТА СПОГЛЯДАЛЬНІ ІНСАЙТИ
Потреба в офлайні як в реальному споживацькому досвіді зумовила у взаємодії з
відвідувачами розвиток нових емоційних інсайтів. Деформація інших індустрій, наприклад, обмеження в туризмі, змусила ТРЦ задовольняти спрагу в отриманні нових вражень та емоцій. Тому в 2021 поступово заякорився тренд - «шопінг як новий
тревелінг» із модними колекціями міжнародних брендів, які приїхали в Україну, які
переносять споживача з вітрини одразу на вулиці інших країн.
У ТРЦ Arricano посилили візуальну складову, де в серії спецпроєктів увагу відвідувачів приваблювали інсталяції та креативні дизайни для споглядання та інтелектуального задоволення.
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Arricano News Digest

Emocio

Racio

Socio

Непередбачуваність та тривоги буденності викликали попит на покупку «про всяк випадок». Паралельно з цим аудиторія прагнула отримати вигідну пропозицію «тут і зараз».
Поєднавши ці два патерни з емоційним ефектом, ТРЦ Arricano регулярно проводив розіграші та моментальні лотереї, з подарунковими
сертифікатами, додатковими бонусами та знижками у магазинах, які
користувались найбільшим авторитетом.
У сегменті «Електроніка» - це «Фокстрот», Comfy, «Ельдорадо»;
«Спорту» – Decathlon; «Fashion» - Mango, Ostin, Flo,
New Yorker.

ВИМІРИ
МАРКЕТИНГОВИХ
ВЗАЄМОДІЙ

«Маркетинг ТРЦ завжди був цілиною в роботі зі споживацькими інсайтами,
які охоплювали широкі грані потреб, від розрахункової раціоналізації до
найдетальніших емоційних імпульсів. Тому сегментація аудиторій та угрупування запитів за їх потребами – це один із найактивніших маркетингових інструментів, яким ми користуємося в менеджменті ТРЦ. І в усіх наших
активностях першочерговою ми виокремлюємо соціальну складову. Адже
головний атрибут ТРЦ – це соціальний простір.
Тому у 2021 у нас був і освітній проєкт із вчителями, і «Щедрий забіг» та
співпраця з фондом, і взаємодія з тінейджерами, і окрема робота з ком’юніті», - резюмувала Олена Погодіна, директорка з маркетингу Arricano.
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Як команда Arricano взяла участь у галузевому Store Tour by Retailers.ua
Галузеве ділове видання Retailers.ua для гравців ринку ритейлу та девелопменту провело спеціалізований Store Tour у новому багатофункціональному ТРЦ Retroville, концепція якого – lifestyle центр.
Делегацію від Arricano представив департамент експлуатації – управляючі команди торгових центрів: Інна Сотникова, Вардуї Батракова, Марина Баранова, Наталія
Незгода, Іван Тутик, Вероніка Берковська,
Яна Безверха, Микола Якименко, Ксенія
Бондарчук, Денис Гороховець, Андрій Белянін, Ігор Боковенко, Анатолій Бондар,
Валентин Плутенко, Леонід Жидецький,
Олександр Федоренко.
Екскурсійне бізнес-меню ТРЦ включало спеціалізовані кейси передових ритейл-форматів, облаштування сервісних
опцій у торговій точці, як ефективно збалансувати простір, враховуючи потоки
цільового трафіку, наприклад, зоопарк
для дітей, спортивний центр, супермаркет чи будівельний магазин.

«Нетворкінг під час Store Tour by Retailers.ua – це чудова можливість зазирнути за
куліси, побачити в реальному часі пульсування та внутрішню інфраструктуру ТРЦ,
обмінятися досвідом та почерпнути цікаві рішення. А ще – зустрітися з колегами,
дискутувати, надихатись. Адже експертиза управління торговим центром – це наше
спільне надбання, щоб розвивати галузь разом, із кращими практиками, на перспективу всіх конкурентних переваг офлайну, враховуючи нову реальність та нові
правила безпеки», - поділився враженнями Іван Тутик, головний інженер ТРК
«Проспект».

Юлія Белінська, редакторка Retailers.ua та організаторка туру зазначила:
«Краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Таким принципом ми керувалися,
створюючи бізнес-екскурсії Store tour. Retail is detail.
Store tour дозволяє побачити деталі магазину наживо, напряму задати питання керівникам бізнесу, отримати досвід та інсайти. Це безцінний досвід. Саме тому ми
бачимо, що попит на такі бізнес-екскурсії зростає».
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Книжкова полиця
Наталія Незгода
Адміністраторка ТРК «Проспект»
Ідентичність бренду
Аліна Вілер
Аліна Вілер - один із провідних професіоналів у сфері
брендингу. Її фірма допомагає в розробці програм індивідуальності бренду для компаній, що входять до рейтингу
Fortune 100.
Якщо ви хочете створити бренд, ви повинні направити
свої зусилля на те, щоб знайти таке слово, яке викликає
унікальний відгук у ваших клієнтів. Слово, яким не володіє жодна інша компанія. Для компанії Mercedes це слово
– престиж, а для Volvo – безпека. Ключова фраза – це гасло
та пояснення основних принципів компанії, яка описує, узагальнює чи допомагає зацікавити. Далі йде ефективна стратегія, вона передбачає наявність центральної об’єднуючої ідеї, яка впорядковує поведінку, дії та комунікації.
Сприйняття змісту відбувається на третьому етапі, вже після сприйняття форми та кольору. Це означає, що для інтерпретації слів нашому мозку потрібно більше часу.
Брендінг – це не таке заняття, коли ставиться галочка
– і проєкт завершено. Автор виділив три основні якості кращих брендів: 1) легко користуватися/вивчити; 2)
відповідає очікуванням відвідувачів; 3) використовує
візуальну комунікацію.
Автор стверджує, що символи діють на інтелект, уяву,
емоції сильніше, ніж будь-які інші засоби, тому саме висока якість візуальної комунікації компанії повідомляє
її клієнтам про те, що вона старанно дбає про свою продукцію та послуги, контролює їх якість.
Книга дуже цікава і дає всебічне розуміння, на яких
принципах будуються бренди в різних сферах і чому,
дотримуючись цих принципів, бренд буде розвиватися,
а не потоне серед мільйонів інших.

Олена Погодіна
Директорка з маркетингу Arricano
Три склянки чаю
Грег Мортенсон, Девід Олівер Релін
Книга про цілеспрямованість і про те, що не буває правильних і неправильних подій, людей, які підходять або не
підходять. Коли є мета, вир подій та обставин - не більше,
ніж фон для її досягнення.
У центрі уваги книги – історія альпініста Грега Мортенсона. Не підкоривши вершину К2 і дивом уникнувши загибелі, автор опинився в гірському селі Пакистану, де близько
познайомився з життям та звичаями місцевого населення.
Епізод з дітьми, які спокійно сидять на гірському уступі,
на землі, одні, без вчителя, і намагаються в пилюці писати
та читати літери – один із найсильніших. Рішення автора залишитися в цій країні та
будувати школи для місцевих дітей – видається єдиним можливим.
Події, описані у книзі, відбуваються за кілька років до та після вибуху веж-близнюків 11
вересня. І Мортенсон робить цікаві висновки про те, як пов’язані релігійний фанатизм
та відсутність освіти.
У результаті фонд, яким керував автор книги, побудував понад 167 шкіл у різних селищах Пакистану та Афганістану, а сам Грег Мортенсон
кілька років висувався Конгресом США на здобуття Нобелівської премії Миру.
Цитати з книги, які надихнуть та допоможуть виділити
головне. «Те, що ми намагаємося зробити, може здатися
краплею в океані, але без цієї краплі океан був би набагато меншим».
«Якщо ми справді хочемо забезпечити мир своїм дітям,
то маємо зрозуміти, що перемогти у війні з тероризмом
можна лише книгами, а не бомбами».
Рекомендую книгу до прочитання всім, хто замислюється про взаємозв’язок внутрішньої мотивації та зовнішніх
факторів, а також розмірковує про власний внесок у зміну світу на краще.
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Анна Чуботіна
CEO Arricano
Як багаті країни стали багатими, і чому бідні країни залишаються бідними
Ерік Райнерт
У рейтингу країн за рівнем життя Human Development
Index, згідно з щорічним дослідженням ООН Human
Development Report, Україна в 2020 році посіла 74 місце. А
це, на жаль, далеко не перше місце серед інших європейських країн.
Чому країна з таким величезним потенціалом і ресурсами,
одним із найбільших європейських ринків не спромоглася досягти ефективності та успіхів? Не створила здоровий
виробничий сектор, а продовжує залишатися позаду інших країн Європи? Чи може історичний контекст та практичний досвід країн із високим
рівнем життя стати відправною точкою для розвитку нашої країни?
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Людмила Чеснокова
Менеджерка із маркетингу та партнерських проєктів
99 франків
Фредерік Беґбедер
Що насправді являє собою світ реклами та які її темні сторони?
Як знімаються рекламні ролики? Чия робота приносить більше
навару: журналіста чи копірайтера? Про це та багато іншого
можна дізнатися з книги французького письменника Фредеріка
Беґбедера «99 франків».
Книга розкриває суть маркетингу з одного боку – очима осіб, які
змінюють цей світ, за допомогою реклами спонукають людей купувати товар, а з іншого боку – це показ суспільства споживачів.
Головний герой роману – молодий, креативний та начитаний рекламіст Октав Паранго, який добре виконує свою роботу та знає
собі ціну. Вдягнений в модний одяг відомих світових брендів, він
їздить на якісних, дорогих автомобілях, харчується в найкращих ресторанах і розуміє, що плоди
його досконалої роботи змінюють цей світ.

На ці запитання відповідає Ерік Райнерт, відомий норвезький економіст, який займається економікою розвитку та економічною історією. Автор ставить під сумнів ефективність вільної торгівлі для країн, що розвиваються. Він пропагує прагматичний підхід,
який заснований на використанні кращих практичних case studies із досвіду країн, що
вже досягли визначних успіхів та мають експертизу.
Райнерт на прикладах доводить, що задля досягнення добробуту на етапі розвитку держави необхідно підтримувати реальну економіку всіма можливими способами, вести
продуману промислову політику, політику протекціонізму та інвестувати у стратегічні напрями. При цьому ключовими є не ті, які зазвичай обирають країни, що розвиваються з прицілом на мінімальні витрати. А ті прогресивні
галузі, що генерують економіку - виробництво, торгівля та
інноваційні напрями.

Октав знає всі секрети та прийоми управління підсвідомістю споживачів, щоб змусити купити
товар, іноді зовсім не потрібний. Він відчуває себе в капкані, оскільки не може заглушити в собі
муки совісті і хоче зруйнувати світ рекламної індустрії, який зле діє на споживача. На прикладі
головного героя автор показує цей світ з найгіршого боку, як зворотний бік медалі. Він не вибирає слова та культурні висловлювання, а навпаки за рахунок лексики показує всю жовч та цинізм
рекламного світу, навіть висміює його.
Звісно, в романі висвітлюються й інші теми, зокрема, про любов,
сімейні цінності, життя та смерть, сюжет часто перетинається з
релігією. Думаю, що кожен читач може зчитати щось своє і, можливо, вчасно змінить погляди на життя і вектор свого руху.
Книга глибока і водночас мерзенна, оскільки змушує усвідомити
всю силу впливу реклами, яка керує світом. Усе в цьому світі продається, і наше суспільство настільки застрягло в непомірному
споживанні товарів, що перетворилося на рабів, яких за допомогою влучних слоганів так легко змусити поклонятися сучасним
брендам.

Ця книга надихає на поглиблене вивчення підходів та моделювання економічної реальності. І буде корисною для
широкої аудиторії, небайдужої до питань економічного
розвитку, особливо для державних діячів усіх рівнів.

Особисто мене книга спонукала задуматись про справжні життєві цінності. Куди ми йдемо? На що витрачаємо свій час, свої
зусилля, своє життя? І, незважаючи на посаду та матеріальне становище, треба мати в собі достатньо волі та мудрості залишатися
Людиною.
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Олена Швець
Менеджерка з оренди ТРК «Солнечная Галерея»
Теорія ігор
Авінаш К. Діксіт, Баррі Дж. Нейлбафф
Ця книга по-справжньому змінила моє життя. Сама по собі
«Теорія ігор» - не просто цікава назва. Це цілий розділ
прикладної математики, що використовується в суспільних науках для вивчення та розробки математичних моделей, прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту.
Але це не та математика, яку вивчають у нас в школах. В
ній немає нескінчених формул та цифр, натомість в ній
повно задач, і головне - інструкції по їх вирішенню. «Теорія ігор» намагається математично зафіксувати поведінку
в стратегічних ситуаціях, в яких успіх суб’єкта, що робить вибір, залежить від вибору
інших учасників. А погодьтесь, такі задачі ми зустрічаємо кожен день, в бізнесі, на роботі, удома, під час покупки нового авто чи в конфліктній ситуації. Все наше життя - це
про взаємодію суб’єктів, і у кожного з них є свої інтереси та цілі. І дуже часто реалізація
наших планів залежить не тільки від нас.
За допомогою цієї книги можна краще зрозуміти, що таке стратегічне мислення, і, використовуючи описані методи та правила, навчитись застосовувати його в повсякденності. Автори книги - Авінаш Діксіт і Баррі Нейлбафф - професори математики в
престижних університетах. На прикладах із кіно, спорту, політики, історії вони показують, як майже всі компанії та люди залучені до взаємодії. Кожен розділ змальовує нам нову стратегію.
Наприклад, стратегія для паралельної гри - автори пояснюють її на прикладі цінової війни між компаніями,
які продають однаковий товар. На якій ціні варто зупинитись в боротьбі за покупця? Як правильно реагувати,
якщо твій конкурент демпінгує? Що таке «чудова рівновага» і як її знайти? Відповіді на ці, і не тільки, запитання
ви знайдете в цій книзі. Я точно можу порекомендувати
її кожному, але приготуйтесь до того, що для засвоєння
кожний розділ вимагатиме від вас аналізу та серйозного
осмислення матеріалу.
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Інна Сотнікова
Директорка ТРК «Проспект», ТРЦ «РайON»
Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод,
краси й успіху
Мей Маск
Якщо хто читав книгу «Ілон Маск: Tesla, SpaceX і шлях у
фантастичне майбутнє», яка написана журналістом Ешлі
Вінсом, той в курсі про оригінальність мислення, що закладене ще з дитинства. «Жінка, яка має план» розкриє
ще глибше коріння нестандартних підходів у династії
Масків. У цій книзі головна героїня – вона, жінка, мама,
креаторка свого життя, велична Мей. Щиро про виховання, становлення себе, труднощі та перепони, виховання
дітей та спілкування з онуками, перемоги та поразки, харчування та дієту, роботу та
наукові дослідження.
Із кожного розділу можна виписувати десятки практичних цитат і лайфхаків про
власний досвід, про готовність жити на повну, планувати та твердо сприймати незаплановане, неочікуване, навіть неприємне. Сімейне гасло Масків, яке передавалось
із покоління в покоління – «будь сміливим, але обережним». Мені важко уявити, як
можна було з маленькими дітьми жити в пустелі, рятувати їх від левів, але з автобіографічних слів видно, що це було захопливо. Що ці події формували загартовану
особистість із дитинства. Тому в зрілому віці Мей Маск
твердо заявляє на всю планету – «усе ламалось, а ми не
панікували». Мені дуже резонує цей вислів. Адже сама
вже другий рік поспіль гучно заявляю – «працюємо і
не панікуємо».
Ще із занотованого з книги – «чим більше ви працюєте,
тим більше щастить». Ну хіба це не правда?
Рекомендую прочитати і ближче познайомитися із
Мей Маск. Адже вона про себе розповідає так, наче ви
приятелі, зустрілись і за столиком разом п’єте каву. А
потім ви наче попрощались і вам захотілось вийти із
зони комфорту, переосмислити і прийняти нові рішення, почати щось спочатку, щоб було цікавіше, зробити
те, чого ви ще ніколи не робили.
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Олена Обухівська
Директорка з комунікацій Arricano
Посткорона. Від кризи до нових можливостей
Скотт Гелловей
Автор книги вважає, що після війни, депресії чи пандемії настає найпродуктивніший час для стрімкого
розвитку.
У своєму дослідженні підбирає влучні мотиваційні цитати класиків про суспільний прогрес, які можна
аналізувати як в контексті «Посткорони», так і відповідно до власного критичного досвіду. З самого початку мені резонувала думка – «є десятиліття, коли нічого не відбувається. І бувають тижні, в які стаються
десятиліття». Або – «бідність потрібна як стимул, щоб продовжувати розвиватись» та «суспільство, де є
процвітання, але мало прогресу».
Очевидно, що автор тисне на швидкість сучасного життя з поворотами, коли світ вібрує від потрясінь,
новацій та зломів традиційного устрою. А сам COVID 19 із сарказмом описується як можливість створити
майбутнє, де некерованою є емоційна модуляція зі зростанням рівня депресії та соціального хаосу. Є ще
прекрасні метафори та аналітичні судження, які описують сучасні реалії з різних галузей економіки та
підривних індексів.
Тобто здатність індустрії до радикальних перетворень під впливом технологій.
Мене найбільше зацікавила освіта, в діагностиці якої деякі дані мене вразили.
Виявляється, що плата за навчання в американських коледжах упродовж 40 років зросла на 1400 %. Тим
не менше, якість онлайн-навчання бажає кращого. Автор взагалі вважає цей формат «глючним» та сумно
безладним, навіть якщо вартість послуг зросла.
Дану книгу прочитати треба, щоб побачити нові підходи до соціального спостереження, але без академізму, а щоб згенерувати свої висновки.
Скоро у продажі вийде наступна робота Скотта Гелловея «Алгебра щастя» про взаємовідносини з людьми. Її я також планую придбати для
домашньої бібліотеки.

19

Contacts

Arricano News Digest

marketing@arricano.com

leasing@arricano.com.ua

Olena.Obuhivska@arricano.com.ua

www.youtube.com/channel/
UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ

www.arricano.com/ru

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

20

