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На початку 2015 року, коли стало зро-
зуміло, що купівельна спроможність 
різко впала і буде ще довго відновлю-
ватися, постало питання що ж робити? 
Ми звернулися до наших покупців че-
рез опитування і почали збирати ідеї. 
Що вражало, так це те, що покупці в 
ТРЦ «РайON» на Троєщині найбільше 
хотіли, щоб у ТРЦ з'явився магазин Zara 
і ще кілька брендів категорії «серед-
ній+». А саме ця категорія в ТРЦ на той 
момент «помирала», оскільки це бажан-
ня покупців зводилося до купівлі даних 
брендів виключно на розпродажах з ча-
стотою 2 рази на рік.

Зіставивши дані опитувань з реальною 
ситуацією в ТРЦ, ми дійшли висновку, 
що опитувані нами покупці просто ви-
давали бажане за дійсне.

Тоді ми перейшли до формату фо-
кус-груп та глибинних інтерв'ю, щоб 
зрозуміти, як думають наші покупці. І 
тут на нас чекали сюрпризи. Виявило-
ся, що вони думають, ніби економлять і 
раціонально роблять покупки, насправ-
ді вчиняючи абсолютно нераціонально. 
Наприклад: «повелася на знижки, про-
вела 2 години в ТРЦ, не знайшла, чого 
хотіла, засмутилася, імпульсивно купи-
ла те, що не потрібно, вдома засмути-
лася ще раз, пішла повернула, від про-
цесу повернення засмутилася в третій 
раз».

А коли ми почали аналізувати те, що 
покупці реально роблять в ТРЦ, то пазл 
розпався зовсім!

ВОНИ НАМ ГОВОРИЛИ ОДНЕ, ДУМА-
ЛИ ДРУГЕ, А РОБИЛИ ТРЕТЄ!

Причому кластеризувати поведінку 
покупців у великі групи за демографіч-
ними ознаками виявилося безглуздо, 
оскільки в одній з наших цільових ауди-
торій панянки 25-35 років споживали 
абсолютно по-різному, не тільки в за-
лежності від доходу, сімейного стану та 
місця роботи, але і від способу життя, 
харчування, заняття спортом, кола інте-
ресів, життєвої позиції і ще чогось.

Це означало, що нам доведеться, крім 
звичайних демографічних ознак, почати 

звертати увагу на психометричні і дро-
бити наші цільові аудиторії на маленькі 
сегменти, щоб пропонувати їм ретель-
но підібрані інформаційні продукти.

Незважаючи на таку потребу нашого 
бізнесу в 2015 році, нам не вистачало 
даних і не вистачало інструментарію, 
який би коштував не всі гроші світу.

І ось, три роки потому, в 2018 році, 
можна сказати, що завдяки цифро-
вим каналам, а також системі збору та 
аналізу даних, їхня кількість і якість до-
зволяє нам розуміти психометрику на-
ших активних покупців в маленьких, але 
важливих кластерах з однаковим спо-
живчим почерком. Крім цього, цифрові 
канали (Facebook, Instagram, YouTube), 
де ми маємо аудиторію в десятки тисяч 
активних споживачів, стають непогани-
ми медіаплатформами для наших пар-
тнерів.

А тепер вишенька на торті. Якщо раніше 
виявити те саме «ще щось» у прийнятті 
покупцями рішення «купити чи не купу-
вати?» було невиправдано дорого для 
ритейлу, то здешевлення технологій 
досліджень мозку дало нам можливість 
тестувати наші продукти на підсвідому 
реакцію покупців. Саме ту реакцію, яка 
і відповідає на питання, чому вони ро-
блять зовсім не те, що думають, і не те, 
що говорять.

Якщо ще в 2016 
році на лекції 
Ніколауса Дімітріадіса, фахівця з до-
слідження мозку, ми ковтали слину, ро-
зуміючи, що ці рішення нам недоступні 
за ціною, то вже в 2018 році ми можемо 
за відносно невеликі гроші протесту-
вати справжню реакцію наших покуп-
ців на рекламний текст, ролик, запах в 
магазині, сприйняття арт-об'єкта в га-
лереї. Ми можемо відстежити інтерес, 
неприйняття, збудження, здивування 
тощо, щоб прибрати з повідомлення 
те, що викликає непотрібні емоції, і сти-
мулювати ті, що сприятливо впливають 
на зростання ймовірності покупки.

Ось так ще один корисний інструмент 
зростання продажів став доступним 
масовому ритейлу завдяки швидкому 
розвитку нових технологій і їх стрім-
кому здешевленню. Тепер ми можемо 
вирішити проблему Джона Уанамейке-
ра, який говорив: «Половину маркетин-
гового бюджету ми витрачаємо дарем-
но. От тільки я не знаю, яку половину!».

На сторінці 7 дайджесту можна про-
читати про нові можливості нейро-
маркетингу сьогодні.

Retaily yours,
Михайло Меркулов

Звернення CEO 

Чому не варто робити того, що кажуть 
нам наші клієнти??
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Зміни tenant-mix за 2-й квартал 2018 року в торговельно-
розважальних комплексах Arricano 

• Магазин техніки та електроніки 
ALLO

• Магазин гаджетів і аксесуарів 
Xiaomi

• Брендовий магазин товарів «все 
для дому» Top Shop

• Магазин жіночого одягу Prestij 
L-XXXL

• Магазин аксесуарів LMI
• Острів солодощів Candy Point
• Кав'ярня Gusto Coffee

• Магазин ювелірних прикрас 
«Золота країна»

• Магазин гаджетів і аксесуарів 
Xiaomi

• Магазин французької косметики 
Yves Rocher

• Магазин професійної косметики 
Palitra

• Острів гаджетів і аксесуарів 
kiOSk

• Магазин професійної косметики 
Palitra

• Ресторан Brand Cook розширення 
атмосферного простору

• Магазин стильного одягу 
Sassofono

• Спортивний магазин ProSport
• Магазин взуття та аксесуарів Vitto 

Rossi
• Спеціалізований магазин K-Market
• Спеціалізований острів Curaprox
• Острів ювелірних прикрас SOVA
• Кав'ярня Coffeelat
• Beauty Market Isei (ребрендинг 

Beyond)

IУ другому кварталі 2018 року ТРК Arricano посилили позиції в найбільш затребуваних товарних групах в категорії fashion та IT. Ще 
однією відмінною особливістю даного періоду став запуск нових партнерських проектів з вже існуючими орендарями, але в інших 
форматах і в інших ТРК компанії.
Головне завдання року для команди Arricano - впровадження цільових бізнес-рішень, націлених на зростання товарообігу орендарів.
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Shopping mall as a social space:
Marketing & PR projects in the 2nd quarter of 2018

Co-working & co-playing 
edutainment 

Cool School! І ніякого 
навчання в 
ТРЦ «РайON».

Інноваційні ІТ-майстер-
класи комп'ютерної 
академії «Шаг»

Креативний майстер-
клас Art Mart в 
ТРК «Проспект»

Тематичний етно-
майстер-
клас в ТРК «Проспект»

Fashion opportunities, 
time-saving and bud-
get-saving

Global Summer Sale у ТРК 
«Солнечная Галерея» і 
ТРК City Mall

Leisure and 
socialization

День народження 
ТРК City Mall

Крафтовий ярмарок у 
ТРК «Проспект»

«Крафтове Запоріжжя» в 
ТРК City Mall

Ярмарок Handmade в 
ТРЦ «РайON»

«Ярмарок спорту» в 
ТРК City Mall

Blogging-
culture

 
Lifestyle & lifehacks з 
блогером Наталією 
Мічковською в 
ТРК «Проспект»

Food&Mood з блогером 
Євгеном Клопотенком в 
ТРК «Проспект»

Зустріч блогерів і ЛСДів 
в ТРК City Mall

Instagram-contact з 
блогером Ольгою 
Зуйковою в City Mall

Шопінг вражень з 
блогером Ганною 
Авериною у 
ТРК «Солнечная 
Галерея»

Emotions and 
attraction

DJ battle в ТРК City Mall

«День вишиванки» в 
ТРК «Проспект»

Street-art в 
ТРК City Mall

Виступ бандуристів у 
ТРК «Проспект»

«Екстрім шоу» 
ТРК City Mall

Інсталяція одуванів для 
selfie в ТРК «Проспект»

БМВ Family Krivbass 
в ТРК «Солнечная 
Галерея»

Соціальна акція «Аутизм. 
Відкрий своє серце 
дітям» у ТРК «Солнечная 
Галерея»

Special media 
projects

Інтерв'ю з продавцями 
про покупців у ТРК 
«Солнечная Галерея» і 
ТРК City Mall

Інтерв'ю з педагогами 
Деснянського району 
про виховання і 
креативний розвиток 
дітей у ТРЦ «РайОN»
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Кожна нагорода Arricano - почесний 
знак, що посилює репутацію компанії, 
як сильного гравця і відповідального 
роботодавця. В цьому році команда 
Arricano отримала 5 нагород, кожна 
з яких підтверджує визнання ринком 
стабільного успіху, бажання розвива-
тися та вдосконалюватися. 28 лютого 
2018 року два ТРК компанії Arricano 
«Солнечная Галерея» (Кривий Ріг) і 
City Mall (Запоріжжя) стали перемож-
цями Національної премії України у 
сфері роздрібної торгівлі Retail Awards 
«Вибір споживача» в категорії «Торго-
вельні центри».

А перший Shopping Centers Forum 

& Awards, який відбувся 31 травня, 
приніс відразу три нагороди. І кожна 
по-своєму цінна для Arricano. Так, ТРК 
«Проспект», флагманський проект 
компанії, завоював одразу дві нагоро-
ди в номінаціях «Кращий маркетинг» 
і «Вибір орендаря». За результатами 
комплексної оцінки незалежним про-
фесійним журі Arricano Real Estate plc 
обрана як «Краща керуюча компанія». 
За цим робота великого колективу. І 
так склалося, що більша частина цих 
людей залишається за кадром. А в 
той самий час управління торговель-
ним центром це не тільки грамотний 
tenant mix і постійна маркетингова 
підтримка, але і вчасно надані пер-

винні документи, і оперативне узгод-
ження юридичних документів, швид-
ке реагування представників керуючої 
компанії на прохання та зауваження 
орендарів, пов'язані з технічними 
аспектами роботи об'єкта. Великий 
обсяг роботи лежить саме на пред-
ставниках служби експлуатації.

В Arricano експлуатацією кожного 
торговельного центру керує лише 
кілька людей.

Такі послуги, як підтримка жит-
тєдіяльності будівлі ТРК, клінінг, ре-

монт надаються аутсорсинговими 
компаніями. Директорам торгових 
центрів Інні Сотниковій, Марині Ба-
рановій та Вардуї Батраковій є чим 
пишатися. Робота автоматизована, і 
в цьому велика заслуга професійних 
команд, які працюють разом не пер-
ший рік.

Будь-яка нагорода, навіть незначна, 
приємна і почесна. Для всієї компанії 
важливий кожен співробітник, який 
щодня робить свій внесок у розвиток 
бренду Arricano. І в цьому полягає 
сила команди.

Corporate Awards 2018

Arricano team awards 
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Arricano team awards 
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Neuro marketing by Dr. Nikolaos Dimitriadis

За останні 60 років про роботу моз-
ку вчені дізналися більше, ніж за всю 
попередню історію людства. Відкрит-
тя нейробіології в поєднанні з до-
слідженнями поведінкової економіки 
і психології споживання сьогодні до-
помагають підвищувати ефективність 
взаємодії між продавцем і покупцем. 
Вони також дозволяють управляти 
увагою покупця і впливати на прий-
няття рішення не тільки в раціональній 
області, але і в інтуїтивній ірраціональ-
ній. Займається цим напрямком нова 
наука нейромаркетинг. Мета її краще 
зрозуміти споживача, його реакцію на 

маркетингові подразники шляхом пря-
мого вимірювання активності мозку.

У червні 2018 року в Україну приїздив 
міжнародний гуру з нейромаркетин-
гу Ніколаос Дімітріадіс - Dr. Nikolaos 
Dimitriadis, який понад десять років 
застосовує нейробіологію і поведін-
кову економіку в області маркетингу, 
комунікацій, лідерства і освіти; ав-
тор книги “Neuroscience for Leaders: 
A Brain Adaptive Leadership Approach"; 
сертифікований нейромаркетолог і 
учасник програми нейромаркетингу 
в Гамбурзькій медіа-школі, SalesBrain; 

володар міжнародної нагороди Асоціа-
ції PR, премії SABER від Holmes Report 
та інших міжнародних та національних 
нагород; керуючий директор Trizma 
Neuro, прикладної нейронаукової ком-
панії; регіональний директор Між-
народного факультету університету 
Шеффілда, Міського коледжу у Сербії, 
Чорногорії та Боснії і Герцеговині.

На тренінгу з нейромаркетингу і 
ексклюзивній зустрічі з партнера-
ми нашої компанії в рамках проек-
ту B2B Upgrade by Arricano Ніколаос 
Дімітріадіс ділився дослідженнями, 

нейромаркетинговими напрацюван-
нями із вивчення мозку, презентував 
кейси та давав практичні рекомен-
дації про те, як зачепити покупця і 
сподобатися йому. Головний меседж 
нейромаркетингу, що змінив підхід у 
вивченні споживчих інсайтів, на якому 
Dr. Nikolaos Dimitriadis загострив увагу: 
«Мозок - емоційний!».

Пропонуємо 10 відкриттів нейро-
маркетингу і neuro hacks від Нікола-
оса Дімітріадіса, міжнародного гуру 
і автора бестселера «Neuroscience for 
Leaders».
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1. Перше, що визначає мозок, це - 
емоція: подобається йому щось чи 
ні. Якщо говорити про будову моз-
ку, у людини є рептильний, або ста-
рий мозок, і неокортекс, новий мо-
зок, який відрізняє людей від інших 
приматів на всій нашій планеті. Але 
саме старий мозок зберіг вражаючий 
вплив у нашому повсякденному жит-
ті. Незважаючи на сучасну здатність 
думати і аналізувати, старий мозок 
часто домінує в такому аналізі легко 
і швидко перемагає висновки нового 

мозку. Розумова функція мозку і ло-
гічних зв'язків вторинна. У миттєвому 
визначенні like, dislike або ignore на 
перший план виходить емоція. Ме-
тодика нейромаркетингу дозволяє 
створювати такі купівельні патерни 
і поведінкові сценарії шопінгу-XXI, в 
яких є можливість керувати емоція-
ми і купівельною поведінкою. У під-
сумку твій товар може сподобатися 
покупцеві відразу.

2. Мозок - це не єдина субстанція. 

Цей невеликий орган вагою в не-
повних півтора кілограми містить 
понад 100 мільярдів живих клітин і 
один мільйон кілометрів сполучних 
волокон. Мозок сигналізує про ве-
лику кількість потреб, які вимагають 
задоволення.

3. Рішення про купівлю приймається 
ще швидше, ніж top-of-mind. Тому 
результати класичних фокус-груп 
можна розглядати як відповідь на 
питання: «Про що мріють покупці», а 
не як висновки споживача, засновані 
на первинній, істинній, реакції мозку 
і його реальних рішеннях.

4. Необхідно 40 секунд, щоб поку-
пець помітив логотип бренду. І лише 
0,5 секунди, щоб сфокусуватися на 
ньому.

5. За допомогою eye-tracking техно-
логій, які дозволяють відслідковува-
ти напрямок погляду покупця, можна 
виміряти ритми активності нейронів 
мозку і його емоційного стану. За 
неконтрольованими скорочення-
ми м'язів обличчя легко дізнатися 
емоційну реакцію покупця, чи подо-
бається бренд, чи не подобається, 
або, можливо, покупець до нього 
байдужий.

6. Візуалізація емоцій - наочний при-

клад того, як споживачі сприймають 
бренд та його комунікацію.

7. Подобається чи не подобається 
основна ефективність сили бренду. 
Тому що коли ваш бренд викликає 
позитивні емоції, споживач вже зро-
бив вибір на користь вашого бренду.

8. Дослідивши мозок на предмет 
того, що покупцям подобається, 
можна вплинути на їхню поведінку і 
навіть стимулювати рішення про по-
купку.

9. Інструментарій нейромаркетингу 
практичний і доступний, він дозволяє 
виміряти емоційний фон в магазині 
або навіть розробити найбільш ефек-
тивний патерн поведінки продавців.

10. Нейромаркетингові дослідження 
дозволяють торкнутися емоції і від-
шукати нові точки впливу і зрозуміти 
реакцію мозку під впливом різних ре-
кламних факторів.

Приємно усвідомлювати, що безцін-
ні технології для ритейлу, які рані-
ше здавалися фантастикою, сьогодні 
стають доступними, якщо вивчати 
нейромаркетинг. У цьому Нікола-
ос Дімітріадіс переконав слухачів 
на B2B neuromarketing Upgrade by 
Arricano.

B2B partnership upgrade
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Асоціація ритейлерів України прове-
де другу щорічну церемонію, на якій 
будуть названі і нагороджені найу-
спішніші компанії ритейлу та девело-
пменту країни Retail & Development 
Business Awards 2018.

Оцінюються успіхи і досягнення ком-
паній сфери роздрібної торгівлі та 
торговельної нерухомості за період з 
30.06.17 до 01.07.18.

Церемонія нагородження кращих 
компаній сфери ритейлу та торговель-
ної нерухомості Retail & Development 
Business Awards 2018 відбудеться 14 

вересня 2018 року в КВЦ Парковий
(Київ, Паркова дорога, 16).

У цьому році на RDBAwards 2018 бу-
дуть представлені наступні номінації:

● Retail
1. Ритейлер року в drogerie
2. Ритейлер року в косметиці та пар-
фумерії
3. Ритейлер року в сегменті техніки, 
електроніки і гаджетів
4. Ритейлер року в jewelry
5. Ритейлер року в сегменті товарів 
для дітей
6. Супермаркет року в FMCG

7. Гіпермаркет року в FMCG
8. Ритейлер року в сегменті спортив-
ного одягу та взуття
9. Ритейлер року в сегменті товарів 
для дому і затишку
10. Національний fashion-оператор 
року
11. Міжнародний fashion-оператор 
року
12. Якірний fashion-орендар року
13. Мультиканальный ритейлер року
14. Кращий shop-concept року
15. Персона року в ритейлі

● E-commerce
1. E-commerce-ритейлер року в сег-
менті товарів для здоров'я, краси та 
догляду
2. E-commerce-ритейлер року в сег-
менті техніки, електроніки і гаджетів
3. E-commerce-ритейлер року в fashion
4. E-commerce-ритейлер року в jewelry
5. E-commerce-ритейлер року в сег-
менті товарів для дітей
6. E-commerce-ритейлер року в сег-
менті спортивного одягу та взуття

● Development
1. Найкращий малий ТРЦ
2. Найкращий середній ТРЦ
3. Найкращий великий ТРЦ
4. Найкращий аутлет-центр
5. Персона року в девелопменті

● На гостей заходу чекає комплекс-
на розважальна програма: червона 
доріжка, фотозона, банкет, нагород-
ження переможців, святкова програма 
і networking.

● Аудиторія: власники і ТОП-менед-
жмент великих роздрібних мереж та 
девелоперських компаній.

● Дрес-код заходу: Black Tie Invited - 
«чорна краватка вітається».
Чоловікам: класичний смокінг, чорні 
туфлі на тонкій підошві. 
Жінкам: коктейльна або вечірня сукня, 
ошатний костюм, туфлі на підборах.

Анонс 

Retail & Development Business Awards 2018 

Детальніше про захід:
https://rau.ua/retail-development-awards/

Контактна особа з питань 
реєстрації: Олеся Кобцева
Client manager 
● +38 (050) 313 74 53 
● o.kobceva@rau.ua

Контактна особа з питань 
партнерства: Едуард Ковтун
Partnership manager 
● +38 073 213 50 61 
● e.kovtun@rau.ua

https://rau.ua/retail-development-awards/ 
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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.arricano.com/ruwww.youtube.com/channel/
UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ

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