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Звернення CEO
Шановні партнери та партнерки!
Вітаю на онлайн-шпальтах ювілейного корпоративного видання
Arricano News Digest № 20. У
цьому номері поділимося нашими
кейсами та цифрами про пріоритетні KPIs департаментів компанії.
Ефективність роботи команди
вимірюється кількісно та якісно,
показниками зростання, а також
професійними soft-skills, серед
яких вміння управляти змінами,
інноваційно мислити, впроваджувати smart-рішення, підтримувати
атмосферу відкритості та взаємної
підтримки.
2019 рік став ще одним успішним
етапом для розвитку корпоративного портфеля проєктів Arricano.
Компанія залучила кредитів на
суму понад 40 мільйонів доларів.
Одночасно ми задекларували
рівень найвищої заповненності
торгово-розважальних комплексів
Arricano. За останні 7 років показник вакантності складає менше
0,25%. Товарообіг орендарів у ТРЦ
Arricano виріс майже на 22% у
порівнянні із даними year-to-year
у валюті звітності доларах США.
Таких результатів ми змогли досягти завдяки злагодженій роботі
команди, співпраці з ритейл-партнерами та фінансовими інституціями.
Приємно відзначити, що минулого року ми отримали низку
важливих для нашої команди
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нагород. Перемога Arricano у
номінації «Керуюча компанія року.
Property management firm of the
year. Shopping» на V Annual Real
Estate Forum Awards-2019, що
було організовано Українським
клубом нерухомості. Чотири торгово-розважальні центри Arricano,
«Проспект» (Київ), «РайON» (Київ),
City Mall (Запоріжжя), «Солнечная
Галерея» (Кривий Ріг) увійшли до
рейтингу відвідуваності, складеного незалежним галузевим
онлайн-виданням RetailersUA. А
ТРК «Проспект» посів позицію №2
у даному рейтингу з відвідуваністю 20,4 млн. «Солнечная Галерея»
та City Mall стали переможцями
VII Національної Премії України
в сфері роздрібної торгівлі Retail
Awards «Вибір споживача-2018».
Вдячні бізнес-спільноті, нашим
орендарям та гостям ТРЦ за оцінку й визнання.
2020 рік ми зустріли із новими
цілями, викликами та намірами
приймати такі smart-рішення, які
одночасно впливають на репутаційний рейтинг і фінансовий
розвиток нашої компанії та на зростання бізнесів наших партнерів-орендарів.
Команда Arricano продовжує реалізовувати корпоративну стратегію розвитку торгових центрів.
Наша ціль – сприяти покупцям у
якісному, затишному та комфортному шопінгу, дозвіллі та соціалізації на off-line просторі наших ТРЦ.
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Ми продовжуємо оновлювати
формати наших орендарів, розширювати товарні категорії та
відкривати нові популярні бренди.

Цього року Arricano відзначить
ювілей – 15 років на ринку торгової нерухомості України. За цей
час компанія побудувала 6 торгово-розважальних комплексів.
Періодичність реалізації девелоперських проєктів – один ТРЦ
упродовж кожних 1,5-2 роки. Це
хороший темп, і ми намагатимемося дотримуватись його і надалі.
Нашим пріоритетом залишається
стійкий розвиток нових проєктів,
про які будемо інформувати та
радо ділитися напрацюваннями.
Та разом із колегами по ринку
удосконалювати галузь ритейлу та
девелопменту в Україні.
Основне наше завдання – посилювати переваги offline-торгівлі,
формувати цілісну екосистему
«ТРЦ-бренд-споживач» та розвивати наші торгово-розважальні
комплекси як соціальні простори.

Retaily yours,
Анна Чуботіна
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Корпоративні KPIs
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Про важливі для компанії цифри в управлінні
торгово-розважальними комплексами
Впродовж 2019 року перед командою Arricano щоразу поставали нові виклики, які вимагали прийняття швидких, нестандартних та творчих рішень. У
компанії їх називають просто кейсами, на яких можна вчитися та генерувати нові підходи. Ці кейси є цікавими для експертів ринку, для партнерів, для ділових
та галузевих журналістів, для студентів університетів та бізнесових шкіл. У команді Arricano існує правило ділитися своїми напрацюваннями з ринком – на
запрошення організаторів презентувати їх на конференціях та лекціях, на запит видань писати авторські колонки тощо. Показники ефективності для розвитку
бізнесу у кожного департаменту Arricano свої. Ось деякі з них. Головні підсумки 2019 року будуть опубліковані в Annual Report, як це прийнято для компаній,
акції яких розміщені на Лондонській фондовій біржі.

5 728 990

293 807

1051

435

298

Діджитальне
охоплення підписників
у соціальних мережах
ТРК Arricano

Лояльних
фоловерів в
онлайні

Цитованість
Arricano в ЗМІ

В2В та В2C новин
про компанії та торговорозважальні
комплекси

Оновнено контактів

170

145

124

22%

0,1%**

BTL
проєктів в
офлайні

Нових
контрактів стосовно
оренди

Нових
магазинів
відкрито

ТО орендарів *

Середня вакантність

* За даними партнерської звітності
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**За даними Interim Results for the 6 months
ended 30 June 2019
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Інтерв’ю
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Наталія Денисів: «Comitas gentium – «доброзичливі люди».
Із таким принципом працювати легко, ефективно, дружно»
Наталія Денисів, виконувачка обов’язків директорки департаменту торговельних площ, вважає, що чесність – це саме той якісний показник, котрий вже
на старті закладе фундамент ефективної співпраці між орендарем та орендодавцем. А в переговорах найбільше цінує бажання домовитися. У такому разі
партнери завжди можуть розраховувати на усі «Римські чесноти».

Розкажи, будь ласка, як тобі вдається
створювати дружню атмосферу в
департаменті? Адже питання оренди
– це складний стратегічний напрямок
розвитку бізнесу, який вимагає
високої точності, самовідданості та
відповідальності.
Це зовсім не складно, коли колегам
немає в чому сперечатися. Особисто
я ніколи не була прихильницею «змагальницької» чи «суперницької» стратегії. І в цьому мої погляди, і погляди
нашої компанії збігаються. Кожен
фахівець має свій проект, котрий дає
можливість проявити свої компетенції і таланти. Єдине місце, де ми усі
можемо конкурувати – це поле для
настільних ігор. Раніше ми зустрічалися і грали в межах нашого кабінету. А
сьогодні це вже стало корпоративною
традицією, до якої долучилися колеги
із різних департаментів.
Comitas gentium – хороший латинський
термін, котрий характеризує основні
засади нашого підходу – «доброзичливі
люди». Їм притаманні легкість манери,
ввічливість, відкритість і дружелюбність. З таким принципом працюється і
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легко, і ефективно, і дружно.
За достатньо короткий період на
займаній позиції у тебе вже є значні
результати. Це і формування команди,
і поетапна реалізація лізингової
стратегії, і підписання нових
договорів. Як вдається суміщати
ці напрямки, управляти часом та
пріоритетами?
Я просто люблю працювати і отримую
професійне задоволення. А ще в мене
є неймовірна підтримка колег. Коли
бачиш, що в тебе вірять, і знаєш, що
в потрібний момент тобі протягнуть
руку допомоги, з’являються сили звернути гори. І це мотивує на нові цілі та
досягнення.
Наскільки нестандартно та креативно
займатися розвитком tenant-mix
у торгових центрах із майже 0%
вакантністю?
У кожного сценарію є свої виклики.
Будь-який із варіантів, чи то заповнювати проект з нуля, чи оновлювати
проект з нульовою вакантністю,
однаково вимагає творчості та клепки.
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Зараз, наприклад, у зв’язку із оновленою стратегією, ми плануємо розширити нашу команду. І перше, на що я
звертаю увагу під час спілкування з
кандидатом, це критичне та креативне
мислення. Навчити вести переговори
і підписувати контракти можна усіх
бажаючих. А от думати нестандартно
та творчо із врахуванням фінансових
сторін проекту – це вже особисті здібності і талант.
До департаменту лізингу часто
звертаються нові орендарі із
пропозицією про співпрацю.
Поділись, будь ласка, що для тебе
важливо у даному питанні?
Факторів багато, але можу виділити два найважливіших для мене. Це
відповідність та партнерство. Бренд
повинен відповідати запропонованій
локації, проекту і, звичайно, актуальності часу. В такому випадку робота
орендаря буде максимально ефективною. Оператор зможе працювати
в синергії із «сусідами», отримувати
необхідну аудиторію та конкурувати.
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Що стосується партнерства, то, підписуючи контракт, маємо на меті отримати стійкого, надійного і націленого на
розвиток партнера. Ми не підписуємо
договір заради договору. Ми укладаємо контракт заради плідної, комфортної та взаємовигідної співпраці.
На які функціональні напрямки
ділиться робота в департаменті
торговельних площ Arricano? Які
показники ефективності?
Безумовно, що основний показник
ефективності – це дохідність проекту. Але цієї мети не досягнути без
проміжних сходинок. Важливо як
знаходити нових, цікавих для проекту
орендарів, так і підтримувати існуючих
партнерів. В Arricano клієнтська база
орендарів налічує понад 750 брендів. У
наших торгово-розважальних комплексах можна часто спостерігати, окрім
відкриття нових операторів, оновлення,
зміну формату та релокацію діючих
магазинів. Таким чином ми спільно з
партнерами адаптуємося під вимоги
аудиторії і часу або ж, навпаки, пропо-
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нуємо ринку щось цікаве, інноваційне і
затребуване.

Comitas gentium –
хороший латинський
термін, котрий
характеризує основні
засади нашого підходу
– «доброзичливі
люди». Їм притаманні
легкість манери,
ввічливість, відкритість
і дружелюбність. Із
таким принципом
працювати легко,
ефективно, дружно.

Які якості та чесноти ти найбільше
цінуєш під час переговорів із
потенційними орендарями? А які
– в процесі реалізації проектів із
партнерами, з якими вже підписані
контракти?
Відповідь однакова для обох питань. Я
дуже поважаю чесність. На мою думку,
це саме той якісний показник, котрий
вже на старті закладе фундамент
ефективної роботи для обох сторін. А
в процесі співпраці допоможе довіряти
і, як результат, розуміти і допомагати
один одному.
Не розумію і погано сприймаю агресію
чи маніпуляції. Впевнена, що рано чи
пізно такі методи приводять до краху.
Щоразу, коли я іду на переговори з
існуючими чи потенційними партнерами, то розраховую, що ми домовимося.
І якщо по той бік столу я бачу таке ж
бажання, то партнер може розраховувати з моєї сторони на усі «Римські
чесноти».
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Зміни tenant-mix у столичних ТРЦ Arricano
за 4-й квартал 2019
У четвертому кварталі 2019 року для столичних ТРЦ Arricano tenant-mix тактика на оновлення орендарів була націлена на просування fast-шопінгу. Такий підхід
зумовлений двома вхідними даними. По-перше, це високий рівень зайнятості торгових площ. А це означає, що при низькій вакантності, яка складає майже 0%,
одним із найефективніших способів залучати нових операторів – це формат островів. По-друге, пропонувати покупцям острови із топ-актуальних категорій.
А це – ІТ, beauty-сервіс та банкінг. Можна відзначити smart-рішення в ТРЦ «РайON», де, окрім островів, відкрито два магазини, які представляють український
fashion та міжнародний спорт. Це Anabel Arto та Puma. У 2020 році заплановано реалізувати нові ідеї, місія яких – ефективний розвиток простору ТРЦ так, як це
відповідає стилю життя та пріоритетам самих покупців, щоб їм було цікаво та корисно якнайчастіше відвідувати торгово-розважальний центр та знаходити для
себе нові shopping-задоволення.

•

Острів гаджетів та аксесуарів

•

Fashion-магазин українського бренду Anabel Arto

•

«Техно Еж»

•

Спортивний магазин міжнародного бренду Puma

•

Острів подарунків KIGURUMKA

•

Фінансовий сервіс Monobank

•

Острів прикрас Exclusilver

•

Острів гаджетів та аксесуарів kIOSk

•

Сервіс «Експрес манікюр»

•

Beer Market

•

Острів beauty-сервісу Brow Bar у новій локації
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ТРЦ «РайON» 2019: бренди, сегментації, варіації та комунікації
Впродовж семи років ТРЦ «РайON» залучає на свій простір відвідувачів, які мешкають поруч у житловому масиві на Троєщині. А це означає, що ядро цільової
аудиторії проєкту визначене географічним розташуванням торгово-розважального центру. Тому і позиціонування «РайON» – найкраще місце для покупок,
зустрічей та розваг поряд.
Вже із самого визначення видно, що ключовими перевагами у ланцюгу цінностей для гостей ТРЦ «РайON» є розташування, комфортна атмосфера, вдало
запропонований тенант-мікс брендів, різні варіанти сервісів та комунікацій, які відповідають стилю життя та прагненням відвідувачів.

Tenant-mix у ТРЦ «РайON»

Tenant-mix у ТРЦ «РайON»

Fashion 27%

6% Footwear

Entertainment 14%

4% Health and beauty

Sportswear 12%

4% Homeware

Electronics 10%

3% Lingerie

Food 8%

2% Services

Children goods 6%

4% Other

Понад 130 ритейл-операторів у різних
категоріях товарів та послуг
Fast, healthy, drink&go формати та
концептуальні заклади на фудкорті та
фудзоні
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08

Дозвілля в стилі edutainment
(edutainment + entertainment) із акцентом
на інноваційні технології та традиційні
атракціони
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Про сегменти цільових аудиторій ТРЦ «РайON»
Троєщина, де розташований ТРЦ «РайON» – густонаселена частина Києва, із розвиненою інфраструктурою, де проживають представники п’яти
поколінь – бейбі-бумерів, Х, У, Z та А. Тому цільові групи відвідувачів сегментовані за різними демографічними та особистісними ознаками. У кожної
аудиторії – свій стиль здійснення покупок, вибір брендів і сервісів, формат проведення дозвілля, який забезпечує ТРЦ «РайON» поряд із домом.

Сегментація
цільової аудиторії
за віком

За віком:
малюки, тінейджери,
молоді люди&студенти,
працівники, які самі
заробляють кошти
на життя

За складом сім’ї:
молоді сім’ї із
дітьми – дошкільнятами,
сім’ї із дітьми – школярами,
сім’ї із дорослими
дітьми та 60+

Сегментація
цільової аудиторії
за віком

40-54 10,4%

8,2% 55 і старше

30-44 41,7%

39,7% 18-29
За професією:
педагоги, службовці,
менеджери фірм,
підприємці, продавці,
представники
сфери послуг*

За стилем покупки:
шопінгхантери, шопоголіки,
раціональні покупці

*Адже навколо ТРЦ працюють школи, дитячі садки, навчальні студії, державні установи, офіси фірм, виробництво та сектор послуг
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Комунікації в ТРЦ «РайON»
Платформа комунікацій із відвідувачами
ТРЦ «РайON» включає різновекторні інструменти
та канали розвитку взаємин в онлайні та офлайні, а
також власні медійні продукти.
Якщо диференціювати усі повідомлення, які надійшли
від торгово-розважального центру до відвідувачів,
то 50% складає згенерований ТРЦ контент, 35% –
рекламні меседжі від брендів, 15% – блогерський та
user-generated контент.

Блогерський
та user-generated
контент 15%

Щомісяця ТРЦ «РайON» на своїх онлайн ресурсах пропонує слоган, щоб звернути увагу покупців
до певної категорії товарів та брендів, нагадати про хіти, розпродажі, акційні пропозиції, а також
анонсувати заходи, що проходять на соціальному просторі ТРЦ.
За 2019 рік було згенеровано понад 80 мотиваційних новин, лайфхаків та корисних порад для
споживачів.

Авторський
контент ТРК
50%

Рекламнi меседжi
вiд брендiв 35%

Комунікаційні меседжі ТРЦ «РайON» зачіпали емоціями та раціональними аргументами, торкалися актуальних питань, презентували переваги брендів та популяризували думки самих відвідувачів.
Авторські медійні продукти ТРЦ «РайON» – соціально-колабораційний BTL-проєкт «Cool School! І ніякого навчання», програма Kachka News, де відвідувачі ТРЦ відповідають на питання ведучої, а також коммюніті у Facebook та Instagram, де обговорюються актуальні для підписників питання про lifestyle, шопінг та комфортні в
ТРЦ сервіси.

www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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«Солнечная Галерея» та City Mall як простори соціального значення
Сучасний професійний торгово-розважальний комплекс все більше трансформується у простір соціального значення. Мотиви відвідування ТРК включають шопінгсервіс, дозвілля, соціалізацію, участь у мистецьких та освітніх заходах. Особливо це спостерігається у регіонах, де місія ТРК передбачає формування у жителів
міста культурних, модних та ІТ звичок.
Марина Баранова, директорка ТРК «Солнечная Галерея»:
«У 4-му кварталі 2019 на просторі ТРК «Солнечная Галерея» відбулася низка заходів – «Джазові вечори», «Лицарський турнір», «ВелоHalloween», тематичні handmade
ярмарки, фотовиставка «Форми світла», «Велопробіг Дідів Морозів». Кожен ТРК наділений своїм ДНК кодом, який підтверджується атмосферою, декором, комфортом та пропозиціями для В2В і В2С співпраці».

Фотовиставка «Форми світла»

«Велопробіг та забіг Дідів Морозів»

Лицарський турнір Сталевого Міста

Hand-made ярмарки

Фото: Об’єднання відповідальних громадян

Фото: «Photo studio 21»

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

Фото: Олександр Шевченко

Фото: міський портал 0564.ua
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Вардуї Батракова, директорка ТРК City Mall:
«ТРЦ у сучасному світі – це місце соціального розвитку, споживацького досвіду та неформального навчання. Тому для нас важливо ініціювати та втілювати цікаві
BTL заходи. У 4-му кварталі в ТРК City Mall ми провели ярмарок дерев’яних виробів для жителів нашого міста від західноукраїнських майстрів. Вже традиційним став
соціальний арт-проєкт «Крафтове Запоріжжя», ми долучились до доброчинного руху «Будь Сантою» та підтримали Всеукраїнський турнір із художньої гімнастики.
Позиціонування ТРК City Mall як комфортного соціального простору для всієї родини цілком відповідає запитам цільових груп наших відвідувачів».

Українські традиції в ТРК CITY MALL

Спеціально для поціновувачів джазу

Соціальний арт-проєкт «Крафтове Запоріжжя»
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Книжкова полиця
Оксана Філоненко, фахівчиня департаменту оренди
Витончене Мистецтво Забивати на ВСЕ.
Нестандартний підхід до проблем
Марк Менсон
«Усі дійсно важливі речі в житті людини досягаються
через переживання та пов’язаного з цим негативного досвіду…». Намагатися уникнути болю – означає,
на думку автора, занадто перейматися болем. Тому
якщо ви здатні забити на біль, то зупинити це вже
неможливо.
Сьогодні ми можемо скористатися курсами, настановами і просто порадами від
близьких і знайомих людей стосовно того, як «мислити позитивно» та «робити
вигляд, що все окей». І, до речі, так частіше за все і стається. Проте люди здатні
забувати (або забивати) на реальне вирішення проблем. Біль, незручність, брак
часу – все на заваді того, щоб досягати поставленої мети. Думати і мріяти про
ідеальне тіло та міцне здоров’я легко. Однак тягати залізяки у спортзалі, бігати
по три кілометри з сьомої години ранку, готувати корисну їжу – це вже виклик,
який потребує зусиль.
Автор акцентує, що шлях до цінного, важливого та
пріоритетного не буває легкою прогулянкою. Ця книга
для тих читачів, кому не вистачає мотивації закатати
рукава, зціпити зуби і зустріти проблеми, «запросивши
їх на каву». У творчому, професійному та особистому
вимірах життя трапляються труднощі, болі та перепо-

Оксана Томчук, фахівчиня департаменту оренди
Зроби це зараз.
21 чудовий спосіб зробити більше за менший час
Брайан Трейсі
«Має значення якість часу, проведеного на роботі,
і кількість часу, проведеного вдома». Якщо вам ця
теза близька за духом, то цю книгу обов’язково варто
прочитати. Автор описує, здавалося б, зрозумілі речі,
завдяки яким можна стати ще більш успішними та
зібраними.
Секрет ефективного та грамотного тайм-менеджменту простий – ніколи не
буде достатньо часу для виконання всього. Тому необхідно завжди виділяти
пріоритетні задачі, які приносять 80% результату. Тому і братися за них у першу
чергу. А ще важливо записувати все на папері.
Найчастіше пріоритетні задачі – це ті, які нам хотілось би перенести «на потім»,
а спочатку виконати ті, які приносять задоволення. На думку автора, це неправильний підхід, який буде утримувати вас на тому ж рівні, без можливості
рости далі. Треба привчити себе «з’їдати найгидкішу
жабу» в першу чергу. А потім насолоджуватися своїми
результатами, які збільшуватимуться в рази.
Гадаю, що книга буде цікавою тим, хто прагне навчитися правильно планувати, покращувати якість життя і
віднайти «зайві» години на особисте.

ни. І одночасно постають шляхи, які ведуть до перемоги, щоб стати кращими, витривалішими.

www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Олександра Сухотіна, бренд-менеджерка
12 тижнів у році.
Як за 12 тижнів зробити більше,
ніж інші встигають за 12 місяців
Майкл Ленігнтон, Брайан Моран
Автори змогли «зняти рожеві окуляри» читачам і наповнити їх вірою та мотивацією. Та дізнатися про те,
як стати ефективними, досягати результатів екологічними для себе та інших людей способами. Адже не
обов'язково працювати 24/7: скрізь і завжди. Є безліч
складових, які зможуть дати максимальний результат, адже «якщо ми не вміємо
відпочивати, то не можемо ефективно працювати».
Головна проблема, на думку авторів, у тому, що ми заздалегідь визначаємо
циклічність досягнення цілей впродовж року або за 365 днів. А на кінець відчуваємо, як «палаємо» від спроб встигнути зробити все заплановане і увійти в
новий рік з чистою душею.
У книзі зібрано сотні порад і рекомендацій для тих, хто готовий перестати
«палати» та почати досягати своїх цілей розмірено та
ефективно. А також змінити розріз свого часу. Бізнесмени, спортсмени, успішні люди ставлять дедлайни, які
автоматично визначають тимчасові рамки, в які потрібно
встигнути втиснути все за списком задач. Дії, спрямовані на досягнення мети в обмежених часових рамках,
є сильнішими та ефективнішими. 12 місяців можна
перетворити на 12 тижнів. При правильному плануванні, постійному контролі й аналізі своїх дій ми досягаємо
неймовірних результатів. «Світом керують тільки дії», і
те, як саме ми діємо, визначає наш успіх та результат.

www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Олена Обухівська, communication manager
Скарга – це подарунок.
Як зберегти лояльність клієнтів
Джанель Барлоу, Клаус Мьоллер
На якому б ринку ми не працювали – девелопменту,
ритейлу, FMCG, який би статус у спільноті та посаду
в компанії не займали, одночасно всі ми є споживачами різних товарів та послуг. До одних брендів ми
ставимося лояльно, до інших – незадовільно.
У книзі «Скарга – це подарунок» автори перевертають
уявлення та сприйняття скарг догори дном, доводячи, що будь-які нарікання та
їдкі коментарі – це чудові сигнали для розвитку та усунення точок болю для
клієнтів. А робота зі скаргами є невід’ємною частиною у здобутті високого рейтингу споживацької довіри та клієнтської чутливості.
Скарги – це прямий інструмент, над чим у бізнесі треба попрацювати. Не варто
злитися на покупців, які розказують, що їх турбує. Більших ризиків завдають
мовчазні незадоволені клієнти або ті, які атакують негативом на своїх блогерських майданчиках, в обхід каналів зворотного зв’язку.
Кілька тезисів із книги: «компанії відлякують клієнтів
тим, що ігнорують відгуки», «ті, хто вказує на хиби
вашого бізнесу, хочуть, щоб ви виправились», «якщо
у компанії немає відгуків, значить, немає і клієнтів»,
«замість того щоб намагатися зменшити кількість
скарг, компаніям варто навпаки заохочувати працівників шукати хиби».
Цікаво почитати та згнерувати нові ідеї для покращення бізнес-процесів у ланцюгу зв’язків «компанія-клієнткомпанія-клієнт» у взаємодії між собою.

13

RETAILY YOURS

Анонс заходів від партнерів

Arricano News Digest

CP AWARDS 2020 запрошує
Цього року місцем зустрічі ключових гравців ринку в статусній обстановці стане CP AWARDS 2020. Серед уже зареєстрованих гостей
Премії такі компанії, як Commercial Construction, Alef Estate, DEOL
Partners, Colliers International (Україна), Chernovetskyi Investment Group,
KAN Development, UTG, Сity One Development, група компаній «Будхаус», «НЕСТ», London & Regional Properties, Vertex Hotel Group, UDP,
SAGA Development, Arricano Real Estate Plc, «Торонто-Київ», «Універмаг «Україна», «Дафі», ТАМ «А. Пашенько», Archimatika, Cushman &
Wakefield в Україні, Astarta Organic Business Centre, Joint Industrial Park,
Voropay Construction, Forum Group і багато інших.
Гала-вечеря й урочиста Церемонія нагородження лауреатів CP
AWARDS 2020 відбудеться в готелі Hilton Kyiv (Київ) 28 лютого.

В рамках заходу:
•
•
•
•

250 гостей – топ-менеджерів, власників і керуючих директорів великих компаній і знакових об'єктів України;
20 номінацій;
30 членів журі;
близько 150 об'єктів і компаній-учасників.

Детальніше про CP AWARDS 2020:
www.cp-awards.com.ua
Контакти:
+38 (044) 592 12 29
y.adeyeva@c-p.com.ua

www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Malls Club запрошує на п’яту щорічну конференцію «Технічна
експлуатація торгового і бізнес-центру. Модернізація»

5 причин відвідати Церемонію нагородження Премії Retail
Awards «Вибір споживача» для ритейлу і ТРЦ

Модернізація трапляється з кожним об’єктом комерційної нерухомості. Уже на
сьомому році експлуатації системи починають зношуватись, а зовнішній вигляд
приміщення видає його вік. Більшість українських ТРЦ працюють з початку 2000-х.
Погодьтесь, у 2020 нам є що обговорити:)

Retail Awards — єдина в Україні незалежна Премія у галузі роздрібної
торгівлі, де переможців визначає виключно споживач. Серед номінантів Премії
— понад 80 роздрібних мереж і 60 торговельних центрів з одинадцяти міст
України.

Для кого конференція: для власників бізнесу, керівників ТРЦ/ БЦ, керівників з експлуатації, технічних директорів, операційних директорів і директорів з розвитку.

Для кого подія: для топ-менеджерів ТРЦ і роздрібних мереж та компаній, які
надають послуги шопінг-центрам і ритейлу.

•
•
•
•
•
У програмі — обговорення
таких питань:
•
•

Модернізація об’єктів комерційної
нерухомості з урахуванням нових ДБН
Реконструкція/редевелопмент ТРЦ і
БЦ.

Модернізація систем ОВіК.
Енергомодернізація та альтернативні джерела енергії.
Модернізація фасаду будівлі як
спосіб скорочення експлуатаційних
витрат.
Автоматизація процесів у facility
management і контроль роботи
сервісного персоналу.
Ефективність та окупність новинок
обладнання та програмного забезпечення для технічної експлуатації
комерційної нерухомості.

Де, коли: 19 березня, Київ
Подробиці та реєстрація:
050 665 0109,
pressmallsclub@gmail.com
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національного голосування споживачів та особисто привітати
переможців.
3. Презентувати вашу компанію
майбутнім клієнтам і партнерам у
дружній атмосфері.
4. Засвітитися на світській події і сфотографуватися на червоній доріжці
разом з лідерами у галузі торгівлі.
5. Продегустувати вишукані страви
та напої під час гала-вечері.
Де, коли: 26 лютого,
Київ, TAO EVENT HALL
(вул. Басейна, 2 А)

Чому варто відвідати:
1. Познайомитися або закріпити
знайомство з топ-менеджерами
найкращих роздрібних мереж і
торговельних центрів України.
2. Першими дізнатися результати

Подробиці та реєстрація:
044 232 98 40,
s.kovalsky@meetingpointgroup.com
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Анонс заходів від партнерів

Arricano News Digest

RAU Expo 2020
Асоціація Ритейлерів України запрошує представників компаній
сфери роздрібної торгівлі, девелопменту, інвесторів, брокерів і консультантів, компаній сегмента b2b на IV Міжнародну спеціалізовану
виставку індустрії RAU Expo 2020, яка пройде 2-3 квітня 2020 року в
Києві в НСК «Олімпійський».
RAU Expo 2020 включає в себе:
•
•
•
•
•
•
•

3 виставкові зали;
90 компаній-експонентів;
500+ компаній-учасників;
15 конференцій в 3 потоки, де виступлять
75+ топ-спікерів – перші особи та топ-менеджмент ритейлу і девелопменту;
презентації кейсів, нових об’єктів торговельної нерухомості та панельні дискусії;
понад 2000 гостей з 8 країн світу;
After party.

Учасників чекають зустрічі з представниками
провідних компаній ринку, networking в бізнес-зоні та VIP-зоні, спілкування з іноземними
ритейлерами, ще не представленими на українському ринку, а також мобільний додаток для активної комунікації між собою.
Тільки до 15 лютого діє early birds price.
Купуйте квитки за найнижчою ціною вже зараз!
Для партнерів Arricano – знижка 10%.
Промо-код – Arricano10

www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Contacts
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Департамент реклами та маркетингу
marketing@arricano.com
Пресслужба
Olena.Obuhivska@arricano.com.ua
Департамент оренди
leasing@arricano.com.ua

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

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