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– ТРЦ «Б» – там на паркування важко заїхати і важко виїхати!
– А в який ТРЦ ви найчастіше їздите?
– У «В».
– Чому?
– А мені так зручно! Там мені комфортно! І
там є все, що мені потрібно!
В останній відповіді – суть сучасного споживача! У нього такий великий вибір, що
він голосуватиме своїми грішми тільки за
те, що йому зручно й цікаво. Одночасно
на ринок виходить безліч disruptive технологій, які дають споживачеві ще більший
вибір і руйнують тим самим традиційну
модель офлайн-торгівлі.

Ми, люди – цікаві істоти! Ми в Україні дивуємося виборам Трампа і голосуванню за
Вrехit, але водночас самі думаємо одне, говоримо друге, робимо третє!
Нещодавно ми робили дослідження на
Лівому березі в Києві і одне з питань було:
– Який ТРЦ у Києві Ви вважаєте ідеальним?
З відривом перемогли ТРЦ «А» і «Б» – обидва на правому березі.
– Чому?
– Тому що «великі, нові, великий вибір, багато магазинів»!
– Чи їздите ви туди?
– Ні!
– Чому?
– ТРЦ «А» – надто далеко!

Я постійно тримаю в голові: «Найкрупніші
гравці роздрібного рітейлу обрали найбільш невдалий час для того, щоб бути такими нудними!» І їхні фінансові результати
це підтверджують.
Розвиток технологій змушує прискорюватися всіх. Керування вибором, маркетинг лояльності, менеджмент consumer experience
сьогодні стають необхідною навичкою для
всіх учасників ринку. На найбільшій у Європі
професійній міжнародній конференції ICSC
Marketing Conference цього року було представлено багато цікавих кейсів про розвиток
ТРЦ, і ми дістали дуже багато ідей та інформації для роздумів.
Сьогодні багато написано, як е-соmmerсе
поглинає рітейл, але я вважаю, традиційні
роздрібні майданчики не почнуть зникати
доти, поки VR не дозволять імітувати усі
наші 5 почуттів. Отже, час у нас ще є!
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В Arricano 2017 год посвящен «Consumer
Experience». Мы ушли в глубинное изучение поведения наших потребителей, чтобы
узнать, что им УДОБНО. Маленькие открытия мы превращаем в бизнес-решения и,
как результат, общий товарооборот арендаторов наших ТРЦ растет двузначными цифрами по сравнению с прошлым годом.

не надають значення. Але ж цікаво було б
довідатися, чому 80% гостей, що зайшли у
магазин, нічого не купили? Адже за статистикою лише 25% відвідувачів ТРЦ просто
«прийшли погуляти»!
Рік тому ми заявили про створення соціального простору у ТРК. Для команди Arricano
це був виклик – створити нову реальність у
ТРК без особливих капітальних інвестицій,
щоб відвідувачі відчули комфорт і сервіс.
Ми розуміли, що йдемо незвичайним шляхом, адже замість брендів ми говорили про
враження, замість отриманих послуг – про
задоволення.

В Arricano 2017 рік присвячений “Соnsumer
Ехреrience”. Ми провели ґрунтовне вивчення
поведінки наших споживачів, щоб довідатися, що їм ЗРУЧНО. Маленькі відкриття
ми перетворюємо на бізнес-рішення, і, як
результат, загальний товарообіг орендарів
наших ТРЦ росте двозначними цифрами
порівняно з минулим роком.

Уже сьогодні ми усвідомили, наскільки виявилися праві, і, тісно співпрацюючи разом з
партнерами-орендарями над підвищенням
товарообігу, виявили, що ми перебуваємо у
екосистемі: Рітейлер – ТРЦ – Споживач.

Також ми бачимо великий потенціал росту
товарообігу рітейлерів у ТРЦ.
• Досвід провідних європейських гравців
показує, що все більша їхня кількість впроваджує систему “cashback” у свої програми
лояльності на зміну звичайним знижкам,
що мотивує споживача збільшити частоту
візитів. Дуже тішить, що в Україні цей досвід
вже показує відмінні результати.
• Конкуренція в Європі призводить до того,
що ТРЦ і орендареві вигідно обмінюватися
інформацією й використовувати спільні ресурси, щоб разом таргетувати споживача
потрібною йому інформацією, а не надсилати йому спам, особливо враховуючи, що
70% споживачів ненавидять розсилку стандартних програм лояльності.
• А особливо критичним стає зворотній
зв’язок зі споживачем. Адвокатами бренду, магазину, ТРЦ сьогодні стають постійні
гості. А їхній голос або не чути, або йому

Щоб сприяти розвиткові цієї екосистеми,
ми готуємо нові програми, працюємо над
технологічними рішеннями і продовжуємо
розвивати вже успішні. Наприклад, для зміцнення навичок керування споживчим досвідом покупців з вересня ми продовжуємо
безкоштовну освітню програму для орендарів В2В Upgrade by Arricano.
Запрошуємо партнерів-орендарів до процесу накопичення клієнтського досвіду разом! У нашій екосистемі всі разом створюють ЗРУЧНИЙ + НЕНУДНИЙ соціальний
простір, у який хочеться повернутися!
Retaily yours,
Михаил Меркулов
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Зміни у tenant-mix за 2-й квартал 2017 року
в торговельно-розважальних комплексах Arricano
Другий квартал 2017 року був досить активним для департаменту оренди.
Відкриття нових магазинів, сервісних пунктів та закладів громадського харчування
підсилюють позиції кожного з об’єктів Arricano при збереженні мінімальних
показників вакантності та стабільному попиті на торговельні площі.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ресторан грузинської кухні Nino
Магазин українського бренду Vovk
Магазин сучасного концептуального одягу від українського
бренду Вrоокlyn
Спеціалізований магазин сорочок
від італійського бренду Franttini
Відділення «Нова пошта»
Ательє «Алфіда»
Острів морозива il Gelato
Острів професійної декоративної
косметики NYX
Острів «Соncert.ua»
Острів послуг «Містер Майстер»

•
•
•
•
•
•

Магазин техніки та гаджетів
Samsung
Ресторан грузинської кухні Nino
Ресторан італійської кухні il Molino
Магазин верхнього одягу від
українського бренду Season
Туроператор JoinUP!
«Експрес-манікюр»
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•
•

Магазин товарів для рукоділля
Monpacie
Острів професійної косметики
Веаuty Prof

•
•
•
•
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Магазин техніки й електроніки
«Алло»
Магазин ювелірних прикрас
ТМ «Столична ювелірна фабрика»
Магазин одягу від українського
дизайнера а.Tan
Острів професійної косметики
Beauty Prof
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Маркетинг та комунікації у 2-му кварталі: що нового?
надаємо їм таку можливість. Всі разом ми –
міцна команда, що поставила перед собою
амбітні цілі. Так і живемо!
Для маркетингу Arricano другий квартал був
так само насичений подіями, як і будь-який
інший період. Про жодний традиційний
спад активності у РR і маркетингу й мови
бути не може.
Кілька слів про В2В-комунікації Arricano за
період квітень-червень. Квітень - старт III
сезону КСО-проекту Business 2 Students by
Arricano, участь у галузевій події RDBEхро
2017 від Асоціації Рітейлерів України, продовження освітнього проекту для співробітників орендарів В2В Upgrade by Arricano,
участь у форумах та ділових подіях, присвячених захисту бізнесу від рейдерства та боротьбі з корупцією.

Наталя Дмитренко, директор з маркетингу Arricano
Департамент маркетингу та РR. Це тільки
звучить так серйозно – «департамент», а
насправді нас, менеджерів, відповідальних
за маркетинг та комунікацію усіх брендів у
портфелі Arricano, – лише шестеро, не рахуючи самовідданих стажистів із КНТЕУ, які
хочуть і вчитися, і працювати вже зараз. Ми

Паралельно з цими подіями в кожному торговельному центрі проходили різні акції та
кампанії, були реалізовані як унікальні партнерські проекти, так і традиційні сезонні
кампанії, відкривалися нові магазини.

яльність до торговельних центрів Arricano. У
кожному з наших об’єктів у другому кварталі були реалізовані проекти і програми,
що зміцнюють увагу, інтерес і бажання покупця приходити до ТРК «Проспект», «РайON», City Mall та «Сонячна Галерея».

Ми продовжуємо нарощувати кількість передплатників наших об’єктів у соціальних
мережах, працюємо над підвищенням показника залучення аудиторії та над іншими
факторами, які в результаті підсилюють ло-

Дар’я Нікольська, маркетинг-менеджер
ТРК «Проспект», Сity Mall, «Сонячна Галерея»
У другому кварталі ми активізували
digital-прояви в Інтернеті та запустили
3D-тури по ТРК «Проспект» та «Сонячна
Галерея», а також 3D-голограми реклами
усередині ТРК «Проспект».
Зовнішня реклама у стильному дизайні для
ТРК «Проспект» і ТРК City Mall розроблена
у вигляді нестандартних екстендерів з підсвіткою, що нагадує жителям, що ТРК – це
стильне місце зустрічі.

У травні наша команда представляла кейс
В2В Upgrade by Arricano на міжнародному
конкурсі Solal Marketing Awards by ICSC.
Проект увійшов до списку фіналістів, і це
– визнання європейським професійним
співтовариством українського кейсу.

В2В + В2С кейс – співробітництво з авіакомпанією Turkish Airlines Inc. і розіграш квитків
на Сейшельські острови.		
Компанія вийшла на ринок Запоріжжя і
хотіла донести інформацію про свої послуги, рівень сервісу і прямі авіа перельоти.

У червні Arricano взяла участь у щорічній
конференції Українського клубу нерухомості
URE Club у Львові «Переваги та дивіденди
для соціально відповідального бізнесу».
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У червні у ТРК «Сонячна Галерея» відбувся
розіграш 10 000 грн. на стильний look від
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українського дизайнера Аndre Таn у магазині
а.Таn.

Я працюю в компанії вже більше 9 років,
відповідаю за документообіг. У маркетингу
завжди відбувається багато цікавого, і навіть
документи в нас відрізняються від тих, що
представлені в інших департаментах.

Олег Литвинський, аrt-директор
У ТРК «Проспект», крім наших дитячих заходів в інноваційному просторі «Клумба», у
другому кварталі для відвідувачів ми провели кілька захоплюючих шоу.

Prospekt Healty Point – проект, що мотивує
до активного способу життя та спорту. У нашому соціальному просторі гості змінювали
відношення до тренувань та починали правильно обирати навантаження на тіло, щоб
відкоригувати фігуру.

Крім роботи з договорами, додатками, рахунками й актами, до сфери моїх обов’язків входить формування інших документів.
Наприклад, тендерних пакетів на рекламні
та маркетингові послуги. Незважаючи на
досить нудну назву моєї посади, яка не дає
підстав вважати її креативною, колеги залучають мене до наших брейн-штормів. А
штормимо ми часто і креативно.

1 квітня День сміху пройшов у інтерактивному форматі «Фиглики. Кворум клоунів»
і об’єднав на просторі торговельного комплексу дорослих і дітей, яких веселили 40
артистів гумористичного жанру в різних
стилях. Гала-концерт, виставка карнавальних капелюхів, криві дзеркала, смішні атракціони і фотозони – спеціально для того, щоб
запам’ятати час, проведений у ТРК разом
всією родиною і з друзями.

Марина Євтушенко, маркетинг-менеджер
ТРК «Проспект», ТРЦ «РайON»

Крім просування нових брендів, наше
завдання – сприяти розвитку бізнесу існуючих орендарів. У ТРЦ «РайON» ми проводили спеціальні заходи з яскравою розважальною програмою і знижками з нагоди дня

Людмила Чеснокова, контракт-менеджер

Хочеться відзначити святкове відкриття магазину Samsung, розіграш телефону,
смарт-годинників та сертифікатів, а також акцію з Join UP! і подорож на двох до
Єгипту.

У квітні ми гучно відсвяткували шестиріччя
ТРК Сity Mall разом з радіостанцією NRG,
драйвовими DJ-сетами, запальними ведучими Санею Димовим і Яною Мануйловою,
співачкою Тауаnnа. Знижки і подарунки від
орендарів були приємними сюрпризами,
радували гостей і розвивали лояльність до
брендів і магазинів.

Відповідно до стратегії департаменту маркетингу, комунікація з орендарями і відкриття нових магазинів не обмежуються стандартними інструментами. Команда Arricano
кожний проект виводить на новий емоційний та інформативний рівень. У квітні відбулася акція «Виграй валізу стильного одягу
від ТРК «Проспект» і магазину VОVК», яку
покупці позитивно сприйняли і у якій взяли
активну участь.

Arricano News Digest

народження магазинів ОLКО, Оrange Club
Outlet і ХеленА.
В цілому маркетинг ТРК – це орієнтація як
на ЦА all people, так і на таргетову аудиторію
магазину. Наприклад, концепція відкриття
спортивного бренду Joma у ТРЦ «РайON»
– «Здоровим бути модно», що популяризує
здоровий спосіб життя і різні види спорту.
Багато орендарів активно розвивають свій
бренд у ТРК. У травні відбувся розіграш
трьох стильних образів від студії українського бренду VОVК — «Щасливі разом з ТРЦ
«РайON».
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На підтримку рідних джерел та для привернення уваги до культурної спадщини 18
травня відбулося свято «День вишиванки».
Автентичні фотозони, майстер-класи від народних майстрів і концерт у фольклорному
стилі, щоб показати силу емоцій українських мотивів.
День захисту дітей ми також провели разом
з нашими маленькими відвідувачами та їхніми батьками. Анімаційна програма, циркова
вистава, театр ляльок, аквагрим, солодка
вата і «море» сюрпризів – так запам’ятали це
свято наші гості.
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ти контент, що надихає. Тому ми аналізуємо
контент-еластичність, тестуємо динаміку
реакцій у соціальних мережах і вивчаємо
способи покращення охоплення. Сторінки і сайти наших торговельних комплексів
ми розвиваємо як окремі online-журнали із
цікавими рубриками, де є анонси, новини,
інтерв’ю, гламур, стиль життя, бренди, шопінг, поради експертів та lifehacks. Тому корпоративні В2С медіа Arricano легко можуть
конкурувати з іншими міськими виданнями
за корисністю контенту, відвідуваністю за
місяць і кількістю контактів із аудиторією.

І перший, і другий квартали для департаменту маркетингу і РR Arricano були насиченими, і це наочно демонструє кількість
документів, які пройшли через мене і через
мою помічницю Риту. У кожному об’єкті
ми здали нашим партнерам-орендарям по
кілька рекламних площин на фасадах і усередині ТРК, підписали низку договорів на
промо та експонування із третіми особами.
В цілому оформили понад 500 документів,
що мають відношення до маркетингу.
Олена Обухівська, менеджер
з комунікацій Arricano
Робота піарщика у компанії, що керує торговельно-розважальними комплексами, – це
захоплююча можливість щодня одержувати несподівані враження від спілкування з
різними аудиторіями і цікавими людьми.
Це орендарі і бренд-менеджери, журналісти і студенти проекту В2B by Arricano,
спортсмени і тренери, шопінг-хантери і бізнес-коучі, зірки й телеведучі шоу-програм, а
ще педагоги, батьки, діти, тінейджери і, звичайно ж, колеги.
Кожна людина – це цілий світ зі своїми
поглядами, відносинами й життєвою позицією. А для піарщика – ще й спікер, з яким
ми разом створюємо нову історію про моду,
шопінг, стиль життя або ділові досягнення.
У другому кварталі 2017 ми опублікували
«Офіційні результати діяльності Arricano»,
підписали з Радою бізнес-омбудсмена Декларацію про створення всеукраїнської
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мережі добропорядності та комплаєнсу,
коментували кейс Sky Маll, на практичних
конференціях обговорювали маркери верховенства права і шляхи залучення інвестицій у країну, а ще багато говорили про
соціалізацію простору в торговельно-розважальних комплексах Arricano. У комунікаційному сезоні «весна-літо» ми привертали
увагу відвідувачів ТРК до спорту та здорового способу життя на Prospekt Healthy
Point; мотивували перевтілюватися, розкриватися і корегувати фігуру в ТРК City Маll і
«Сонячна Галерея», налаштовували на успіх і
досягнення цілей у ТРЦ «РайON». І щосуботи в ТРК Arricano ми запрошували дітей разом з батьками на креативні майстер-класи
у форматі edutainment.

При всій емоційності аргументів, РR-функція досить структурована, системна й оцифрована у показниках. Тому РR-звіти люблять
читати співробітники фінансового відділу.
Головні РR-інструменти – прес-івенти, новини, анонси, пости у соціальних мережах.
За даний період про емоційно-позитивний
простір ТРК Arricano було генеровано 90
новинних приводів, проведено 3 прес-івенти і 2 спеціальних івенти «Зустрічі, що надихають», відкриття фото-виставки «Подорожі
вражають». РR-заходи привертають увагу до
ТРК та магазинів, формують попит і мотивують до нових покупок.

Робота піарщика у компанії,
що керує торговельнорозважальними
комплексами, — це
захоплююча можливість
щодня одержувати
несподівані враження
від спілкування
з різними аудиторіями
і цікавими людьми.

Спілкування з людьми у просторі ТРК – це
відмінний спосіб створювати нові ідеї, виявляти нові тренди і привертати увагу регіональних, національних, галузевих та міжнародних ЗМІ до діяльності компанії Arricano.

Особливий storytelling для ЗМІ та відвідувачів – відкриття нових магазинів, акції та
знижки. Завдання піарщика ТРК – генерува-

www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Спорт і шопінг
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Рrоspekt Healthy Point: літня практика
Євген Пучків, автор каналу АВС Fitness на
YouTube, персональний тренер

Сучасний торговельний центр – це все частіше місце, де споживач отримує максимум. Сценарії відвідування ТЦ відрізняються залежно
від багатьох факторів і можуть містити в собі такі завдання: купити що-небудь або приглянути майбутню покупку, сходити у кіно,
зустрітися з друзями, розважити дітей, відвідати майстер-клас і багато іншого. Сьогодні такий список буде неповним, якщо в ньому
немає тренду зі здорового способу життя. Ось чому на даху ТРК «Проспект» ми вирішили провести проект Prospekt Healthy Point,
під час якого відвідувачі могли потренуватися й довідатися про щось нове і корисне на тему фітнесу, правильного харчування,
ефективних вправ, а також просто поспілкуватися із професійними тренерами й одержати від них надихаючі поради. От що про цей
проект говорять самі тренери.

«Моя професійна життєва позиція – ділитися основними правилами того, як тренуватися з розумом. На Ргоspekt Healthy Point
ми багато спілкувалися на тему спорту.
Обговорювали, як коректно обирати навантаження для тіла, які вправи впливають на
певні групи м’язів, як не допустити помилок,
що їх роблять найчастіше на початкових
етапах тренувань. Було приємно, що відвідувачі записували наші вправи на відео та
постили в соціальних мережах».

Ратмир Бурлуцький, тренер із ММА, чемпіон світу з карате
«Такі проекти, як Рrоspekt Healthy Point, потрібні для того, щоб люди усвідомлювали
значення здорового способу життя. І хоча
сьогодні це популярний тренд, все одно часто люди більше говорять про спорт, ніж займаються ним. Тому майданчик на даху ТРК
«Проспект» був, як магніт, – люди приходили, спостерігали і приєднувалися».

Валерій Шипотько, засновник і головний
тренер школи бойових мистецтв Fights
Sports
«Спортивні заняття у ТРК – чудова альтернатива для чоловіків, які очікують на повернення своїх дівчат після шопінгу. Ми запропонували чоловічій аудиторії спробувати
свої сили в нових напрямках бойових мистецтв. У результаті деякі учасники проекту
почали займатися в нашій школі».
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Ярослав Кузьмінов, засновник і тренер у
школі фітнесу Pro Fit
«Нам було цікаво попрацювати з відвідувачами ТРК. Ми переконалися: це активні
люди, відкриті новому, які бажають розвиватися. Об’єднати відвідувачів ТРК «Проспект» спортивною ідеєю – це гарний експеримент. Спасибі всім учасникам Prospekt
Healthy Point за відгуки та бажання приєднуватися до наших нових проектів».
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Новий сrоss-service у ТРК
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ТРК «Проспект» пропонує нову опцію для покупців – таксі зі знижкою. Тепер шопінгом можна повністю розплатитися за таксі або одержати знижку, беручи участь у спеціальній акції «У ТРК «Проспект» купуй – з Uklon подорожуй». Партнер проекту – українська компанія Uklon, що надає сервіс виклику авто.

Порівняно з конкурентами наша перевага
– це великий вибір класів авто, можливість
обирати кілька точок на маршруті й оплачувати поїздку як готівкою, так і безготівковим
розрахунком», – відзначає Данило Ваховський, генеральний директор компанії Uklon.
За умовами акції, ТРК «Проспект» пропонує скористатися вигідною пропозицією
– таксі після шопінгу. Якщо надати чеки на
суму від 1000 грн – покупець гарантовано
одержує знижку 50 грн на таксі UKLON, 75
грн – якщо чеки на суму 2500 грн, і 100 грн
– якщо чеки на суму від 5000 грн. Оціноч-

на вартість проїзду
від ТРК «Проспект»
до окраїн на лівому
березі за тарифами
Uklon у середньому
становить 75 грн, тобто покупка на суму
2500 грн забезпечить повністю безкоштовну поїздку.

«Uklon – це перший український сервіс
виклику авто онлайн. Наш офіційний слоган
– «більше, ніж таксі». У Києві ми займаємо
лідируючу позицію, представлені й в інших
10 містах України, а також і у Тбілісі.
Від спільної акції в ТРК «Проспект» ми
очікуємо як появи нових клієнтів, так і підсилення лояльності існуючих. Тому що шопінг
має приносити максимальне задоволення.
Набагато зручніше їхати з торговельно-розважального комплексу на таксі, ніж навіть
на власному авто.
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B2B Upgrade by Arricano-2017

Arricano News Digest

Компанія Arricano розпочинає осінній сезон 2017
освітнього проекту для орендарів В2В Upgrade
by Arricano, який сприяє росту продажів

!

Запрошуємо Вас на відкритий безкоштовний майстер-клас
Як знайти підхід до кожного покупця
і переконати його зробити покупку. 3 кроки до покупки.

Покупці, що заходять до магазину, - це не
просто люди, яким потрібен певний товар
і вони, знайшовши його, підуть з покупкою.
У кожного з них є свої психологічні потреби. Якщо продавець зможе знайти підхід
до серця покупця, він зробить разом із ним
перший крок.
Другий крок полягає у швидкому і правильному виявленні потреб покупця або формуванні потреб, яких раніше не було.
Третій крок – переконати покупця в тому,
що товар, який його цікавить або запропонований продавцем, – це саме те, що потрібно!
На майстер-класі ви навчитеся:
знаходити підхід до серця відвідувача
виявляти потреби покупця
переконувати гостя зробити покупку

2. Як за допомогою питань виявляти
потреби
3. Аргументація до покупки
4 види аргументації залежно від типу клієнта і його потреби.
Відпрацьовування заперечень клієнта.

Чекаємо на Вас 11
вересня (понеділок)
с 10:00 до 13:15

Майстер-клас проходитиме в інтерактивній
формі.

Майстер-клас проводить
Людмила МЕЛЬНИК, бізнес-тренер, консультант, коуч, фасілітатор, автор методик
з технологій ведення переговорів в умовах жорсткої комунікації, маніпуляції та
психологічного тиску, експерт зовнішніх
і внутрішньокорпоративних комунікацій
(переговори, продажі, конфлікти, вплив на
співрозмовника, управління персоналом);
автор книг «Жорсткі переговори. Перемога
за будь-яку ціну», «Практична психологія»,
«Практична конфліктологія», «У пошуках
чарівного дзеркала», «Рольові ігри на роботі.
Про що не пишуть у трудовій книжці».

Місце проведення майстер-класу:

Реєстрація обов’язкова
е-mail: arricanotrening@gmail.com
У реєстрації необхідно вказати:
• ім’я та прізвище учасника,
• посаду учасника,
• компанію-орендаря або магазин,
• ТРК компанії Arricano, в якому учасник
працює

Програма майстер-класу:
1. Рольові стереотипи клієнтів.
Трансактний аналіз.
Ролі клієнтів.
Алгоритм спілкування з покупцями в різних
ролях
Рольові стереотипи продавця.
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Контактний телефон: +80730145759
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Contacts
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Департамент реклами і маркетингу
marketing@arricano.com
Прес-служба
Olena.Obuhivska@arricano.com.ua
Департамент оренди
leasing@arricano.com.ua

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