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Шановні партнери!
тейлу. За 15 років компанія побудувала більше 200
000 кв.м. ТРЦ у Києві та
великих містах України. Це
стало можливим завдяки
зусиллям команди професіоналів, які розвивали та
продовжують
вдосконалювати торгові центри, а
також формуванню довірливих взаємовідносин із
ритейл-партнерами. Разом
ми створюємо соціальний
простір та екосистему, яка
відіграє важливу роль у
житті спільноти.
У 2020 ми ініціювали та підтримали консолідацію ринку ритейлу та торговельних
центрів, щоб у партнерстві
із EBA, Асоціацією ритейлерів України, Клубом торгових центрів України Malls
Club, Радою торгових центрів України відпрацювати
спільну позицію стосовно
мінімізації збитку для галузі через обмеження діяльності торговельних центрів.
Добігає кінця рік, який випробовував на
стійкість та міцність, змушував по-новому дивитись на класичне сприйняття
простору та часу, створював неочікувані умови реальності.

Розуміючи нашу роль у розвитку урбаністики, ми підтримали низку проєктів із корпоративної соціальної
відповідальності, а також створювали
культурологічні експозиції.

У 2020 компанія Arricano відзначила
п’ятнадцятиліття діяльності на українському ринку девелопменту та ри-

Ми провели спеціальний воркшоп і
дізналися, яким кияни бачать соціальний простір ТРЦ Lukyanivka.
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Відбулась довгоочікувана подія: відкриття 3-D моделі архітектурного ансамблю Софії Київської із написами
шрифтом Брайля. До реалізації ідеї
компанія Arricano долучилась ще у
2018 році і впродовж двох років активно співпрацювала із київською мерією
та департаментом культури столиці
стосовно даного задуму.

ня комфортного для життя, роботи та
дозвілля простору.
Наші корпоративні цілі на 2021:
• відбудова та зміцнення якісних партнерських відносин із орендарями, що
базуються на взаємовигідній співпраці;
• диверсифікація tenant-mix ТРЦ, розширення ключових категорій операторів, які посилюють екосистему ТРЦ;

Ми зуміли оновити ТРЦ Arricano, відкривши у всіх наших проєктах понад
40 нових магазинів, серед яких і відомі міжнародні бренди, і представники
української fashion-індустрії.

• удосконалення ТРЦ, інвестування в
атмосферу, комфорт та безпеку;
• переосмислення маркетингу: посилення фокусу на аудиторію в рамках
«first catchment area» та формування
адаптивної мапи шопінгу відвідувачів,
зміцнення соціальних взаємин із місцевими спільнотами.

Восени ми провели три дні народження
наших торгових центрів: ТРЦ «РайON»,
ТРК «Солнечная Галерея» і ТРК «Проспект», яким виповнилося 8, 12 та 6
років відповідно. Ми згенерували інноваційні BTL-концепції, щоб здивувати
місцеву спільноту патріотичними ідеями та цікавими лайфхаками. Світлове
шоу про місто у Кривому Розі стало головною подією свята. Дистанціювання
розважально-інтелектуальних локацій
у ТРК «Проспект» надало можливість
відвідувачам самим вибирати активність за власними уподобаннями.

Попереду ще багато цікавих проєктів.
Тому насамперед у Новому році хочу
побажати нових цілей та досягнень,
оптимізму, натхнення та перспектив. А
в родині – теплоти, радості та затишку!

Перед ритейлом наступного року постають нові амбіційні завдання. Наші
відвідувачі очікують, що у всьому діджитальному вияві ми візьмемо на себе
провідну роль у зміцненні соціальних
взаємозв’язків та розвитку спільнот.
Враховуючи ці запити, ми продовжуємо удосконалювати наші торгові центри, реалізуючи нашу місію – створен-

Retaily yours,
Анна Чуботіна
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Про нові інструменти взаємодії із ком’юніті
З кожним роком торговельні центри
Arricano відіграють все більш важливу
роль для місцевих спільнот. Окрім шопінгу, вони пропонують відвідувачам
мистецькі й соціальні проєкти, нові
формати проведення заходів й можливість самим стати безпосередніми
учасниками дійства.
Наприклад, цьогорічний День народження ТРК «Солнечная Галерея» перетворився на свято для всього Кривого
Рогу, адже вперше тут провели настільки масштабне лазерне шоу Dark
& Light, яке передає дух міста. Зазвичай для подібних заходів запрошують
відомого артиста, а в цьому випадку
хедлайнером став сам торговельний
центр.
До Дня народження ТРК «Проспект»
був запропонований незвичний формат: розширити захід на 6 локацій,
аби відвідувачі не зосереджувались в
одному місці та змогли знайти заняття
по душі. Одним із таких поїнтів стали
Інтелектуальні Happy moments, де педіаторка, подологи, консультантка з
дитячої безпеки й психолог ділились
порадами з відвідувачами ТРК. Судячи
за відгуками аудиторії, для торговельного центру як для соціального простору важливо надавати слово особистостям, які володіють компетенціями,
затребувані суспільством.

Лазерне шоу Dark&Light у ТРК «Солнечная Галерея»
Психолог Володимир Науменко на Інтелектуальних Happy moments

Дух Кривого Рогу на фасаді ТРК «Солнечная Галерея»
Лабораторія «Цікава хімія» на Дні народження ТРК «Проспект»
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Знахідкою Дня народження ТРК «Проспект» стала 3D LED-фотозона, особливість якої – динамічний контент,
який демонструється відразу на трьох
площинах (двох стінах та підлозі). Через
це зовнішній вигляд фотозони постійно
оновлювався, через що й створювався
запаморочливий ефект глибини. За словами ініціатора проєкту Павла Мойсеєнка, фотозона користувалась популярністю серед відвідувачів, оскільки через
її постійні оновлення вони могли створювати фотографії з різними сюжетами.
Ще один спосіб взаємодії зі спільнотою
– арт-виставки. Наприклад, цього року
у ТРЦ «РайON» провели три виставкові
проєкти, учасниками яких стали школярі та викладачі Деснянського району.
Через дітей торговельний центр може
комунікувати з їхніми батьками – потенційними покупцями ТРЦ.

Нестримний драйв на 3D LED-фотозоні
у ТРК «Проспект»

Виставка «Сторінками історії мистецтв» у ТРЦ «РайON»

Арт-виставка «Фантазії літа» у ТРЦ «РайON»
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Незвичайна фотозона та дзеркальні панди

Ретроспективний проєкт «ArtFashion: від 20-х до 20-х»
у ТРЦ «РайON»
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Arricano в цифрах: про партнерство, лояльність та генерування
бізнес-кейсів
Емпатія, перфоменс,
споглядання

•16 B2B онлайн- та офлайн 		
галузевих конференцій за участю
команди Arricano
•8 арт-експозицій у торговельних
центрах Arricano
•7 meet&talk у ТРК «Проспект»
•1 лазерне шоу Dark&Light у
ТРК «Солнечная Галерея», 		
створене спеціально для 		
Кривого Рогу
•25 майстер-класів у ТРЦ Arricano
•27 тематичних медіапроєктів
із інтеграцією fashion-брендів 		
ТРЦ
•42 TV-сюжети
•1 масштабний воркшоп 		
«Пішохідна Лук'янівська площа:
я змінююсь для тебе»
• 12 креативних хештегів

Корпоративне
партнерство

180 колабораційних кейсів,
серед яких –
•Eldorado, Фокстрот, АЛЛО, vivo
•Colin’s, Vovk, Puma,
New Balance, Conte, Intertop
•Uklon
•Game Park, Multiplex
•Red Bull, Milka, «Ласка»
•Art Mart
•«Вікенд», ТРК «Київ»,
Новий канал
•Деснянська районна державна
адміністрація, Запорізька
міська рада Олександрівського
району
•ГО «Рух без меж»,
ГО «Союз милосердя», 		
«Бібліотека мрії»,
БФ «Щасливе Сонечко»,
Всеукраїнська асоціація людей
з інвалідністю
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Діджитальне покриття
спостерігачів брендів
ТРЦ

В2В & B2C
комунікації

•1045 згадок у медіа про
бренд Arricano
•620 згадок у медіа про
бренд ТРК «Проспект»
•584 згадки у медіа про
бренд ТРЦ «РайON»
•547 згадок у медіа про бренд
ТРК «Солнечная Галерея»
•524 згадки у медіа про бренд
ТРК City Mall

•39 264 821 охоплень і
проявів ТРК «Проспект»
•13 008 023 охоплень і
проявів ТРЦ «РайON»
•12 403 294 охоплень
і проявів ТРК 		
«Солнечная Галерея»
•8 939 497 охоплень і
проявів ТРК City Mall
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Денис Корнута: «На грудень як на високий шопінг-сезон покладено
великі надії. Тож бажаю нашим партнерам та гравцям ритейл-ринку,
аби все вдалось»
Денис Корнута, директор Департаменту торговельних площ, поділився власним баченням, як розвивати ТРЦ при нульовій вакантності, чому магазини товарних
груп «Електроніка» та «Спорт» користуються найбільшим попитом та які проєкти є найпріоритетнішими на сьогодні.
на діяльність орендодавців
дивився трохи інакше – не
думав, що тут настільки багато процесів. Вже в Arricano
я зрозумів, що це складний
багатоступінчастий механізм
управління комерційною нерухомістю, який передбачає
взаємовідносини та перемовини з орендарями, а також
постійне супроводження їхньої діяльності.

На посаді директора Департаменту торговельних площ ти працюєш
з червня. У такий динамічний період
вже достатньо часу, щоб підбити певні підсумки. Що вважаєш найважливішим за цей період?
Раніше я працював у консалтингу і

Для ефективної роботи Департаменту
торговельних
площ потрібно ще й тримати тісний зворотній зв'язок зі
всіма департаментами компанії, співвідносити задачі і
діяти командно із юридичним, фінансовим відділом,
маркетингом, експлуатацією
та піаром. Якщо в сфері консалтингу дані щодо комерційних умов
та обсягів продажів отримуються
емпірично, то в девелопменті можна
аналізувати абсолютні показники, їхню
динаміку зростання чи спадання, відстежувати ринкові причини та шукати
рішення, як впливати на покращення
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співпрацю з турецьким брендом Flo.

результатів. Те, що я розібрався у цих
процесах, вважаю своїм особистим досягненням.

Також підписали два нових договори
у ТРК «Проспект»: зі швейцарським
брендом Tally Weijl та українським
оператором Fozzy Group із новим форматом імпульсивної покупки OffTop –
happiness united by «Сільпо».

Якщо говорити про роботу Департаменту упродовж 6 місяців, то нам
вдалось утримати статус технічної вакантності у всіх проєктах.
По-друге, ми змогли зберегти більшість орендарів, які співпрацювали з
Arricano до локдауну. Звісно, без кількох ротацій не обійшлось, оскільки деякі орендарі демонстрували невтішні
результати ще до карантину.

Як розвивати tenant-mix у торгових
центрах із майже нульовою вакантністю?
У даному процесі ключовим є відстеження товарних категорій та їхньої
динаміки, а також оцінка рівня впливу конкретного бренду в кожній із
груп. За нашими даними, хороші ре-

Наприклад, на місці магазину косметики, у якого були труднощі з управлінням свого товарообігу, ми почали

МИ ЗМОГЛИ ЗБЕРЕГТИ БІЛЬШІСТЬ
ОРЕНДАРІВ, ЯКІ СПІВПРАЦЮВАЛИ
З ARRICANO ДО ЛОКДАУНУ.
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СЬОГОДНІ З ОРЕНДАРЯМИ ВЕДЕМО ТАКІ
ПЕРЕГОВОРИ, КОЛИ БІЛЬШЕ АНАЛІЗУЄМО ТА АПЕЛЮЄМО ДО ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. ГАДАЮ, В ЦЬОМУ І ПОЛЯГАЄ
ПАРТНЕРСТВО, КОЛИ МИ СЛУХАЄМО ТА
ЧУЄМО ОДИН ОДНОГО.
зультати демонструють такі категорії,
як «Електроніка», «Спорт» та «Fashion»
середнього цінового сегменту. Зважаючи на ринкові тенденції, для ТРК
«Проспект» ми уклали договір з німецьким брендом New Yorker, який
спеціалізується на доступній моді для
широкого загалу покупців.
У ТРК City Mall проаналізували роботу
фудкорту і зрозуміли, що для розвитку
торговельного центру буде ефективніше на тому місці розвивати іншу товарну категорію.
Нинішня ситуація – це виклик і для самих орендарів, які повинні адаптувати
свої управлінські моделі, щоб краще
відчувати ринок та свого споживача.

Тоді і орендодавцю легше порозумітися з ними та гнучкіше реагувати на
запити покупців.
На твою думку, в чому секрет успіху
найперспективніших орендарів ТРЦ
Arricano?
Якщо говорити про найперспективніших орендарів категорії «Fashion», то
вони добре попрацювали з асортиментом товарів та новими колекціями. Однак у кого були труднощі із оновленням сезонного товару після карантину,
то ці орендарі втратили свої ринкові
позиції, а відтак і «просіли» у товарообігу.
Щодо категорії «Електроніка», то цю
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тенденцію можна відстежити і в інших
ТРЦ. Наприклад, у Києві зараз активно
заселяються у новобудови. А для нового житла потрібна нова техніка – так
і виникає попит. Ще один мотив покупки електроніки – це інвестування
власних заощаджень.

тингу. Адже, налагодивши нетворкінг
із орендарями та орендодавцями,
можу отримувати інформацію ще до її
оприлюднення в ЗМІ. Однак тоді в переговорних процесах мені доводилось
займати нейтральну позицію, успіхом
якої вважалось підписання угоди.

А от щодо зростання категорії «Спорт»,
то тут інше пояснення. По-перше,
спортивний одяг та взуття поступово
трансформувався у fashion. По-друге,
в багатьох українців з’явилась змога
працювати дистанційно, тому цілком
логічно, що відбувається трендовий
перехід від класичного офісного стилю
до зручного casual.

Скоро Новий рік. Назви найідеальніший подарунок для директора Департаменту торговельних площ
Грудень – це високий шопінг-сезон,
на який покладено великі сподівання. Буду щасливий побачити у звітах
орендарів пікову цифру по товарообігу. Передноворічний виторг – це
можливість для орендарів спланувати
власний розвиток на наступний рік.

Поділись своїми прийомами ведення
успішних переговорів з орендарями

Тож бажаю усім нашим партнерам та
гравцям ритейл-ринку успіху, високих
показників продажів та задоволених
покупців.

Сьогодні з орендарями ведемо такі переговори, коли більше аналізуємо та
апелюємо до фінансових результатів.
Гадаю, в цьому і полягає партнерство,
коли ми слухаємо та чуємо один одного. Особисто мені в перемовинах допомагають факти та цифри, адже вони
дозволяють краще розібратись у бізнес-моделі орендаря та зрозуміти неупереджену аргументовану позицію,
відкинувши емоції.
Також цінним для мене був досвід,
отриманий під час роботи в консал7
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Особливості tenant-mix-2020 у ТРЦ Arricano
2020 став неочікувано випробувальним для ТРЦ та ритейлу. Спочатку майже трьохмісячний повний локдаун, а потім листопадовий карантин вихідного дня суттєво
вплинули на купівельну спроможність та поведінку споживачів. Утім, навіть за таких непростих умов, виявилось, що торгові центри – це ключові місця fashion-шопінгу для
лояльних покупців, які надають перевагу офлайн покупкам.
Цей тренд підхопили як міжнародні ритейл-бренди, так і українські оператори модної індустрії, які впевнено вирішили розвивати свої бренди завдяки бізнесовим перевагам ТРЦ. А це - платоспроможний трафік, офлайн-прихильність ключових сегментів аудиторій, комунікаційні можливості в медіа, що дозволяють збільшувати впізнаваність fashion-бренду серед потенційних покупців ТРЦ тощо.
Відтак, прописку у ТРЦ Arricano отримали кілька десятків брендів. Серед них - міжнародні fashion-оператори New Yorker, befree та FLO у ТРК «Проспект», українські виробники моди Lesya, Stimma у ТРК «Солнечная Галерея», а також ІТ, косметичні новинки та нові сервіс-поінти в усіх ТРЦ компанії.
У кожного торгового центру – своя tenant-mix стратегія, яка відповідає споживацьким запитам та потребам. Оновлення ТРЦ – це процес якісного підбору орендарів, що
пропонують актуальні інноваційні формати, концепції та рішення.

Магазин fashion-бренду befree

Магазин одягу німецького
бренду New Yorker

Магазин взуття турецького бренду FLO

� Магазин одягу TALLY WEIJL
� Магазин взуття SharMAN
� Магазин косметики PALITRA beauty store
� Магазин оригінальної техніки Apple ЯБКО
� Магазин мобільних телефонів та
аксесуарів Smart Shop
� Сервіс-point із обміну валют
� Магазин сухофруктів «Фундук-Сундук»
� Студія лазерної епіляції Lazer Pro

www.arricano.com • office@arricano.com • +38 044 594-94-70, 594-94-74
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� Магазин взуття Merit
магазин спортивного
взуття New Balance

� Спеціалізований магазин срібних
прикрас «Срібний Вік»
� Магазин взуття SharMAN
� Магазин косметики Beauty prof
� Магазин оригінальної техніки
Apple ЯБКО
� Магазин жіночого одягу Mon Cherі

Магазин українського
fashion-бренду Lesya

� Магазин одягу San Marino

� Магазин польського одягу DIVERSE

� Магазин косметики Viva

� Магазин побутової техніки BOSCH

� Магазин одягу «Гардероб»

� Магазин білизни Jasmine

� Відділ ювелірних прикрас
заводу Diamant 13

� Магазин корейської косметики ISEI
� Магазин оптики та брендових
окулярів «Люксоптика»

� Салон взуття Bacara
� Острів високоякісної
парфумерії D&P Perfumum

� Магазин сухофруктів «Фініки»
� Сервіс з чистки одягу 		
«Італійська Хімчистка»

Магазин товарів для яскравого життя
японського бренду USUPSO

Магазин білизни Jasmine

Острів
високоякісної
парфумерії
D&P Perfumum
Магазин одягу українського Магазин одягу для медиків
бренду Stimma
TopLine

Ювелірний дім
SOVA

www.arricano.com • office@arricano.com • +38 044 594-94-70, 594-94-74
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В2С комунікації ТРК «Проспект»: слогани, звернення, заголовки
Цього року ТРК «Проспект» зосередився на лаконічних, містких, подекуди мотиваційних зверненнях, оперуючи такими «голосними» словами
як «цінності», «вдячність», «свобода». У четвертому кварталі 2020 року такий підхід почали використовувати і в релізах про відкриття нових
магазинів, оскільки покупців, які потопають в інформаційному шумі, потрібно зачепити емоцією.
Загалом за 2020 рік на сайті ТРК «Проспект» було
опубліковано понад 170 новин. Більшість з них
стосується подій, які організовував сам торговий
комплекс: Чорної п’ятниці, Дня народження та
виставок – «MOOD плюс FOOD» та «ArtFashion:
від 20-х до 20-х».

170
новин опубліковано
на сайті ТРК

15 000
фейсбук-користувачів
охопив анонс відкриття
виставки «ArtFashion:
від 20-х до 20-х»

www.arricano.com • office@arricano.com • +38 044 594-94-70, 594-94-74
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В2С комунікації ТРЦ «РайON»: слогани, звернення, заголовки
Протягом всього року ТРЦ «РайON» позиціонував себе як простір, де не лише можна придбати
речі, а й навчитись чомусь новому та надихнутись
мистецтвом. Цієї лінії торговельний центр дотримувався навіть під час карантину, перевівши проєкт Cool School в онлайн. Велику увагу у своїх меседжах «РайON» приділив вдячності.
За 2020 рік на сайті ТРЦ опублікували понад 150
новин – цитат, анонсів, рекомендацій.

150
новин опубліковано
на сайті ТРК

18 000
відвідувачів, які пишаються
тим, що «РайON» увійшов
до списку кращих
ТРЦ країни

www.arricano.com • office@arricano.com • +38 044 594-94-70, 594-94-74
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В2С комунікації ТРК City Mall: слогани, звернення, заголовки
Тема шопінгу пронизує комунікацію торговельно-розважального комплексу протягом всього року, торкаючись різних аспектів: безпеки,
трендів, рекомендацій. У четвертому кварталі
важлива комунікаційна роль відводиться людям, які працюють в магазинах ТРК – як окремим співробітникам, так і командам.
За 2020 було згенеровано понад 110 новин.

110
новин опубліковано
на сайті ТРК

9 500
фейсбук-користувачів
охопила новина про
виставку «City Mall,
обличчя, люди»

www.arricano.com • office@arricano.com • +38 044 594-94-70, 594-94-74

12

RETAILY YOURS

Креативні меседжі ТРЦ

Arricano News Digest

В2С комунікації ТРК «Солнечная Галерея»: слогани, звернення, заголовки
Цього року торговельно-розважальний комплекс
основними своїми комунікаторами зробив людей:
відвідувачів, продавців, учасників соціальних проєктів та громадських організацій. Пік меседжів, які
просувають турботу про тих, хто поруч, припав на
четвертий квартал.
За 2020 рік на сайті ТРК було опубліковано понад
140 новин, більшість з них висвітлювала події, що
відбувались у торговельному центрі. Левова частка контенту – це адаптація корисних матеріалів
місцевих видань, які писали про ТРК.

140
новин опубліковано
на сайті ТРК

9 500
фейсбук-користувачів
зацікавив перший анонс
Дня народження у ТРК

www.arricano.com • office@arricano.com • +38 044 594-94-70, 594-94-74
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Книжкова полиця
Анна Чуботіна, CEO Arricano
Біологія добра і зла
Роберт Сапольскі
Нейробіолог й професор Стенфордського університету
Роберт Сапольскі відомий багатьом за лекціями про біологію поведінки людини, які можна знайти у вільному
доступі. 30 років вчений провів в Африці, досліджуючи
стиль життя бабуїнів, аби зрозуміти таємниці хороших
та поганих вчинків людини, а також механізми стресу.
Свої висновки він виклав у книзі «Біологія добра і зла».
Складно уявити, що прийняте людиною рішення – це не завжди результат глибоких міркувань, осмислень, зважувань усіх за і проти. Натомість це можуть бути
наслідки роботи системи організму, гормонів і фізіологічних процесів. Звісно, усвідомлення цього факту зовсім не означає, що з людини знімається відповідальність
за її рішення, вчинки та дії. Однак допоможе коректно та з розумінням прийняти
себе, зважати на мотиви поведінки інших людей, враховуючи вплив біологічних
факторів, які лежать поза межами логічних зв’язків.
Книга написана в оригінальному авторському стилі з
властивим для Сапольскі гумором. Актуальність теми
важко переоцінити, адже соціальні реалії 2020 змушують під іншим кутом дивитись на соціальні взаємини,
екзистенційні прояви та непередбачувані аспекти психології управління чи саморегуляції емоціями і стосунками.
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Віталій Невінчаний,
директор юридичного департаменту
Натхненники. Як стати лідером,
здатним посилити команду
Ліз Уайзман
У серпні цього року мені пощастило очолити команду юристів Arricano. Менше ніж через місяць настав мій день народження і, не спромігшись повністю відрадити колег від ідеї
подарунку, я попросив подарувати книгу. Так мені дісталася
робота Ліз Уайзман «Вдохновители. Как стать лидером, способным усилить команду».
Для мене існує два виміри літератури: художня та професійна. Все, що між ними – книги
про мотивацію, розвиток, менеджмент тощо – не завоювали мою симпатію, хоча спроб
було чимало. Soft skills завжди черпав від живих прикладів, які, на щастя, завжди оточували
мене впродовж професійного життя. Але подарунок має особливий статус, тому був прочитаний в позачерговому порядку.
Центральною є ідея біполярності керівників: одні надихають команду, інші – пригнічують. І,
звичайно, книга розповідає, як бути першим та не стати другим. Будучи юристом, адвокатом, звикаєш працювати зі значним обсягом інформації і формулювати на її основі лаконічні
висновки. Однак тут на це сподіватися не варто. Як і прийнято в подібній літературі, одне й те ж саме різними словами
повторюватиметься ледь не в кожному розділі. Водночас
книга все ж заслуговує на увагу і на ваш час, адже містить
низку гарних прикладів та ідей.
Теза, яка сподобалася: «Одно из наиболее важных открытий,
которое мы сделали, изучая Вдохновителей, – насколько жесткими могут быть эти руководители. Они ожидают многого от своих людей и заставляют их показывать выдающиеся
результаты. Они не просто нацелены на результат, они проявляют жесткость и требовательность. Да, Вдохновители
заставляют людей чувствовать себя умными и способными,
но это отнюдь не «комфортные» начальники». У цьому описі
трохи впізнав себе як керівника, який за неякісно підготовлений документ (зокрема й за пропущені розділові знаки чи
«очепятки») може викликати на бесіду.
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Олена Обухівська,
директорка з комунікацій Arricano
Взаємодія з ворогом. Як працювати з людьми, які не
викликають ні довіри, ні симпатій
Адам Кехейн
Сьогодні ми живемо в такому розподіленому та поляризованому світі, коли загальноприйняті людські
цінності втрачають свою колишню вагу. Натомість
актуалізується прагнення знайти однодумців. Автор
виокремлює чотири варіанти взаємодії між людьми:
співпрацю, компроміс, контроль та пристосування. Однак у кожному варіанті він
вбачає недосконалість, тому спонукає спробувати нові формати, в яких думки сторін мали б значення, а також стимулює помічати, що відбувається навколо, замість
того щоб пригнічувати людей поруч.
Мені імпонували влучно підібрані цитати автора: «якщо ти не
частина рішення, значить, ти – частина проблеми», «простіше голосувати проти чогось, ніж за щось», «шукайте можливості, а не свою впевненість у процесі», «помилка – це успіх».
Прочитавши цю книгу, я стала набагато легше аналізувати
дії та вчинки людей. Особливо політиків, які займаються самовиправданням, створенням собі додаткового значення та
присвоюванням заслуг більше, ніж вирішенням реальних завдань за прийнятний час та ресурси.
У нас постійно відбувається зіткнення ідей. Головне – не допустити глухих кутів
та егоцентричності, коли ми зухвало переоцінюємо правильність своїх поглядів і
недооцінюємо інших людей.
На українському читацькому ринку «Взаємодія з ворогом» - це інтелектуальна новинка. Легка та невелика за обсягом, але ґрунтовна за аналітикою та посланнями
книга із мотиваційними настановами. Рекомендую на годину зупинитись і прочитати. Переконана, що багато чого можна і підкреслити, і собі занотувати.
www.arricano.com • office@arricano.com • +38 044 594-94-70, 594-94-74
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Наталія Незгода, адміністраторка ТРК «Проспект»
Ефект тіломір: революційний підхід до більш молодого,
здорового та довгого життя
Елізабет Блекберн, Еліса Епель
«Докторка Елізабет Блекберн у співавторстві зі психологинею Елісою Епель створили книгу з унікальними рекомендаціями, які допоможуть розвернути назад процес старіння», – для мене анотація цієї книги прозвучала як боротьба
з вітряками або чергові рекомендації пити 8 склянок води
протягом дня, стримувати стрес і менше споживати вуглеводів. Зацікавила хіба що згадка про те, що це відкриття принесло авторці світову
славу і Нобелівську премію.
Книга розповідає про ті ділянки хромосом, які відповідають за процеси старіння. Виявляється, є біологічний індикатор – теломераза, яка відновлює теломери, що впливають на тривалість нашого життя. Тож авторки книги надають багато рекомендацій,
як природним шляхом поповнювати запаси теломерази і подовжувати теломери.
Якщо коротко, то треба водночас зважати на три чинники: на думки, спосіб життя й
оточення.
Авторки радять позбутись основних негативних розумових звичок: ворожості, витання в хмарах, песимізму, нав'язливих думок
і їхнього придушення. Одна з основних ідей про стрес – сприймати його як виклик. Наприклад, скажіть собі: «Стрес надає
мені сил, щоб я впорався з проблемою». Звісно, повірити у це
твердження – найтяжче.
Важливо забезпечити собі сприятливе оточення, жити з тими,
хто вас любить, і щиро дружити з сусідами, кажуть авторки.
Книгу раджу всім, хто втомився від стресів і кого лякає старіння.
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Reading Club by Arricano
Людмила Чеснокова, contract-менеджерка
Чудовий мозок у будь-якому віці
Деніел Дж. Амен
Ваше тіло просить води
Фірейдон Батмангхелідж
Ми часто чуємо вислів, що всі проблеми — у нашій голові. Саме ця
тема й розкрита в книзі «Чудовий
мозок у будь-якому віці» Деніела Дж.
Амена і в прямому, і в переносному
сенсі. Життєвий успіх, щастя та благополуччя залежить від збалансованої роботи нашого мозку, хоча ми рідко про це замислюємось. Автор закликає піклуватись та вдосконалювати роботу мозку, який контролює абсолютно все: наші думки, почуття,
реакції на все, що відбувається на роботі, удома, у країні, в усьому світі… Якщо він
працює правильно, то і ви будете в чудовій формі; якщо його робота порушена, то
це призводить до руйнування вашого життя.
Книга базується на результатах наукових досліджень мозку з використанням
комп’ютерної томографії, а зроблені висновки та практичні рекомендації залишаються цінними для людей будь-якого віку.
Оскільки зачепили тему здоров’я, то не буде зайвим згадати
про книгу лікаря Фірейдона Батмангхеліджа «Ваше тіло просить
води», де автор намагається переконати читача, що більшість інфекцій та хвороб виникає через недостатню кількість води в організмі. Книга орієнтована на широке коло читачів, тож навіть якщо
ви взагалі далекі від медицини, будьте певні, що ви зрозумієте
логічні обґрунтування іранського лікаря. Мене автор переконав, і
тривалий час його рекомендації я застосовувала на практиці.
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Вікторія Теравська,
копірайтерка агентства-підрядника Spinat Agency
Текст-пекс-шмекс. Магія переконливих текстів
Вільям Зінссер
Якщо з художньою прозою допомагає розібратись «Як писати книги» Стівена Кінга, то з документальною – «Текстпекс-шмекс. Магія переконливих текстів» Вільяма Зінссера.
Автор пояснює, як писати про себе, людей та місця та як
опанувати ділове письмо. Хоча в книзі частково розповідається про те, що я і так пізнала під час роботи, вона не
стає від того менш цікавою. Навпаки – впорядковує думки і нагадує про найважливіше.
По-перше, «Текст-пекс-шмекс» наштовхує писати людською мовою, у якій немає місця для «атмосферних опадів», «темного часу доби» і невиразних, хай і красивих формулювань, за якими незрозуміло, що криється. Чесно кажучи, важко позбутись помпезності у реченнях, яку заохочували в школі, а згодом в університеті. Тож найкраще,
що можна зробити для свого ще не вичитаного тексту: «А в житті я так сказав би?».
Простота не означає, що варто обмежитись певною лексикою та «вичистити» текст
до блиску. За словами Зінссера, слід досліджувати слова за допомогою словника, аби
вловлювати між синонімами найтонші відмінності. Наприклад, дієслова «задобрювати» та «підлещуватися» означають «добитись чиєїсь прихильності». Проте друге дієслово більше підпорядковується першому, оскільки лестощі – це
лише один із способів, щоб когось задобрити.
Проблема книги в тому, що досвід та знання автора не можна
повністю перенести на українські реалії. Одна із причин – мало
хто в Україні може дозволити собі зосередитись на документальній прозі та заробляти на цьому гроші. Тож приклад журналіста
Джозефа Мітчелла, який раз на рік, а й то й рідше публікувався в
The New Yorker, скоріше викликає добру заздрість, аніж надихає.
Тим не менш, книга Вільяма Зінссера підштовхує написати «саме
той текст».
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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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