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Онлайн vs офлайн?
Онлайн & офлайн!
муть час даремно. Адже часу у
покупців з найвищою купівельною спроможністю стає все
менше. Тому, якщо в момент пошуку онлайн споживачеві на очі
не попадається якийсь магазин
або бренд, то він перестає існувати. Його просто немає!

На перший погляд, досить незвично для
керівника ТРЦ говорити про важливість
інтернет-продажів магазинів, які орендують там площі. Адже тоді, за логікою,
магазин в ТРЦ буде продавати менше
і, відповідно, зможе менше платити за
оренду. Тим не менш, виявляється, що
все навпаки. І ось чому.
Кількість споживачів, які починають свій
«шлях клієнта» (Customer Journey) онлайн, а купують офлайн, наближається
до 75%. Перед походом до ТРЦ вони
хочуть подивитися, чи варто туди йти,
з чого можна вибрати, чи не витрачати-

Крім того, якщо у бренду немає
онлайн-майданчика для продажів, то покупці, які були в магазині і щось вибрали, але не купили, бо не було їхнього розміру,
підуть в інший магазин. А це не
тільки мінус товарообігу, а й мінус лояльності, тому що немає нічого гіршого
за розчарування. Беручи до уваги таку
ситуацію, ми були шоковані, коли побачили, який незначний відсоток брендів
в наших ТРЦ присутні онлайн, не кажучи вже про наявність у них майданчиків для продажу. І це при тому, що
технології зараз як ніколи дешеві. Адже
для онлайн-торгівлі все, що потрібно
зробити бренду зараз, - це створити
якісний контент і інтегрувати будь-яку
з нових CRM. Решту можуть зробити
онлайн маркетплейси та «Нова Пошта».
Окремо варто сказати про програми
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лояльності. Адже їх мета для бренду - не стільки за допомогою знижок
створити лояльність, яку забезпечують
якість продукту та піар. Також важливо зібрати дані по «своєму» споживачу,
вивчити його переваги та допомогти
йому заощадити час, допомогти переконатися, що він зробить кращий вибір,
підібрати щось до попередньої покупки і т.д. Це персоніфіковане обслуговування, яке споживач, вже розпещений
онлайн чат-ботами, хоче отримувати
також і від офлайн-форматів.

Video message here:

брендах, які працюють з даними своїх
клієнтів, щоб використовувати мікротаргетування та допомагати їм споживати більше і з більшим задоволенням.
Ось чому, коли сильний оператор приходить до ТРЦ і претендує на значну
площу, на 10-річний договір і при цьому не має онлайн-продажів, його вже
відразу зустрічає прохолодний прийом.
Адже жоден керівник не захоче укладати договір на 10 років з брендом, який
може не дожити до кінця орендного
терміну, як багато відомих брендів, які
збанкрутували за останні два роки.

Тому, коли бачиш, що у деяких великих
мережевих операторів немає програм
лояльності, ставиш собі питання: а яке
майбутнє може бути у бренду, якого не
цікавить, хто його споживачі, які їхні переваги, чому вони купують, а головне,
чому вони не купують, коли заходять в
магазин? Відповідь очевидна. Звичайно,
якщо тільки швидко не наздогнати ситуацію.

Retaily yours,
Михайло Меркулов

ТРЦ зацікавлені у сильних брендах, які
міцно стоять на двох ногах - офлайн і
онлайн. Необхідність присутності на
обох майданчиках вже неможливо ігнорувати. Крім того, ТРЦ зацікавлені в
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Arricano — активний учасник
Retail & Development Business Expo 2018
Компанія Arricano Real Estate Plc взяла
участь у Retail & Development Business
Expo 2018, найбільшій в Україні
спеціалізованій міжнародній виставці
індустрії рітейлу та девелопменту, яка
проходила 29 - 30 березня 2018 року
у столичному НСК «Олімпійський».

Виставку відвідали понад 2500 чоловік
з 7 країн - власники, керівники та менеджери провідних компаній роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості,
співробітники брокерських та консалтингових компаній, інвестори, а також
організації, які пропонують ефективні
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«Нам, як організаторам, приємно мати
відношення до формування культури
проведення галузевої події такого масштабу в Україні. RDBE вже в минулому
році зарекомендувала себе як ідеальне місце зустрічі з діючими та новими
бізнес-партнерами. У нинішньому році
виставка утвердилася в цьому статусі.
Експозицію вдалося зробити ще більш
розгорнутою - на 40% більше, ніж у минулому році».

рішення для рітейлу та девелопменту.
На двох поверхах виставкової
зони свої стенди представили
понад 75 організацій.

Андрій Жук, голова правління Ассоціаціі рітейлерів України, організатора
RDBE, зазначає:
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Компанія Arricano вже традиційно стала експонентом виставки, використовуючи великий галузевий захід для знайомства та переговорів з потенційними
партнерами, для обміну досвідом, для
вивчення інноваційних рішень в галузі.
Анна Чуботіна, керівник департаменту
торговельних площ компанії Arricano,
зазначає:

Arricano News Digest
презентувати цікаві кейси, обговорити
ключові тенденції та тренди ринку. У
програмі були представлені 11 тематичних аспектів, які включили основні
напрямки розвитку українського рітейлу та девелопменту.

«Кількість бізнес-контактів, які наша
команда отримала за два дні RDBE, та
кількість домовленостей - чудовий показник ефективності галузевої події.
Ми провели кілька десятків зустрічей,
обмінялися думками та обговорили актуальні питання співпраці».
У цьому році на стенді Arricano був
представлений інтерактивний стіл
українського розробника - компанії
Kodisoft, за допомогою якого можна не
тільки реалізовувати розважальну та
сервісну функції в ТРЦ, але і збирати
дані про користувачів та аналізувати їх.
Arricano у партнерстві з Kodisoft вивчали думку рітейлерів про ноу-хау-інструмент та його ефективність, а також провели власне дослідження.
Крім експозони, в рамках RDBE відбулася дводенна ділова конференція.
Організатори Retail & Development
Business Expo, Асоціація Рітейлерів
України в цьому році запросили понад
60 топ-спікерів з українських та міжнародних компаній галузі поділитися
досвідом, розповісти про інновації та
нові проекти у рітейлі та девелопменті,

Компанія Arricano взяла участь у практичній конференції. Наталя Дмитренко, директор з маркетингу компанії,
виступила одним зі спікерів дискусійної панелі на тему «Від класичного ТРЦ
до lifestyle mall», в якій взяли участь
Ірина Круппа (МФК Guliver), Brian
Handley (ЦУМ Київ), Максим Гаврюшин
(Budhouse Group), модерував панель
Олександр Фіалка (Retail & Development
Advisor). Наталя Дмитренко акцентувала увагу учасників на те, що якісна
архітектура та грамотний tenant mix
залишаються найважливішими елементами успішного ТРЦ. Але в зв'язку
з тим, що якісні ТРЦ сьогодні прагнуть
бути активним соціальним простором,
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маркетингова стратегія стає особливо
важливою.

представлені в торговельних центрах
Arricano. Для нас важливо, щоб покупець приходив і залишав гроші в цих
магазинах», - зазначила маркетинг-директор Arricano. Серед прийомів, які є
трендами, спікер згадала story telling
з історією успіху та обов'язковим згадуванням бренду, а також огляди
купівельних тенденцій з новинами
брендів. Учасники Retail & Development
Business Expo 2018 відзначали розвиваючу атмосферу заходу, позитивний
вплив таких масштабних галузевих
івентів на еволюцію рітейлу та девелопменту.

«Команда Arricano має значний досвід
трансформації ТРЦ у комфортний соціальний простір. Ми, як і багато колег
по ринку, готові ділитися ним. Запропонована організаторами тема - дуже
актуальна. Саме lifestyle споживача
сьогодні значно впливає на культуру
споживання, - зазначила Наталя Дмитренко. - Торговельний центр, як точка
перетину дуже різних lifestyle-патернів, повинен відповідати на виклики та
бути для споживача більше, ніж просто
місцем для шопінгу. Важливі правильні
концепти ресторанів та закладів громадського харчування, розважальна
складова, дитячі центри, крос-івенти з
орендарями та багато іншого. У цьому великий виклик для кожного торговельного центру».

Стрім панелі «Від класичного ТРЦ до
lifestyle mall».

Наталя розповіла, що в Arricano важливу роль в реалізації маркетингових
завдань
відіграють нативна
реклама та органічні
канали
комунікації – соціальні мережі
та медіа (в основному, lifestyle
видання). «Наше
завдання в комунікаційному
плані - максимально згадувати ті бренди, які
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Arricano — партнер конференції «Пожежна безпека ТРЦ»,
ініційованої Malls Club Ukraine
Одне із стратегічних завдань компанії
Arricano у 2018 році - створення в ТРЦ
комфортного соціального простору.
Фундаментом комфорту є безпека гостей та співробітників ТРЦ. Сьогодні в
суспільстві високий попит на інформацію про те, що роблять торговельно-розважальні центри України для забезпечення їхньої безпеки. Відповідаючи на
запит суспільства, Malls Club Ukraine
(Клуб торговельних центрів України) 3
квітня 2018 року провів конференцію
«Пожежна безпека ТРЦ», партнером
якої виступили компанія Arricano та мережа кінотеатрів Multiplex. Конференція
пройшла в ТРЦ «Проспект».

розповіли, як реалізована система пожежної безпеки на їхніх об'єктах.
Інна Сотникова, керуюча ТРК «Проспект» і ТРЦ «РайON» (компанія
Arricano), розповіла, а потім в рамках

На заході були присутні понад 140
керівників та представників столичних
та регіональних ТРЦ, керівників служб
безпеки ТРЦ, представників ринку рітейлу та ЗМІ.
Під час конференції «Пожежна безпека
ТРЦ» учасники обмінялися досвідом з
питань забезпечення пожежної безпеки у ТРЦ, почули практичні доповіді від
експертів про сучасні системи безпеки, про організацію пожежної безпеки
у ТРЦ. У дискусійній секції «Пожежна
безпека в українських ТРЦ. Як забезпечити відвідувачеві безпечний шопінг?»
топ-менеджери
українських
молів

екскурсії по ТРК «Проспект» показала,
як в компанії Arricano реалізується комплексний підхід до безпеки. Інна Сотникова повідомила, що об'єкти Arricano
обладнані спеціальними системами
пожежної безпеки згідно з нормами і
вимогами ДБН та ДСТУ України, сучасна сплінкерна система пожежогасіння
працює в автоматичному режимі, ме-
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талоконструкції ТРК оброблені протипожежною фарбою, фахівці щомісяця
перевіряють працездатність пожежної
системи та проводять необхідне технічне обслуговування. Також згідно з концепцією ТРК поділені на зони, які відсікаються вогнетривкими шторами для
локалізації пожежі та перешкоджають
її подальшому поширенню. Відсутність
перешкод в евакуаційних коридорах та
на евакуаційних виходах перевіряється
щодня, двічі на рік співробітники проходять навчання, практика евакуації є.

В рамках конференції «Пожежна безпека ТРЦ» компанія Arricano Real Estate
Plc підписала Меморандум «Про
всебічні заходи з пожежної безпеки
в українських торговельних та торговельно-розважальних центрах», який
підтверджує, що на об'єктах компаній
дотримані всебічні заходи, в тому числі функціонують системи пожежної
безпеки, позначені зовнішні ознаки
систем пожежної безпеки, регулярно

Корпоративні принципи
Arricano для комфортного
перебування гостей в торговельно-розважальних
комплексах:
• дотримання правил та
норм експлуатації об'єктів даного класу,
• турбота та безпека,
• швидке реагування на
пропозиції та скарги гостей щодо поліпшення
роботи об'єкта,
• увага до гостей з дітьми,
• зручності для гостей з
обмеженими можливостями,
• чистота,
• клімат-контроль.

«У кожному договорі прописана зона відповідальності орендарів за правилами
пожежної безпеки, - зазначила директор ТРК «Проспект» та ТРЦ «РайON».
- Свою відповідальність за комфорт
співробітників, орендарів та гостей, яка
безпосередньо пов'язана з темою безпеки, ми усвідомлюємо, тому реалізуємо
різноманітні програми, у тому числі з
пожежної безпеки. Ми націлені на те,
щоб все було в робочому стані - і на випадок екстреної евакуації усі служби спрацювали коректно, правильно, без збоїв.
Актуальність безпеки усвідомлюють і
наші орендарі, які тепер ставляться з
розумінням до наших претензій щодо
пожежної безпеки і дають зворотний
зв'язок».
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•

•
перевіряється стан усіх протипожежних систем, проводяться комплексні
випробування систем пожежного захисту, навчання персоналу та тренувальні
евакуації для співробітників, орендарів
та відвідувачів.
«Меморандум, який підписали представники торговельних центрів України
на конференції «Пожежна безпека ТРЦ»
- це глобальна відповідь та чіткий меседж усім українським споживачам про
те, що їхня безпека була і залишається
на першому місці для кожного ТРЦ,
- зазначає Артем Шлапак, керівник
Клубу торговельних центрів України
(Malls Club Ukraine). - З метою забезпечення пожежної безпеки вживаються і
будуть вживатися усі сучасні і доступні
заходи. Спільні злагоджені дії, усвідомленість та відповідальність як представників ТРЦ, так і громадськості, - важливі
складові, які вбережуть нас від негативних ситуацій».

•
•

•
•

Сучасна сплінкерна система пожежогасіння працює в автоматичному режимі. Спеціально інтегровані
в систему датчики миттєво реагують на дим та перевищення допустимого порогу температури.
При виникненні загрози надходить
сигнал, і система розпорошує воду.
Індивідуальні пожежні резервуари
навіть при відсутності подачі води
з міської системи здатні гасити пожежу.
Спеціальна система оперативно
сповіщає про пожежу та забезпечує
видалення диму.
Усі металоконструкції ТРК оброблені протипожежною фарбою згідно з нормами та вимогами ДБН та
ДСТУ України.
На об'єктах Arricano щорічно проводяться заміри опору ізоляції електромережі.
Згідно з пожежною концепцією ТРК
розділені на зони, які відсікаються

•

•

•

пожежними шторами для локалізації пожежі та перешкоджають його
подальшому розповсюдженню.
Відповідні фахівці щомісяця перевіряють працездатність пожежної системи та проводять необхідне технічне обслуговування.
Усі ТРК мають плани евакуації та
вказівники до евакуаційних виходів.
Відсутність перешкод в евакуаційних коридорах та на евакуаційних
виходах перевіряється щодня.
Двічі на рік співробітники проходять
навчання.

Інна Сотникова, керуюча ТРК «Проспект» і ТРЦ
«РайON» вважає, що для
забезпечення комфортного
перебування відвідувачів і
співробітників можна звернути увагу на кілька базових підходів до забезпечення безпеки.
• Безпека - це процес, а не
результат.
• Безпека - коли все відомо
заздалегідь.
• Для забезпечення безпеки необхідні фахівці.
• Врятуйся сам, і навколо
тебе врятуються тисячі

Retail Hacks by Arricano: Як забезпечити безпеку відвідувачів та співробітників ТРЦ

Детальніше про кожен
підхід можна прочитати
в авторській колонці для
Ukrainian Retail Assocsation.

Для забезпечення пожежної безпеки
усі ТРК Arricano обладнані спеціальними системами
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Фінансові результати 2017
У квітні 2018 року Arricano Real Estate Plc оприлюднила консолідовані фінансові результати діяльності компанії за
2017 рік. За результатами минулого року доходи компанії збільшилися на 19% у валюті звітності (долар США) і
склали 27,5 млн. доларів США. При цьому загальна сума чистого прибутку досягла 25,8 млн. доларів США.
Михайло Меркулов, генеральний директор Arricano, зазначає: «У 2017 році ми виявляли та усували «точки
болю» наших клієнтів та користувачів, розробляли та впроваджували нові Service-концепції та комунікаційні
платформи взаємодії з клієнтами, інвестували в партнерські освітні проекти та тестували нові формати offline-рітейлу. Завдяки інноваційним підходам і злагодженій командній роботі всіх департаментів Arricano нам
вдалося досягти не лише значних фінансових показників, а й вивчити та використовувати приховані можливості
ринку».

19%
Зростання доходів
компанії

25.8 млн $

17,6 млн $

221.3 млн $

Загальна сума
чистого прибутку

Net Operating
Income *

Загальна реальна
вартість портфеля
компанії

26%
Зростання оцінки
портфеля активів

* За вирахуванням доходів від переоцінки нерухомості
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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B2B Upgrade by Arricano 2017-2018:
трансформація проекту
Консолідація, співпраця, об’єднання зусиль та ресурсів для досягнення мети
- один з підходів команди Arricano.
Розвиваючи в кожному торговельно-розважальному центрі комфортний
соціальний простір, команда Arricano
послідовно реалізує проекти, мета яких
- збільшення товарообігу орендарів та
підвищення рівня сервісу.
Один з таких проектів, інноваційних
для українського ринку рітейлу, - B2B
Upgrade by Arricano - серія освітніх май-

стер-класів для партнерів-орендарів
- реалізується протягом вже більше
двох років. Мета: зростання бізнес-показників орендарів, розвиток сервісу
та комфортного соціального простору в ТРЦ. Закономірно, що компанія
Arricano з інноваційним для українського ринку рітейлу проектом B2B Upgrade
by Arricano потрапила до шорт-листу
фіналістів міжнародного конкурсу ICSC
Solal Marketing Awards 2017, який збирає найкращі світові практики у комерційній нерухомості для демонстрації

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

кращого досвіду гравців світового ринку нерухомості і визнання
найкращих досягнень в галузі.

соціального середовища. Постійний
партнер проекту - мережа кінотеатрів
Multiplex.
За два роки B2B Upgrade by Arricano
відвідали понад 1200 учасників.
У 2017 році було проведено шість майстер-класів освітнього проекту B2B
Upgrade by Arricano для орендарів мережі торговельно-розважальних центрів компанії. Професійні українські бізнес-тренери Анна Драгомирецька, Ігор
Гарбарук, Наталя Галицька, Людмила
Мельник, Ігор Степанов розширювали
знання, засоби та прийоми якісних продажів для торговельного та адміністративного персоналу рітейлерів чотирьох
торговельно-розважальних
центрів:
«Проспект», РайON, «Сонячна Галерея»
та City Mall.

«Ми налаштовані на партнерство з орендарями, тому надаємо можливість нарощувати компетенції торговельного персоналу рітейлерів,
адже навчання - це довгостроковий
капітал для розвитку торговельної
культури в цілому», - зазначає Михайло
Меркулов, СЕО компанії Arricano.
В Arricano переконані, що навчання - це
не тільки фундамент для партнерства
та розвитку, не тільки простір довіри,
відповідальності та бажання разом досягати поставлених цілей, а й необхідна складова у розвитку комфортного
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«Сьогодні стало вже трендом формувати в торговельно-розважальних центрах комфортний соціальний простір.
Щоб створювати правильну атмосферу в ТРЦ, необхідна партнерська участь
усіх творців цієї екосистеми - орендодавця, орендаря, гостя. Гість стає вимогливішим, отже, рітейлер повинен
нарощувати якість комунікації та свій
творчий хист для забезпечення якісного
сервісу. B2B Upgrade by Arricano, освітній
проект корпоративної соціальної відповідальності компанії Arricano, сприяє
формуванню правильної атмосфери».

Наталя Дмитренко, директор з маркетингу компанії Arricano, зазначає, що
постійне навчання новому в технологіях
продажів, розвиток сервісної складової
в комунікації та застосування знань на
практиці позитивно впливає на формування екосистеми в ТРЦ:

Учасники програми B2B Upgrade by
Arricano отримали різноманітні інструменти для підвищення продажів, збільшення товарообігу за рахунок сервісної складової на майстер-класах: «B2B
Коучинг. Модель правильної дії, або
як продавати, не продаючи!», «Типоло-

гія Клієнтів. Робота з запереченнями
та закриття продажу», «Як знайти підхід до кожного покупця та переконати його зробити покупку. 3 кроки до
покупки», «Продавай, не продаючи.
Створення довіри зі споживачем»,
«Лояльність клієнтів: інструкція до застосування»; вчилися застосовувати
отримані знання з метою задоволення
потреб клієнтів; поглибили знання про
типологію клієнтів та особливості продажів для кожного психотипу покупця;
розширили інструментарій грамотного
реагування на заперечення; зрозуміли,
який зв'язок між станом продавця та
вчиненням клієнтом повторної покупки; отримали лайф-хаки, «як зрозуміти
та полюбити свого клієнта».

практичну користь одержаних знань:
«Лаконічно, доступно, цікаво», «Тренінг
хороший не тільки для роботи, але і
для повсякденного спілкування з людьми», «Все доступно, зрозуміло і по суті!
Обговорили дуже важливі моменти в
роботі з покупцями», «Отримані знання
ми додали до наявних і вже використовуємо в роботі», «Особисто для себе і
для своєї команди взяли на озброєння
гасло: Бути - Робити - Мати», «Тренінг
був на високому рівні з дуже пізнавальною темою», «Була дуже привітна атмосфера», «Ви перша в моїй багаторічній практиці компанія, яка проводить
навчальний тренінг для своїх орендарів
та їх співробітників. Дякуємо!»
Бізнес-тренери, учасники весняного сезону B2B Upgrade by Arricano 2017, відзначають жвавий інтерес рітейлерів до

Рітейлери - учасники тренінгів, воркшопів та майстер-класів відзначають
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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матеріалу майстер-класів та актуальність проекту для розвитку партнерських взаємин.
З огляду на побажання учасників освітнього проекту, проект для орендарів
B2B Upgrade by Arricano у 2018 році
трансформується - у першій половині
поточного року йде підготовка до зміни
формату, який розширює можливості
для орендарів.

Враження про проект B2B
Upgrade by Arricano

В Arricano переконані,
що навчання - це не тільки
фундамент для партнерства та розвитку, не тільки
простір довіри, відповідальності та бажання разом досягати поставлених цілей,
а й необхідна складова
у розвитку комфортного
соціального середовища.
Постійний партнер проекту - мережа кінотеатрів
Multiplex.

Анна Драгомирецька, бізнес-тренер,
сертифікований професійний коуч
Erickson College International, психолог:
«Велика частина учасників була залучена та активна. Реагували на нові знання, поглиблення, побачили інший ракурс
того, що вже знали, налаштувалися
на відкритий діалог. Велике спасибі за
прекрасний проект Arricano, він має величезну цінність, і я щиро бажаю набирати обертів, щоб проект переріс у всеукраїнський!».

Наталя Галицька, сертифікований бізнес-тренер, спеціалізація «Експертні
продажі для В2В, В2С», «Обслуговування клієнтів»:

Ігор Гарбарук, експерт з торгівлі,
спікер та модератор профільних рітейл-форумів:
«Хочу відзначити зацікавленість та допитливість учасників майстер-класу,
професіоналізм та предметність їх питань. З огляду на глобальний розвиток
онлайн-торгівлі, зростає необхідність
дарувати покупцеві можливість купувати не стільки сам товар, скільки отримати емоцію від процесу його придбання. Торговельний центр повинен стати
місцем отримання позитивних емоцій,
спілкування, соціалізації підростаючого
покоління, місцем задоволення бажань.
Я радий приєднатися до ініціативи компанії Arricano, яка змінює підходи до взаємин рітейлера - відвідувача - орендаря
і робить їх творцями чогось нового,
набагато більшого, ніж техніка «купівля-продаж».

«Досвід компанії Arricano - професійний
розвиток персоналу торговельних центрів - дійсно унікальний формат партнерських відносин. Було помітно, що
учасники прийшли з доброї волі, щиро
зацікавлені отримати працюючі інструменти продажів та обслуговування. Дякую учасникам за відкритість та щире
бажання розвиватися! Адже для розвитку ТРЦ необхідно розвивати щиру
любов та турботу про клієнта».

Досвід компанії Arricano дійсно унікальний формат
партнерських взаємин.
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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Ігор Степанов, сертифікований бізнес-тренер, підприємець з багаторічним досвідом, засновник європейської
компанії Sicore, CEO консалтингового
агентства Stepanov, ідеолог соціального арт-проекту «Втілюючі місію. Мистецтво та бізнес», автор книги« Запалити Вогонь Ідеї»:
«На мій погляд, розвивати рівень сервісу своїх орендарів через навчання - це
безпрецедентний крок, запропонований компанією Arricano в проекті B2B
Upgrade by Arricano. Коли я проводив
майстер-клас, то бачив два типи людей. Перші - ті, хто дійсно має запит і
прийшов отримувати знання. Другий

Arricano News Digest

тип - ті, кого відправило керівництво, і
вони не розуміють, навіщо їм це потрібно. Важливий і перший, і другий тип аудиторії, щоб качнути рітейл, оскільки
сьогодні сервіс в українському рітейлі
знаходиться на стадії становлення.
Чим більше працівників рітейлу дізнаються нову та корисну інформацію, тим
швидше зміниться якість обслуговування. Бажаю компанії Arricano посилювати
проект спікерами-практиками та рекомендую переводити теоретичні знання в реальні кейси. Допомогти одному
з магазинів побудувати висококласний
сервіс і показати іншим результати.
Удачі, ми на початку шляху!».

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

Людмила Мельник, сертифікований
бізнес-тренер, фасилітатор, експерт з
комунікацій, автор книг «Жорсткі переговори. Бійку замовляли?», «Рольові
ігри на роботі. Про що не пишуть в
трудовій книжці»:

Бізнес-тренери, учасники
освітнього проекту, відзначили жвавий інтерес
рітейлерів до матеріалу
майстер-класів та актуальність проекту для розвитку
партнерських взаємин.
Згідно з побажаннями учасників, проект B2B Upgrade
by Arricano для орендарів
в 2018 році трансформується - зараз повним ходом
йде підготовка до зміни
формату.

«Проект B2B Upgrade by Arricano поставив перед собою важливі завдання. Підйом рівня сервісу не тільки значно поліпшить ефективність бізнесу, а й вплине
на загальну бізнес-культуру в країні.
Тому дуже тішить зацікавленість учасників навчання в отриманні нових знань
та умінь, їх активність і любов до своєї
справи. Бажаю проекту і його учасникам
успіхів!»
11
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Зміни tenant-mix за 1-й квартал 2018 року в
торговельно-розважальних центрах Arricano
Перший квартал 2018 року для ТРК Arricano відзначився двома корпоративними напрямками: залученням нових для компанії
брендів, таких як Miniso, Parfois і Peak, а також розширенням представлених груп товарів: в ТРК «Проспект» розширили категорію
«Спортивні товари», в ТРЦ «РайОN - «Взуття та аксесуари», в ТРК City Mall - категорію «Електроніка», в ТРК «Сонячна Галерея» «Ювелірні вироби».

•
•
•
•
•
•

Спортивний магазин
міжнародного бренду Puma
Магазин японського
бренду Miniso
Магазин португальського бренду
жіночих аксесуарів Parfois
Магазин білизни Kleo
Острів електроніки «ТехноЕж»
Розширення послуг на Service
Pоint: відділення «Ощадбанку»;
ремонт годинників;
фотокопіцентр

•
•
•
•
•
•

Магазин взуття українського бренду Mida
Мультибрендовий магазин взуття
Sharman
Магазин спортивного і повсякденного одягу Peak
Мультибрендовий магазин одягу
та білизни SHYK
Магазин електроніки та гаджетів
Pocket Store
Острів квитків Concert.UA

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

•
•
•
•
•
•

Магазин техніки і електроніки
«АЛЛО»
Магазин дитячих іграшок «Будинок іграшок»
Магазин жіночого одягу OLKO
Магазин товарів для дому
Top shop
Острів електроніки «ТехноЕж»
Острів ювелірних виробів
«Срібна країна»

•
•
•
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Острів побутової хімії
та косметики UNICE MULTIBRAND
Острів ювелірних виробів
Gold Palace
Острів ювелірних виробів
«Срібна країна»
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Анонс

Arricano News Digest

Открытая лекция Михаила Меркулова,
СЕО Arricano, в Европейской Бизнес
Ассоциации – Сломай свою бизнес-модель:
как сделать это эффективно?

Мастер-класс Джона Шоула
о сервисной стратегии –
Как выделиться? Превосходный
клиентский сервис обеспечит сильное
конкурентное преимущество

РАЗРУШИТЬ СВОЮ БИЗНЕС МОДЕЛЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ:
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО САМИ, ПОРУЧИТЕ ТЕХНОЛОГИЯМ
•
•
•
•
•

Большинство бизнес-моделей на большинстве рынках подвергаются атакам
Конкурентные преимущества в 3-й индустриальной волне уже не работают
Почему сегодня мы должны разрушить свою бизнес-модель
Три главные правила выживания
Как сделать это бесплатно или почти бесплатно

Дата проведения:
22 мая 2018

Место проведения:
HUB 4.0 ǀ Ярославский переулок, 1/3

Контакты для регистрации
(044) 496-06-01
Development@eba.com.ua

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

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ПЕРВОКЛАССНОМ СЕРВИСЕ

•
•
•
•
•

Как использовать сервис для развития бренда
Как в компании создать сервисную культуру
Как превращать негативный клиентский опыт в позитивный
Как использовать новые технологии для улучшения клиентского опыта
Как развивать незаменимых и особенных сотрудников

Дата проведения:
30 мая 2018

Место проведения:
Ramada Encore Kiev

Больше информации по ссылке
http://kagroup.ua/servisna-stratehiya-yak-zaroblyaty-na-pershoklasnyy-servis.html
Контакты для регистрации
(044) 374-00-94
n.dmytrenko@kagroup.com.ua
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Shopping Centers Awards
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Сергей Овчинников
девелопер,
инвестиционный менеджер

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

www.youtube.com/channel/
UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ

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

www.arricano.com/ru

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