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Arricano News Digest

Шановні партнери!

У цьому випуску дайджесту ми 
підготували огляд, присвячений 
розвитку та управлінню ТРК 
«Проспект» з точки зору різних 
департаментів та бізнес-функцій. 
Ця корисна team-building вправа 
дозволила проаналізувати ефек-
тивність обраної стратегії розвит-
ку проєкту і внести в неї зміни на 
майбутнє з урахуванням мінливого 
контексту: нових переваг спожива-
ча, посиленої конкуренції на ринку 
торговельних площ, зростання 
online торгівлі. Адже 1 грудня ТРК 
«Проспект» виповнюється 5 років. 
А це вже повноцінна історія і для 
бізнесу, і для самого об'єкту, у 
якого є явні переваги – унікальний 
фудкорт, найсильніша представ-
леність категорії спортивних то-
варів у Києві, більше 130 брендів 
в категоріях sport, fashion, home, 
food, service points, які користу-
ються популярністю серед гостей, 
а  також різноманітна розважальна 
складова і 1,7 млн щомісячного 
трафіку лояльних відвідувачів.
Для мене успіх – це, в першу чер-
гу, сильна команда, сформована 
на довірі, взаєморозумінні, повазі і 
взаємодії. За два останніх місяці я 
ще більше в цьому переконалася, 
прийнявши у вересні обов'язки в.о. 
генерального директора Arricano.
Досягнення найамбітніших цілей 
можливо з командою професіо-
налів, на яких можна покластися, 
які знають свою справу, беруть на 
себе відповідальність, ініціюють 

проєкти і пропонують своє про-
фесійне бачення щодо вирішення 
питань будь-якої складності.
Саме в такій корпоративній атмос-
фері можна говорити про стійке 
зростання компанії, про довіру до 
партнерів, про нові девелоперські 
проєкти та інновації.
Третій квартал став для нас 
успішним: рівень вакантності в усіх 
наших торговельно-розважаль-
них комплексах не перевищував 
технічного, товарообіги орендарів 
показують стабільне зростання 
з року в рік. Разом з партнера-
ми-орендарями ми відсвяткували 
отримання нагороди ТРК City Mall 
(Запоріжжя), що став у вересні 
переможцем в номінації «Кращий 
середній ТРЦ в містах з населен-
ням до 1 млн осіб». Третій квартал 
став для нас успішним: рівень 
вакантності в усіх наших торго-
вельно-розважальних комплек-
сах не перевищував технічного, 
товарообіги орендарів показують 
стабільне зростання з року в рік. 
Разом з партнерами-орендарями 
ми відсвяткували отримання на-
городи ТРК City Mall (Запоріжжя), 
що став у вересні переможцем 
в номінації «Кращий середній 
ТРЦ в містах з населенням до 1 
млн осіб». Це сталося на III уро-
чистій церемонії нагородження 
кращих компаній сфери ритейлу 
і торговельної нерухомості Retail 
& Development Business Awards 
2019. 31 серпня ми відсвяткували 
день народження київського ТРЦ 
«РайОN», якому виповнилося сім 

років, а 28 вересня – одинадця-
тиліття криворізького ТРК «Сол-
нечная Галерея». У цьому номері 
ми поділимося нашим досвідом і 
розповімо, яких результатів можна 
досягти, використовуючи такий 
BTL-інструмент, як день народ-
ження ТРК.
Перед нами – багато нових 
завдань і проєктів, які необхід-
но фіналізувати в цьому році. 
При цьому команда Arricano вже 
живе наступним роком, де на нас 
чекають нові виклики. Це мотивує 
робити наші торговельні об'єкти 
краще, розвивати персональні і 
командні компетенції. Хочу поба-
жати всім нам не просто реалізації 
наміченого, а придбання такого 
досвіду, знань і умінь, які сприяють 
сталому розвитку та забезпечу-
ють лідерські позиції в будь-якому 
контексті.
А скоро Новий рік. І до цього свята 
треба ще багато чого встигнути. 
Тим більше, що на fashion- retail 
ринку це – найгарячіша пора. У 
наших ТРК в Києві і регіонах за-
вершуються останні приготування 
до зимового святкового сезону, 
щоб гості отримали задоволення 
від шопінгу, дозвілля, комфортної 
атмосфери і з гарним настроєм 
зустріли Новий рік у колі близьких 
і друзів.

Retaily yours,
Анна Чуботіна

Звернення CEO
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У 3-му кварталі 2019 року, напередодні «високого» шопінг-сезону, по кожному ТРК Arricano tenant-mix оновився, змінився і посилився згідно брендових і 
категорійних пріоритетів для кожного торговельно-розважального комплексу. У ТРК «Проспект» стійка платформа ЗСЖ, спорту і здорового харчування 
розширилася завдяки новим sport & fashion і food court операторам. У регіональних ТРК «Солнечная Галерея» і City Mall зміни в tenant-mix стосувалися 
переважно шопінг-категорії fashion і електроніки, які демонструють купівельний попит серед цільових груп.

Project news

• Fashion-магазин українського 
бренду Promin в новому форматі

• Мультибрендовий магазин      
взуття Merit

• Острів ювелірних виробів       
«Срiбній Biк»

• Fashion-магазин хутра і        
шкіри Klaros

• Острів косметики NYX

• Острів гаджетів та аксесуарів 
«Техно Еж»

• Сервіс по хімчистці одягу «Кімс»
 
• Острів IQOS

• Магазин побутової техніки і елек-
троніки Comfy в новому форматі

• Fashion-магазин одягу Colin's в 
новому форматі

• Мульти-категорійний магазин 
міжнародного бренду Miniso

• Fashion-магазин одягу             
Remix concept store

• Fashion-магазин Giulia

• Острів взуття для дітей        
українського бренду Palaris

• Сервіс «Обмін валют»

• Спортивний магазин міжнародно-
го бренду Skechers

• Книжковий магазин «Буква» в 
новому форматі

• Магазин білизни українського 
бренду Jasmin

• Спортивний магазин міжнародно-
го бренду New Balance в новому 
форматі

• Fashion-магазин Lerros

• Ресторан Roti Chicken

• Ресторан Savor

• Сервіс «Експрес манікюр»

Зміни tenant-mix в ТРК Arricano 
за 3-й квартал 2019
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У 2019 ТРК «Проспект» відзначить свій п'ятий день народження. Для всієї управлінської команди, для партнерів і, звичайно ж, для гостей торговельно-
розважального комплексу ця дата важлива. Адже багато змін було реалізовано за попередні п'ять років. ТРК відкривався в непростий час – соціальні, 
політичні та економічні хвилювання 2014-го року призупинили деякі заплановані види діяльності, не дозволивши об'єкту відкритися в повному обсязі. Однак 
в подальшому ТРК «Проспект» безперервно розвивався, змінювалися підходи до управління: в маркетингу, оренді, експлуатації реалізовані новаторські 
управлінські та операційні рішення. Сьогодні, через 5 років злагодженої і ефективної роботи, ТРК «Проспект» – один з найбільш відвідуваних і успішних об'єктів 
в столиці.

Архітектура
Микола Якименко, директор департаментів девелопменту та 
експлуатації:
«Архітектурна концепція ТРК«Проспект», розроблена більше 
шести років тому фахівцями всесвітньо відомого британського 
архітектурного бюро Chapman Taylor Spain, сьогодні так само, як і 
5 років тому є сучасною, актуальною і функціональною. Завдяки 
архітектурним і дизайнерським рішенням гості почуваються 
комфортно і легко орієнтуються в просторі ТРК. Сприятливу 
атмосферу створюють природне світло, атріум як композиційний 
вузол, лаконічна естетика і гармонійно облаштований внутрішній 
простір. На етапі проєктування і будівництва основними 
принципами у виборі матеріалів і технологій для будівництва і 
дизайну ТРК «Проспект» були якість та безпека, довговічність та 
функціональність. Такий підхід забезпечив грамотні девелоперські, 
дизайнерські та естетичні рішення, які тривалий період 
залишаються в тренді. Просторий паркінг на даху, – інноваційний 
для України 5 років тому прийом європейського девелопменту, – і 
сьогодні є раціональним рішенням для використання обмеженого 
простору ТРК. Технології, використані при будівництві та 
створенні інженерних систем, в тому числі інтерактивних систем 
навігації, тепло-, водо-, холодо-, електропостачання, вентиляції, 
пожежогасіння, BMS системи, показали якість, надійність і 
функціональність. У той же час, коли в технологіях з'являються 
нові рішення, у нас є можливість вдосконалюватися. Адже в 
ТРК «Проспект» ми продовжуємо розвивати інноваційність та 
енергоефективність, орієнтацію на безпеку і якість».

Стратегія, розвиток, бізнес-процеси
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Оренда та Tenant mix
Наталія Денисів, заступник директора департаменту торговельних площ: 
«Торговельно-розважальний комплекс, як жива, динамічна і гнучка екосистема, тонко відчуває зовнішнє оточення і адаптується під його потреби. Всі зміни, що відбуваються в 
пріоритетах і стилі життя різних поколінь, безпосередньо позначаються і на ТРК, який охоплює і взаємодіє одночасно з X, Y і Z поколіннями. А це, в свою чергу, вимагає нових 
правил підбору Tenant mix.
Донедавна вибір споживача в категорії класичного fashion – це тісні костюми, бандажні сукні і незручні туфлі, які, хоч і створювали відчуття дискомфорту, але відповідали 
модним трендам свого покоління. З огляду на це, ТРК «Проспект» з моменту відкриття і протягом перших років спеціалізувався на магазинах в категорії fashion, footwear та 
товари для дому.
Сьогодні Tenant mix ТРК змінилася. Покупці віддають перевагу свободі, комфорту і здоровому способу життя. Попит змінює пропозицію, підштовхуючи і суміжне зростання 
популярності normcore з його унісекс-тенденцією беспретензійності і простоти.
Саме ці lifestyle тренди безпосередньо вплинули на реконцепцію моделі Tenant mix в ТРК «Проспект». Найбільше змін торкнулися стрімко зростаючої категорії sport і sportcasual, 
яка знаходиться на хвилі стрімко зростаючої популярності. Площа магазинів збільшилася з 825,0 кв. м. до 3 825,0 кв. м., що збільшило присутність категорії в GLA від 3% до 13%.
Глобально якісний Tenant mix в 2019 році – це все та ж важлива складова комерційно успішного торговельно-розважального комплексу. Однак сьогодні принципова різниця 
полягає в тому, що даний набір повинен максимально швидко підлаштовуватися – саме підлаштовуватися і адаптуватися, а не повністю змінюватися – під потреби свого 
відвідувача і споживача. Іноді навіть всупереч світовим і громадським прикладам або сьогочасній фінансовій вигоді». 

2018 2019

Спортивний одяг  3% Спортивний одяг  13%
Інше 2%

Інше 2%
Білизна 2%

Білизна 2%
Здоров'я та краса  3%

Здоров'я та краса 3%

Товари для дому  5%

Товари для дому  5%

Взуття 4%

Взуття 4%

Їжа 9%

Їжа 9%

Аксесуари та прикраси 2% Аксесуари та прикраси  2%

Дитячі товари  4%

Електроніка  11%

Розваги  17%

Мода 28%

Дитячі товари  5%

Електроніка 11%

Розваги 17%

Мода 37%
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Маркетинг
Наталія Дмитренко, директор з маркетингу:
«З 2015 року значно змінився портрет покупця ТРК «Проспект» і його споживчий 
патерн. Так, цільова аудиторія ТРК «Проспект» вважає за краще міксувати свою 
шопінг-історію: тільки 15,5% покупців купує оффлайн в улюблених магазинах, в 
найбільш зручному торговельному центрі, а більш 58,3% респондентів підбирає товар 
в інтернеті, відстежує модні тренди і звертає увагу на раціональну інформацію про 
знижки та спеціальні пропозиції. І ця тенденція посилюється.
Споживчий досвід в торговельному центрі неможливий без зв'язку з онлайном. Саме 
тому маркетинг ТРК «Проспект» вибудовує кілька ліній комунікації в digital каналах і в 
кількісних (кількість підписників, охоплення), і якісних (реакції, залучення) показниках. 
Ми пропонуємо не тільки раціональну інформацію про знижки в магазинах наших 
партнерів, але і формуємо емоційний зв'язок, розповідаючи історії брендів, залучаючи 
споживача до комунікації. Для підвищення впізнаваності комунікацій бренду і 
стимулювання залучення ми виробили єдиний візуальний стиль у всіх каналах 
комунікації, сформували зрозумілий для нашої цільової авдиторії tone of voice».

Цільова аудиторія за віком
(Дані 3 кварталу 2019 року)

Цільова аудиторія за способом 
здійснення покупок

(Дані 3 кварталу 2019 року)

Динаміка кількості підписників
ТРК «Проспект» в соціальних мережах Facebook,

Instagram, YouTube

Рубрикатор медійного охоплення 
авдиторії маркетинговими повідомленнями 

ТРК «Проспект»

Місце здійснення покупок
 ● У магазинах ТРК

● У магазинах ТРК та інтернет-магазинах
● В інтернет-магазинах

* Прогнозне число на кінець 2019 року

*2019 2018 2017

Партнерський 
контент 23,0%

Нативний іміджевий 
контент 23,7%

Стім промо 
акції  29,4%

Кросс проєкти 
offline + online  23,9%

Вік 
● 18-29  

● 30-44  ● 45-54  
● 55 та старше

Олена Погодіна, digital-менеджер:
«Сьогодні загальне число підписників в соціальних мережах торговельного комплексу 
становить 77,5 тис. користувачів. З них 66% становлять користувачі соціальної мережі 
Facebook, 17% – Instagram і 16% – YouTube. За портретом авдиторії 68% складають 
жінки і 32% чоловіки, а найчисленніша група за віковими характеристикам – це 

люди у віці від 23 до 44 років. Ми переглянули методи донесення інформації про 
ТРК «Проспект», зосередившись на охоплюючих рекламних кампаніях, націлених по 
геолокації, інтересам та поведінковим паттернам користувачів. Сьогодні це дозволяє 
«налаштовувати» ТРК максимально прицільно.
В цьому році ми мали досвід роботи з новим інструментом в соціальних мережах, 
який дозволив показати найбільш популярні і цікаві товари з магазинів ТРК «Проспект» 
в форматі онлайн-вітрини. Користувач міг не тільки оцінити товар візуально, а й 
отримати інформацію про якість матеріалів, розмірну сітку товару, поставити питання. 
Це один із прикладів використання digital-можливостей, що дозволяє стати ближче до 
покупця і спланувати його шопінг заздалегідь, до відвідування ТРК, а також отримати 
зворотній зв'язок від користувача і зрозуміти його пріоритети: які бренди в онлайн-
вітрині були найбільш цікаві, які товари отримали найбільшу кількість переглядів. За 
останні кілька років змінився і digital контент ТРК «Проспект» – поряд з традиційними 
акціями, що стимулюють покупку в ТРК, ми додали більше фана, ситуативів та іншого  
нативного легкого контента, підсилили онлайн-підтримку партнерів, використовували 
нові формати контента на перетині offline и online активностей, пропонуючи покупцеві 
готові supply chain рішення».

Дарина Понкратова, бренд-менеджер:
««Протягом кількох років ТРК «Проспект» демонструє стабільний приріст трафіку. За 
даними досліджень, які ми проводимо кілька разів протягом року, кількість лояльних 
споживачів зросла з 57% в 2015 році до 77% в 3-му кварталі 2019 року. Більше 61% 
авдиторії – жителі Дніпровського, Дарницького та Деснянського районів, близько 
37% авдиторії складають жителі правобережжя столиці. Всі маркетингові активності 
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на підтримку бренду «Проспект» ми реалізуємо в синергії з нашими партнерами, 
ключові події проходять за підтримки і в кооперації з брендами, представленими в 
торговельному комплексі. У третьому кварталі поточного року 30 ритейлерів взяли 
участь в різних маркетингових кампаніях і активностях ТРК «Проспект».

Олег Литвинський, арт-директор:
«Атмосферу в торговельному комплексі важко оцінити кількісними показниками, 
але легко – за кількістю посмішок на обличчях наших відвідувачів під час заходів. 
Незважаючи на те, що ми значно скоротили число заходів в поточному році, 
інноваційні та вау-ефекти, які стали невід'ємною частиною кожної активності, 
дозволяють прогнозувати вірусний ефект такого стандартного інструменту.
Так, тематичні фотозоні з елементами AR, приурочені до календарних свят і 
спеціальних маркетингових кампаній, стають все більш популярними, а з хештегом 
вони потрапляють в соціальні мережі, продовжуючи кампанію в новому каналі 
комунікації».

Олена Обухівська, communication-менеджер:
«Комунікаційна стратегія ТРК «Проспект» заснована на різному тематичному контент-
міксі: корисна і раціональна інформація про відкриття нових магазинах і акції; матеріали 
освітнього і надихаючого характеру. Наприклад, рекомендації та поради; фановий 
контент з елементами гумору; селебріті і шопінг – інтерв'ю з відомими людьми про 
споживчий досвід та улюблені бренди. Таким чином, ми впливаємо на інформаційне 
поле кількох сегментів цільової авдиторії ТРК «Проспект». В середньому кожен 
місяць PR генерує більше 10 новинних приводів, а також працює з інформацією 
від ритейлерів. У третьому кварталі поточного року найбільшу кількість переглядів 
отримали новини і storytelling про підготовку до початку шкільного сезону. Серед 
найбільш ефективних каналів комунікації – громадські та розважальні ЗМІ, сайт і 
сторінки ТРК «Проспект» в Facebook і Instagram. До речі, тільки на сторінці в Facebook 
охоплення публікацій про школу склало більше 10 300 переглядів цільової авдиторії».

«Проспект» Success story

Трафік в ТРК «Проспект»
(Період порівняння: 1-е півріччя 2018/2019 років)

Відвідуваність ТРК

Мета відвідування ТРК «Проспект»
(Дані 2019 року)
Категорії товарів

Лояльні відвідувачі ТРК «Проспект»
(Дані за 3-й квартал 2019 року)

Частота відвідування
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● Раз на рік ● Перший візит 
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Варіанти виробів для оздоблення 
фасадів та інтер'єрів. Виготовле-
но в технології 3-D друк з
вторсировини (пластика).

В ідеології діяльності 
лабораторії – вто-
ринне використання 
всього матеріального 
– механізмів, устат-
кування, і створення 
програмного забез-
печення для роботів, 
які використовують-
ся в будівництві і 
дизайні. Наприклад, 
високоточні роботи, 
за допомогою яких 
сьогодні створюють-
ся моделі для бу-
дівництва і дизайну, 
раніше використову-

валися в автомобіле- та машинобудуванні. У високоточних галузях роботів онов-
люють досить часто, щоб забезпечити максимальну мікроточность виготовлення 
деталей. Для будівництва такі машини-маніпулятори підходять, тому що норми 
параметрів точності набагато нижче.

Виріб із пласти-
ку (мініатюра), 
який застосо-
вується в якості 
опалубки в мо-
нолітному бу-
дівництві. Коли 
елемент стає 
непридатним, 
його переплав-
ляють, готують 
виріб і знову 
використову-
ють, реалізуючи 
одну з задач ла-
бораторії – по-
шук технологій 

роботи з відходами та вторинною сировиною. 
У лабораторії планують створити опалубку для 
колон в повному масштабі та застосувати її на 
будівельному майданчику.

European innovation experience

Микола Якименко, в.о. керівника департаменту девелопменту, в.о. директора з експлуатації компанії Arricano, в кінці червня 2019 року став учасником бізнес-
туру #Futureishere 1. Учасники проєкту, архітектори і девелопери з України, відвідали Лондон і побачили найбільш знакові та успішні архітектурні проєкти, 
особисто поспілкувалися з фахівцями провідних світових архітектурних бюро, вивчали нові підходи до проєктування та впровадження нових технологій в 
архітектурі, девелопменті та дизайні.
«Поїздка дала мені можливість побачити вживу кращі проєкти світу і поспілкуватися з архітекторами, які створювали ці проєкти; дізнатися, в яких напрямках 
буде розвиватися архітектура і девелопмент в майбутньому; ознайомитися з інноваціями, які використовуються в девелопменті та які тільки починають 
впроваджуватися в будівництві. Цікаво, що багато інноваційних рішень з #Futureishere 1 можна використовувати в Україні», – коментує Микола. 
Фоторепортаж всього з двох місць – Digital Architecture And Robotic Lab і King's Cross Central – дає уявлення про те, що чекає галузь у майбутньому, які підходи 
можна використовувати в створенні об'єктів.

Микола Якименко: багато інноваційних рішень з #Futureishere 1 
можна використовувати в Україні

Digital Architecture And Robotic Lab
Цифрові технології змінюють професії. В архітектурі теж багато чого змінюється – від дизайну до виробництва. Digital Architecture And Robotic Lab (DARLAB) створена, 
щоб ці зміни йшли швидше і ефективніше. Це науково-дослідна робототехнічна лабораторія, яка експериментує в області архітектури, інженерії та дизайну в пошуках 
нових технологій, матеріалів з використанням цифрових рішень.



www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08 RETAILY YOURS9

Arricano News Digest

На площі в 27 га розта-
шувалися офіси, будинки, 
магазини, готелі, місця 
відпочинку та громадські 
заклади, музичні центри, 
галереї, бари і ресторани, 
Central Saint Martins – все-
світньо відомий художній 
коледж Лондонського 
університету мистецтв, 
офіси Facebook, Google, 
YоuTubе, залізничний вок-
зал, транспортний вузол. 
Скрізь вражає гармонійне 
сусідство старого і нового.

Сьогодні це нова частина Лондона, де створюються комфортні умови для майбутніх 
поколінь. На цій території багато цікавих проєктів: газові сховища стали житловими 
будинками Gasholders London, старий залізничний вокзал реконструювали і додали нові 
залізничні лінії, склади для вугілля перетворилися в комерційну нерухомість і соціальні 

простори, старі 
будівлі сусідять з 
новими 16-типо-
верхового висот-
ками, в самому 
серці King's Cross 
розташувався но-
вий торговельний 
район Coal Drops 
Yard.

Там, де були старі будови, нові 
будівлі не добудовували, простір 
між будівлями перетворилися в 
прогулянкові зони, прикрашені 
мобільними клумбами. В арочних 
отворах (праворуч) – вітрини мага-
зинів з дуже скромними лаконічни-
ми вивісками.

Береги Регент-
ського каналу, 
з’єднані мостом, з 
сучасними прича-
лами, перетвори-
лися в громадські 
зони. Спуск до 
набережної зро-
блений у вигляді 
великих ступенів, 
покритих штуч-
ним газоном. Це 
місце релаксу, де 
в гарну погоду на 
пуфах і подушках 
відпочиває велика 
кількість городян і 
гостей міста.

European innovation experience

King's Cross Central
Реконцепція, редевелопмент, регенерація сьогодні є світовим трендом в девелопменті. King's Cross Central, багатофункціональна забудова у північно-східній частині 
Лондона, є яскравим прикладом реновації депресивної в минулому території. Це один з найбільших проєктів з регенерації в Великобританії, реалізація якого триває 
вже понад 15 років і продовжується зараз.

Колишні вугільні склади перетворилися 
в торговельні об'єкти. Будинки зберегли 
і відновили, в будівництві максимально 
використовувалися матеріали, які можна 
було повторно використовувати – бруків-
ка, металеві конструкції, дерев'яні бал-
ки, цегла – на стінах видно стару і нову 
кладку.

У покрівлі використову-
вали листовий метал, 
як в минулі часи, щоб 
зберегти колорит і за-
гальну стилістику.
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На площах між 
реконструйова-
ними будівлями 
розташовані зони 
відпочинку з фон-
танами, мобіль-
ними кіосками 
фуд-стріт, мобіль-
ними газонами. 
Тут же проходять 
громадські захо-
ди та концерти.

Gasholders London – житловий комплекс.

Фотографії надані Миколою Якименко

Gasholders London: три круглих конструкції з 
газових сховищ стали житловими будинками, в 
яких реалізовано завдання – зберегти зовнішній 
вигляд і максимально використати старі елемен-
ти. Зовнішній вигляд і форма вражають.

Gasholders 
London: конструк-
ції були демон-
товані, очищені і 
наново викори-
стані в проєкті. З 
металевих кон-
струкцій зняли 
70 шарів фарби 
– до аутентич-
ного блакитного 
відтінку.

Gasholders 
London – це 
розумні бу-
динки: жалюзі 
закриваються 
в сонячний 
день самостій-
но, керування 
освітленням 
та побутовою 
технікою здійс-
нюється з пульта 
або віддалено, 
на даху – зеле-
на територія і 
громадська зона 
відпочинку.

Gasholders 
London: 
внутріш-
ній простір 
житлового 
комплексу, по 
колу розмі-
щені апарта-
менти. У трьох 
діжках – 100 
квартир.
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Один з найефективніших shopping-building інструментів – це день народження ТРК. 
Це свято дозволяє досягти багатьох поставлених завдань, найбільш пріоритетні серед 
яких – комерційні, комунікаційні та іміджеві.
У 2019 вже відсвяткували день народження запорізький ТРК City Mall в концепції 
«Новий рік вражень», київський ТРЦ «РайОN» – «Зафіксуй ЛІТО на дні народження ТРЦ 
«РайОN», який відбувся в останній день літа, криворізький ТРК «Солнечная Галерея» – 
«Вечiрка в стілi SuperЯ». 1 грудня відбудеться святковий івент з приводу п'ятиріччя ТРК 
«Проспект» в стилі «Ану дай п'ять. Навзаєм відчуй наше свято».

День народження ТРК – це відмінний привід і для орендарів, і для торговельного 
центру заявити про себе з новим імпульсом. У Arricano існує обов'язковий mix-набір, 
який поєднує бренд-інтереси орендарів, потреби покупців і реалізацію завдань ТРК.

1. Святковий концерт з хедлайнером. На сценах ТРК виступали такі відомі українські 
виконавці, як MamaRika, DILEMMA, Фуджі, Sonya Kay. Жива музика і хіти – це 
магніти трафіку для різних цільових груп. А ще – подарунок від ТРК для всіх 
гостей.

2. Лістинг знижок, акцій і вигідних пропозицій, що дозволяє брендам привернути 
увагу раціональними аргументами. Адже те, що вигідно – завжди приваблює 
покупців.

3. Доповнена історія про ТРК з новими фактами, представлена, наприклад, в стилі 
інфографіки про досягнення за рік. Такий імідж відразу складає позитивно-лояльну 
думку про ТРК.

4. BTL, що дозволяє брендам залучати покупців, впливати на них і вести пряму 
комунікацію зі своїми цільовими авдиторіями, інтегрувавши ключові повідомлення 

та конкурентні переваги в сценарій свята, слова ведучого, конкурси та питання зі 
сцени.

5. Digital, PR і рекламні комунікації, що використовують нові контент-рішення в 
текстовій, відео та дизайнерської формі.

Happy birthday!

У річному маркетинговому плані з розвитку кожного ТРК Arricano розроблені тематичні кампанії з метою просування позиціонування торговельно-
розважального комплексу і брендів орендарів. Концепти головних подій – це організація освітніх і навчальних програм, покликаних підвищити культуру 
споживання товарів і створити додатковий попит. Summer Sale і Grand Sale weekend, приурочений до популярної «чорної п'ятниці» – це вже шопінг-традиція, яку 
полюбили шопінгхантери. Різдвяні ярмарки та ярмарки, присвячені Дню закоханих та новому шопінг сезону, розраховані на сімейну авдиторію покупців.

День народження ТРК як маркетинговий інструмент підвищення ТО 
і посилення емоційного зв'язку з відвідувачами

Пінна вечірка в ТРЦ «РайОN»
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За результатами аналітичних даних, в день народження зростання трафіку і 
збільшення товарообігу становить від 20 до 50%. І навіть якщо під час дня 
народження головна мета відвідування ТРК – святковий концерт, а не шопінг, все 
одно відбувається вплив бренду магазину на ЦА у вигляді відкладеного ефекту: 
запам'ятовування вітрини, вивіски, інформації зі сцени, партнерства або заявлених 
акцій.
Кожен бренд сам вирішує, який інструмент для нього більш ефективний, щоб вийти 
з комунікаційного кластера і відтворити пряму комунікацію з цільовим сегментом 
авдиторії, яка знаходиться в ТРК, поруч з магазином, або проходить повз.

Happy birthday!

День народження ТРК – реалізація інтегрованих цілей

Комерційні

• Підвищення ТО

• Розпродаж залишків

• Залучення 
додаткового трафіку

• Збільшення часу 
перебування в 
ТРК, що сприяє 
двоетапному шопінгу 
+ відвідуванню 
фудкорта

Комунікаційні

• Багаторівнева 
mix-комунікація, з 
використанням PR, 
digital і рекламних 
інструментів

 
• Анонси

• Новини

• Тематичні пости в 
SMM

• Інфографіка про 
досягнення

• Інтерв'ю

• Прямий діалог 
бренду з 
відвідувачами ТРК

Іміджеві

• Brand awareness

• Storytelling на 
святковій сцені, в PR 
и SMM

• Конкурси

Концерт MamaRika в ТРК «Солнечная Галерея»

Концепт 5-річного ювілею ТРК «Проспект»
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Вікторія Шевчук, HR менеджер
Чому ми такі? 16 типів особистості, що визначають, 
як ми живемо, працюємо і любимо
Отто Крегер, Джанет Тьюсен 

В основі книги лежить вчення про типи особистості, 
тобто типознавство. Описані методики можуть допо-
могти ставитися до особливостей кожної людини як 
до переваг, а не як до недоліків, поважати їх, а також 
змінювати своє життя на краще. У книзі можна знайти 
відповіді на вічні питання: «Чому з одними людьми ми 

спілкуємося легко і просто, з задоволенням, а з іншими – ні? Як контактувати з 
іншими, коли зовсім не хочеться, але треба? Як успішно взаємодіяти і як зна-
ходити спільну мову, будь то робота, сім'я або спілкування з дітьми? Як різним 
типам уживатися в одній команді і домагатися результатів?»
Автори ще раз нагадують, що поки існують люди, існують і відмінності між ними.
Люди, наприклад, поділяються за функцією збору інформації на сенсориків та 
інтуїтів; за функцією прийняття рішень – на логіків та етиків; за джерелом енергії 
на екстравертів та інтровертів; за способом життя – на 
раціоналів та ірраціоналів.
Відповідно до теорії авторів існує цілих 16 типів особи-
стості!
Книга дає можливість глибше зрозуміти самих себе, 
навчитися більш ефективно управляти собою в різних 
ситуаціях, знаючи свій тип, а також вміти визначати 
типи інших людей і вибудовувати відносини.

Книжкова полиця
Ірина Кралева, design manager
У пошуках потоку. 
Психологія включеності в повсякденність
Міхай Чіксентміхайі
 
У цій книзі описуються, на перший погляд, баналь-
ні речі – теми, ідеї, міркування. Але часом читати 
прості істини необхідно. Ти нагадуєш сам собі, що все 
гранично просто і ясно – треба відкидати все зайве, 
метушню, яка часом займає в твоїх днях багато часу 
і місця, і яка, найчастіше, порожня. Коли читаєш цю 

книгу, то, створюється враження, що все, про що ти думав, що і так було зро-
зуміло, розклалося в пасьянс, де все впорядковано і закономірно. Зрозуміло, 
на чому варто концентруватися, а що слід викинути, як поламаний диван. Мені 
подобаються книги, читаючи які, ти тут же аналізуєш, проводиш аналогії зі своїм 
життям. Значить, книга вже не абстрактна, а близька тобі. «В пошуках потоку» – 
саме така книга.
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Наталія Денисів, заступник директора 
департаменту торговельних площ  
Rework 
Джейсон Фрайд, Девід Хайнемайер Хенсон 
 
Якщо ви втомилися від однотипних сухих ментор-
ських книг iз цілою кіпою пафосних термінів, то 
REWORK, від засновників компанії 37Signals, повер-
не вашу любов до бізнес-літератури. Лаконічна та 
доступна форма написання, з обґрунтуванням кожної 
поради та реальними прикладами, зекономить ваш 

час та сили в пошуках відповідей на запитання: «Що робити?», «Для чого?» i 
«Як взагалі бути підприємцем?». Автори висловлюють незвичний, може, навіть 
провокаційний погляд на стартапи, наради, трудоголіків i довгострокове плану-
вання. Та хоч їх висловлювання суперечить встановленим стереотипам методик 
розвитку бiзнес-структур, ви вірите усім тезам, адже 37Signals – це компанія 
з 20-річною історією успіху, що приносить мільйоні прибутки. А ще книга має 
чудовий бонус – чималу кількість мінімалістичних ілюстрацій з ключовими іде-
ями авторiв, які сміливо можуть претендувати на роль 
мотиваційних плакатів.

Наталія Дмитренко, маркетинг-директор
Agile-маркетинг
Скотт Брінкер

Швидкість сьогодні – один з найважливіших і дорогих 
факторів успіху. Дорогих з різних точок зору, в тому 
числі і тому, що ціна повільної роботи і обережного 
руху занадто висока. Швидкі прийняття рішень замість 
довгих нарад, паралельні бізнес-процеси замість 
послідовних, короткі тести замість масивних дослід-
жень – все це характеристики гнучкої системи agile, 

застосування якої, вважає автор, допомагає підвищити ефективність управління. 
Наприклад, один з ключових agile-маніфестів звучить так: «Працюючий продукт 
важливіше вичерпної документації». З цим можна сперечатися, можна погод-
жуватися, в результаті важлива мета команди і швидкість, з якою вона до неї ру-
хається. А цифрові трансформації посилили необхідність розуміння agile-методик 
в кожному бізнесі. І хоча ці підходи ближчі командам з IT спрямованістю, давайте 
говорити чесно – в якій сфері сьогодні не рулить IT? Книга «Agile-маркетинг» – це 
спроба поєднати прийоми, що довели свою ефектив-
ність, щоб зробити управління більш гнучким.
І, нарешті, є дві новини, які не всі ще усвідомили. Перша 
– немає ніякого цифрового маркетингу, є маркетинг в 
нових цифрових умовах. Друга – хочемо ми цього чи ні, 
але все буде agile. Починайте розтяжку вже зараз, щоб 
потім легше було сісти в шпагат.
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Олена Обухівська, communication manager 
Дилема інноватора.
Як нові технології нищать сильні компанії
Клейтон М. Кристенсен

Книга про пiдсилювальнi та підривні технологи. I як навчитися виявляти підривні загрози та можливості Автор на прикладі ринку жорстких 
дисків демонструє фактори, які призводять до краху сильних компаній. Чому так відбувається? Здавалось б, компанії, які глибоко заякори-
лись, мають потужний вплив на своїх споживачів та досліджують їхні потреби, часом зазнають фiаско у конкурентній боротьбі зі  старта-
пами. На думку автора, саме підривні технологи, у які не повірили топ-менеджери, стали причиною занепаду агресивних, розумно керо-
ваних сильних компаній. Тому що в дилемi – розвиватися на основному ринку чи захоплювати новий, ще невідомий, 
керiвництво приймало рiшення залишатись на основному, зрозумiлому та очевидному для керiвництва та споживачів 

ринку. А от стартаперські компанії без вагань концентруються на новому, генерують новi продукти, зi швидкiстю відкушуючи своїх споживачiв.
Автор видiляє кілька причин, чому керiвники приймають рішення на користь збитків. По-перше, це страх канiбалiзацiї власних продуктів. Начеб-
то свої інноваційні продукти «їдять» свої ж, що вже iснують. Але, виявляється, їх все одно проковтнуть новаторські продуктові рішення конку-
рентів.
По-друге, у сильних компаніях чекають, щоб подивитися та переконатися, доки нова технологія досягне стадії комерційної зрілості у своїх сфе-
рах застосування. I лише тоді, як відповідь на атаку, починають впроваджувати власну версію технології. Але час втрачено, молодi конкуренти 
вже заякорились i у створеннi нових продуктів, i у їх просуванні, i у виборі для споживачів.
Рекомендація автора – не ігнорувати та не прогавлювати стратегічно важливі технологiчнi інновації.

Reading Club by Arricano



www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08 RETAILY YOURS16

Arricano News Digest

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
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