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Конкретно про технології
Вітаю!
У цьому випуску пропонується пограти в
гру: чекліст технологій в бізнесі.
У Arricano ми робимо це регулярно,
тестуючи технологічні новинки, які вже
працюють в інших країнах.
Чому важливо сказати про те, що відбувається на інших ринках? Тому що, якщо
покупець відчув зручність і комфорт у
іншому місці, то назад, у традиційну
роздрібну торгівлю, він вже не повернеться.
А технології як раз і забезпечують
відчуття, коли легко і просто приміряти на себе та придбати, не виймаючи
гаманець з кишені. Технології сьогодні
все ще недооцінені. Хоча ті компанії, які
займаються технологічним розвитком,
виграють в корпорацій з застарілими бізнес-моделями. Netflix виграв у
Blockbuster за рахунок того, що будує
бізнес не за шаблоном, а зробив ставку
на високі технології.
Отже, інструкція та правила гри, як
перевірити технології, які доступні в
ритейлі сьогодні:
1.
2.
3.
4.

Роздрукувати / скачати за посиланням
Заповнити
Сфотографувати/зберегти файл
Зберігати 5 років!
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Перелік технологій

Статус технології
Вже
використовуємо

Плануємо
використовувати

Нісенітниця

AR/VR/XR
QR Code
RFID
Beacons
Computer vision
ML/AI
Chatbots/Voice assistance
DMP
Digital Media
Big Data/Small Data
Omnichannel ERP/CRM/IMS

Ще кілька років тому ми не могли
уявити, як технології вплинуть на наше
життя. І як сильно вони впадуть у ціні,
стаючи доступними у повсякденному
житті. Пропилососити квартиру з офісу, приміряти на себе одяг і підбирати
луки, знаходячись далеко за межами
магазину.
На якій технології клієнт отримає

більше customer experience і збільшить
свій шопінг-лист, не дістаючи гаманець
з кишені? І скільки нісенітниць у цьому
списку - вирішувати кожному ритейлеру. Перевіряйте - to tech or not to tech.
Retaily yours,
Mike Merkulov
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Компанія Arricano в 2018 році показала зростання фінансових
показників у двозначних цифрах
У квітні 2019 року компанія Arricano опублікувала консолідовані фінансові результати діяльності компанії за 2018 рік, які демонструють стабільне зростання,
виражене у двозначних цифрах у валюті звітності четвертий рік поспіль. На тлі складних соціально-економічних умов в Україні стабільний розвиток компанії це значне досягнення всієї команди Arricano і заслуга, в тому числі, партнерів компанії.
Команда системно розвиває об'єкти Arricano, в кожному з яких створює комфортний соціальний простір - підвищує позитивний customer еxperience
відвідувачів, партнерів і орендарів, вдосконалює tenant-mix, реалізує інноваційні маркетингові рішення, діджиталізує простір ТРК, синхронізує online- та offline-комунікації, як з користувачами, так і з орендаторами.
Михайло Меркулов, CEO Arricano, зазначає: «Злагоджена робота команди в реалізації стратегії, в розвитку екосистеми «споживач - продавець - орендодавець»
призводить не тільки до відмінних фінансових результатів, а й до зміни правил гри на ринку, до запуску нових трендів, до розвитку цифрових технологій, до
зростання задоволеності клієнтів як у B2B, так і в B2C сегментах. Довіра і ефективна співпраця лежать в основі численних ініціатив, які реалізуються Arricano».
CEO Arricano підкреслює, що зміни, інновації і технології, які запускаються вже зараз, дозволять Arricano через кілька років стати якісно іншою, технологічною
компанією. Інноваційні підходи в менеджменті, маркетингу, технологіях дають змогу продемонструвати і використовувати приховані резерви ринку,
нарощувати корпоративний потенціал та перетворювати його у бізнес-результати.

2017

Збільшилася на 80%

$94,0 млн
$52,2 млн
Вартість чистих активів
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2018

Збільшився на 19%

$20,9 млн

$17,6 млн

Чистий операційний дохід
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Збільшилась на 47,6%

$25,8 млн

$38,1 млн

Збільшилась на 16,8%

$258,5 млн

$221,3 млн

Загальна сума чистого прибутку

Загальна реальна вартість портфелю компанії

Зменшився на 16%

Зменшилась на 2.23%

$43,1 млн

$36,3 млн

$96,5 млн

$90 млн

Загальний обсяг банківських позик

Загальна сума позик

Збільшилась на 1.05%

Збільшилась на 6%

47,8 млн

44,9 млн
98,65%

99,70%

Заповнюваність торговельних площ
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посетителей

посетителей

Кількість відвідувачів ТРЦ Arricano
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Лаурі Рейнберг: «Успіх досягається там, де є командна робота»
Лаурі Рейнберг, фінансовий директор Arricano Real Estate Plc, вважає, що фінанси - це найбільш прозора, оцифрована і монетизована сфера корпоративної
діяльності, де легко прорахувати KPI і ефективність. Про свій професійний досвід, цілі, задачі і досягнення фінансового департаменту і компанії в цілому,
принципи та підходи, необхідні для сучасних реалій, Лаурі Рейнберг розказав в ексклюзивному інтерв'ю Arricano News Digest № 17.
Розкажіть про свій
професійний досвід.
Все свідоме життя пропрацював
у сфері фінансів. Почав з позиції
аналітика, потім крок за кроком просувався кар'єрною драбиною, від головного фінансового контролера до
фінансового директора в європейських банках. У 2007 році з банківського сектора перейшов у сферу
нерухомості. Приєднався до команди
Arricano, коли почали відкривати

Які ключові вектори фінансової
служби для розвитку компанії і
реалізації бізнес-задач?
Фінансова служба реалізує як бізнес-стратегію в цілому, так і її фінансову частину. Також надає підтримку
у прийнятті рішень іншими департаментами, надаючи економічну
аналітику за попередні періоди, і
моделює прогнози.
Фінанси - кровоносна система

потоків. Вчасне виконання вимог
усіх місцевих органів. Забезпечення
фінансування - одне з найважливіших завдань розвитку девелоперської компанії, особливо на такому
ринку, як Україна. Відоме правило
- той, хто може залучити зовнішнє банківське фінансування, може
досягти набагато більше, порівняно
з іншими. У 2018 році нам вдалося
залучити фінансування на розвиток
нового об'єкта - ТРЦ Лук'янівка. У

торговельні центри: «Солнечная
https://www.youtube.com/channel/
UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ Галерея» в Кривому Розі, перша черга Sky
Mall в Києві та CityMall в Запоріжжі.
Після цього я на короткий період
знову повернувся до банківської сфери, де отримав досвід роботи в секторі «проблемних активів», а також
у створенні банку нового технологічного формату. У 2018 році повернувся у компанію Arricano на позицію
фінансового директора компанії.

бізнесу. Які дії здійснює фінансова
служба, щоб увесь організм компанії працював ефективно?
Фінансова служба - це 4 напрями. І
по кожному з них є свої стратегічні
цілі та поточні завдання. У бухгалтерії - це виконання податкових
обов'язків перед державою, створення звітності, оплата за проектами. Казначейство керує щоденними грошовими потоками компанії.
Забезпечення своєчасних виплат,
ефективний розподіл грошових

той же час ми зменшили кредитне
банківське навантаження на 16%.
Фінансовий департамент Arricano
готує звітність відповідно до міжнародних стандартів. Ми надаємо
велику кількість різної звітності нашим партнерам, банкам і потенційним інвесторам, радам директорів і
акціонерів. Створюємо управлінську
звітність, щоб підтримувати бізнес
в прийнятті ефективних рішень для
департаментів оренди, експлуатації,
маркетингу.
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Які фінансові показники за 2018 рік
Ви вважаєте найбільш значущими,
такими, що демонструють зростання та розвиток компанії?
Якщо говорити про результати за
2018 рік, то це був непростий рік,
як для Arricano, так і для країни
в цілому, але ми показали хороші результати. За 2018 рік чистий
операційний дохід збільшився на
19%, до 20,9 млн дол. США. Такого результату вдалося досягти
завдяки управлінським рішенням
команд - правильному підбору пулу
орендарів, зниження вакантності,
збільшення відвідуваності, а також щоденній роботі операційного
департаменту з оптимізації операційних витрат. Оцінка портфеля
проектів Arricano зросла на 17%, до
258,5 млн дол. США, і це свідчення
того, що наші ТРЦ стали коштувати
дорого, що важливо і для акціонерів,
і для банків, що надають кредити, і
для наших партнерів-орендарів. Ми
збільшили відвідуваність проектів
на 6%. Це не тільки маркетингові та
соціальні заходи, але і робота над
створенням комфорту та затишку.

Arricano News Digest

ТРЦ - це не просто взяти кредит
і побудувати будівлю. Необхідно
виконати ще дуже багато робіт, щоб
гостям хотілося прийти до нас знову
та знову.
Назвіть три ключові досягнення у
фінансовій сфері за 2018 рік.
Перше - це зростання фінансових
показників у двозначних цифрах у
валюті звітності.
Друге - це укладання кредитного договору з Райффайзен банком Аваль
на 140 млн. грн. Третє - це залучення українських банків до рефінансування кредитних портфелів.

за допомогою якого менеджмент
компанії має можливість зайти у
мобільний додаток у будь-якому
місці, де є інтернет і подивитися
результати роботи компанії. Як в
абсолютних числах, так і в динаміці
- візуалізована інформація з графіками. Зручно обирати окремі проекти
та періоди. Ми розвиваємо «портал
орендаря», за допомогою якого можна обмінюватися фінансовою інформацією з партнерами-орендарями.
Сьогодні технології так швидко
розвиваються, що бути в стороні або
«не в курсі» не вдасться.

Наскільки у Вас автоматизована діяльність фінансового департаменту?
Ми в своїй роботі використовуємо
три програмні рішення - програмування даних для трансформації
звітності в МСФО і бюджетування,
а також програму для візуалізації
основних показників.

Як ви вважаєте, які якості допомагають співробітникам фінансової
служби виконувати поставлені
завдання?
Головна якість - це професіоналізм.
І постійний розвиток компетенцій,
які необхідні для позиції, яку особа обіймає та для особистісного
розвитку. Позитивна атмосфера
і націленість на виконання задач,

Як на практиці вирішуються питання автоматизації управління фінансами?
Нещодавно ми реалізували проект,

розуміння цілей бізнесу. Окремо
хотілося б відзначити уміння вести
діалог - побудувати спілкування з
колегами як у межах відділів, так і
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між підрозділами. Успіху досягають
там, де є командна робота.

Ми збільшили відвідуваність проектів на
6%. Це не тільки маркетингові та соціальні
заходи, але і робота над
створенням комфорту
та затишку. ТРЦ - це не
просто взяти кредит і
побудувати будівлю.
Необхідно виконати ще
дуже багато робіт, щоб
гостям хотілося прийти
до нас знову та знову.
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Зміни tenant-mix у столичних ТРК Arricano
за 1-й квартал 2019
У першому кварталі 2019 року для всіх ТРК Arricano ми застосували tenant-mix стратегію з розвитку кожного торговельно-розважального комплексу. В ТРК
«Проспект» підсилили категорію «Спорт», відкривши найбільший в Україні магазин Under Armour, очікуємо появу найбільшого магазину «Спортмастер». Ми
також оновили фуд-корт і переобладнали острівці для кращої синергії великих і дрібних операторів.
В ТРЦ «РайON» запросили та підтримали українські бренди UAmade і Staff, які не були представлені в зоні охоплення ТРЦ.
В ТРК «Солнечная Галерея» підсилили позиціонування якісних пропозицій на фуд-корті і почали співпрацювати з операторами: «Наливоньки для дівоньки», Pilaf
та «Хінкальня».
У ТРК City Mall розроблено план розвитку tenant-mix ТРК на друге півріччя 2019 року і ведемо переговори з потенційними партнерами щодо оновлення категорії
fashion.

•

Магазин американського бренду спортивного одягу та
екіпіровки Under Armour

•

Coffee shop Merry Berry

•

Острів прикрас 925 Silver Jewelry

•

Сервіс «Обмін валют»
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•

Магазин молодіжного одягу українського бренду Staff

•

Магазин українських брендів Uamade

•

Магазин fashion одягу Megapolis

•

Магазин посуду Lefard

•

Кав’ярня Coffeelat

•

Острів солодощів Candy World

•

Острів солодощів «Фундук-сундук»
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ТРК як медійний простір офлайн та онлайн
Маркетингові та PR проекти в 1-му кварталі 2019 року націлені на посилення присутності брендових орендарів в медійних каналах ТРК та забезпечення
прямих комунікацій ритейлера з покупцями. На початку року стартувала нова В2С-опція в діджиталі – он-лайн каталог товарів на сторінках ТРК у Facebook.
Протягом цього періоду більш ніж 2,2 млн. користувачів побачили бренд-контент орендарів у своїй стрічці новин. Іншими словами, фото та інформація про
товари потрапили в літній шопінг-план підписників Facebook-сторінок торговельних центрів.
Авторський контент для медійних майданчиків - це нативні PR-публікації, пости і відео про стиль життя, шопінг і позитивні емоції зі згадуванням брендів
орендарів.
Fashion opportunities, дозвілля
та соціалізація

Спеціальні медійні проекти і
blogging-культура

Fun-контент

«Туфлі чи черевики» у Cool School в ТРЦ РайОN
разом з брендом Mida

«Стань зiркою свого Instagram» - фото-майстер-клас в
ТРЦ «РайON»

Новий святковий випуск програми «Качка News» для
YouTube-каналу ТРЦ «РайON»

BTL + ЗСЖ «Міксологія Тренувань» в ТРК Prospekt

«#PuzzleCityMall: як добре ви знаєте Запоріжжя».
Спільний медійний проект ТРК City Mall і міського
видання 061.ua

Нова серія серіалу «Чоловіки і шопінг: Ті, що вижили»
для YouTube-каналу ТРК Prospekt

Зустріч міжнародної делегації AIESEC в ТРК Prospekt
Prospekt - Global Village
Ярмарок закоханих в ТРК City Mall
«Доскроль в Фейсбуці більше» - просування
діджитальної шопінг-місії планувати покупки онлайн
- для ТРК Prospekt, ТРЦ «РайОN»,
ТРК «Солнечная Галерея», ТРК City Mall
Edutainment на дитячому пространстві «Клумба» в
ТРК Prospekt

Smart-шопінг: подарунки за ерудицію спільно з Fly
kids в ТРК «Солнечная Галерея»
AR фотозона для закоханих в ТРК Prospekt
«Відчуй весну у рiзних вимiрах» - AR ефекти в
ТРК Prospekt
#незапостивнепоїв - промо-кампанія в ТРК Prospekt
«Відчуй смак фуд-блогерства», фото-майстер-класс в
ТРК Prospekt
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Відео-репортаж про покупки до Дня закоханих:
лайфхак від жителів Запоріжжя для YouTube-каналу
ТРК City Mall
Love is point - фотозона для закоханих в
ТРК «Солнечная Галерея»
City Drift в ТРК City Mall
Cool School в ТРЦ «РайON» з брендами «Будинок
iграшок» і Colin's
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Фотогід подій I кварталу 2019
Компанія Arricano Real Estate Plc увійшла
до «Рейтингу ТОП-100: 500 великих
компаній України» від видавництва
«Економіка» і Delo.UA,
опублікованого у січні 2019 року.
Arricano посіла:
1-е місце в категорії «Надання нерухомості
в оренду»;
46-у позицію в ТОП-100 компаній за
прибутком;
303-ю позицію в ТОП-500 - за обсягом
доходу.

Генеральний директор Arricano
Real Estate Plc Михайло Меркулов
в інтерв'ю «Час демонтувати скляні
стелі» для «Рейтинг ТОП-100»
розказав про те, що розвивати бізнес
нереально, не змінюючи парадигми,
не руйнуючи штучні бар’єри і
створення культури «нема нічого
неможливого».
Прочитати інтерв’ю можна на стор. 82:
https://delo.ua/get_file/id/top1002018small.pdf
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11 лютого Михайло Меркулов, генеральний директор Arricano Real Estate Plc,
взяв участь у галузевій конференції Open Mind, на якій представники ринку
нерухомості обговорювали інвестиційний клімат в Україні.
Прочитати про конференцію можна тут https://rau.ua/ru/news/open-mind-conference-2019/
Прочитати про участь Михайла можна тут https://arricano.com/ua/press-center/
news/ucastniki-open-mind-conference-optimisticno-ocenivaut-investicionnyj-potencial-rynka-nedvizimosti
«Майбутнє торговельної нерухомості за компаніями, які змінюють правила гри
на ринку, розвивають галузь і формують інвестиційну привабливість сектору».
М. Меркулов
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Два регіональних торговельно-розважальних комплекси компанії Arricano «Солнечная галерея» і City Mall (Запоріжжя) - стали переможцями VII Національної
премії України в сфері роздрібної торгівлі Retail Awards «Вибір споживача – 2018»
та отримали нагороди на урочистій церемонії 28 лютого 2019 року за інновації та
ефективність маркетингових активностей, які були реалізовані в 2018 році.
Детальніше – за посиланням https://arricano.com/ua/press-center/news/dva-trk-kompanii-arricano-solnecnaa-galerea-i-city-mall-vybor-potrebitela-2018

Два ТОП-менеджери Arricano, СМО Наталя Дмитренко та директор торговельнорозважальних центрів Prospekt і «РайON» Інна Сотникова, стали спікерами школи
управління майном Property management school (https://pm-school.com.ua/), створеної
бізнес-асоціацією ринка нерухомості спільно з академічним партнером проекту,
Бізнес-школою МІМ, для підвищення рівня компетенцій спеціалістів, що працюють у
нерухомості.
Наталя Дмитренко - автор тематичного курсу з маркетингу та ментор школі, Інна
Сотникова - ментор і експерт школи з управління об'єктами і створення ефективної
команди управління.
Детальніше – за посиланнями https://arricano.com/ua/press-center/news/
top-menedzery-arricano-mentory-property-management-school
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Retail Awards - це єдина в Україні премія в області ритейлу, де вибір роблять
винятково споживачі.
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Компанія Arricano стала активним учасником Третьої міжнародної спеціалізованої виставки індустрії ритейлу
та девелопменту Retail & Development Business Expo - 2019, яка відбулася 28-29 березня. У програмі одного з
наймасштабніших заходів пройшла конференція і виставка, партнерські зустрічі та нетворкінг, знайомство з
інноваціями та успіхами в галузі.

В рамках конференції Михайло
Меркулов, генеральний директор Arricano, виступив в панелі «Продажі
в ритейлі. Як продавати більше». В
презентації «Майбутнє ритейлу вже
тут! А ви?» спікер розповів про інновації,

про зміни парадигми у сфері ритейлу,
про підходи, які стають актуальними в
галузях технологій і глобалізації. Михайло
вважає, що фізичний магазин став медіа.
Споживачі вже омінікальні - вони хочуть
в онлайновому режимі те ж, що є в
оффлайні. Серед технологій, доступних
сьогодні, спікер відзначив доповнену
та віртуальну реальність, XR, чат-боти,
голосові асистенти, великі дані і малі дані,
DPM, диджитал-медіа, QR-коди, маяки,
комп'ютерне бачення, омніканальные
ERR CRM, IMS системи. Виступ Михайла
можна побачити в 12-му випуску «Retail
Консультант» на каналі Arricano Live.

Виставкою гуляв робот Prospektus, який розмовляв з відвідувачами,
роздавав промолистівки і запрошував
скористуватися персональним шопінгасистентом, завантажити мобільний
додаток.

підбирати лук з товарів, які є в магазинах
ТРК. Для ритейлера пропонується
вирішення більшості больових точок
- зниження видатків на рекламу,
персоналізований мікротаргетинг,
управління запасами і збір покинутих
кошиків.

Мобільний додаток Prospektus,
розроблений для ТРК «Проспект»,
- це персональний омінальний
шопінг-асистент для покупця і
асистент з продажів для ритейлера.
Завдяки гейміфікації покупець може
складати списки покупок і бажань,
використовувати інформаційні фільтри,

Короткий звіт про перший день RDBExpo 2019 - за посиланням https://rau.ua/novyni/pervyj-den-rdbexpo-fotoobzor/
www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08
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5 книжкових рекомендацій
Ганна Чуботіна, директор департаменту
торговельних площ
Чому у зебр не буває інфаркту
Роберт Сапольскі
У книжці розповідається про те, як стрес впливає на
системи організму, і про механізми, що дозволяють
впоратися зі стресом. Люди по-різному реагують на
одне і те ж саме: хтось виходить з себе, потрапляючи у
5-хвилинний корок, а хтось емоційно включається тільки в тому випадку, якщо життю дійсно щось загрожує.
У цьому є ключ до ефективного управління стресом та мінімізація його впливу на
організм, а, відповідно, на якість життя. Книга написана простою мовою та з гумором. Буде цікава всім, хто намагається підвищити свою ефективність і залишитися
при цьому здоровим.
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Станіслав Шульга, заступник директора
департаменту торговельних площ
Есенціалізм
Грег Маккеон
Автор стверджує, що шлях есенціаліста - це невпинне
прагнення до меншого, але кращого. Якщо ви серйозно
маєте на меті прибрати усе непотрібне з Вашого життя
і повернути контроль над ним та над своїм часом, то
обов'язково прочитайте цю книгу. Ця книга - класичний
посібник з мінімалізму.
Сучасний світ наповнений інформаційним шумом та багатозадачністю. Автор
рекомендує відмовитися від сторонніх «речей», які постійно відволікають. І зосередитися на тому, що дійсно важливо. Люди, які постійно кружляють навколо нас,
борються за нашу увагу. Ми несвідомо дозволяємо їм заповнити наше життя. І
тоді саме вони, а не ми, обирають «свій» пріоритет.
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Наталія Дмитренко, маркетинг-директор
Дурна кров
Джон Каррейру
Дурна кров - це книга-виклик. Мій особистий виклик iз
декількох причин. По-перше, у своїх виступах протягом останніх років я згадувала про Елізабет Голмс
декілька разів - як приклад талановитої дівчини, яка
вибудувала комунікації із навколишнім жорстким
світом стартапiв та великих грошей. По-друге, не часто
доводиться читати українською, а тим більше ділову
літературу. До речі, переклад гарний, читається легко.
Чому варто прочитали цю книгу?
Вона допоможе знайти відповіді на такі запитання:
Які менеджерські вади неодмінно призведуть до загибелі бізнесу?
Чому талановиті та досвідчені менеджери легко кидають навіть дуже цікаві та високооплачувані місця?
Чому наслідування найяскравіших прикладів з великого бізнесу має бути свідомим та поміркованим?
Як вipa у власну big idea може утримувати на комунікаційній поверхні неймовірний фейк та переконувати вcix
навколо в тому, що він реальний?
Hacпpaвді «Дурна кров» ставить перед читачем ще
більше запитань. Але i відповідей також. Читайте переконуйтесь.
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Олександр Добринчук, фінансовий контролер
Атлант розправив плечі
Айн Рэнд
Книга про великих людей та їхнє прагнення покращувати світ, про титанічні зусилля і непохитну завзятість,
які в майбутньому стають двигуном розвитку людської цивілізації.
Дії цього твору розгортаються в світі, створеному
людьми - з усіма його вадами та недоліками. Головні
герої щохвилини стикаються віч-на-віч з викликами
і перешкодами, які стоять на їхньому нелегкому шляху. Подолання перешкод,
підходи до пошуку вірних рішень і рішучість у вчинках героїв викликають захват
і стають прикладами, які можна застосувати й у наші дні. Читаючи цю книгу,
вперше опубліковану в далекому 1957 році, ловиш себе на думці, що норми
суспільства сьогодні лише набули нових рис, але
не змінили свою сутність. Автор надає можливість
проаналізувати власні якості, такі як невідступність і
терпіння, які кожен з нас використовує для реалізації
своїх амбіцій. І підкреслює, що на шляху завжди буде
виникати чимало випробувань, які необхідно подолати. Після прочитання цієї книги залишається непередаване захоплення можливостями людського розуму і
відданості людини своїй улюбленій справі.
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Олена Обухівська, communication manager
Принципи. Життєві й робочі
Рей Даліо
У книгарні «Принципи» одразу впали мені у вічі як бестселер «Нью-Йорк Таймс» через рекомендації Бiлла Гейтса
та Тонi Роббінса, великий pозмip та високу цiну. Найцiкавiше виявилось усеpединi, на стоpiнках про авторську
історію життя та бiзнесу американського підприемця Рея Далiо. Про те, як він потрапив у сотню найвпливовіших та найбагатших людей у світі. Щиро - про причинно-наслідкові зв'язки та правила. Деякі з них я обрала для
себе:
№ 1 Не можна бути ні в чому впевненим.
№ 2 Добре навчитися скеровувати біль i досягати прогресу.
№ 3 А ще приймати рішення, беручи до уваги наслідки першого, другого та третього порядків.
Книга наповнена ідеями про те, як додати до буденних речей філософської принциповості - i переформувати життя на значущий досвiд,
завдяки якому можна заробляти, поділившись з іншими. Одним словом, впізнавайте себе та інших за принципами пpичинно-наслiдкових
зв'язкiв. Книга вартує того, щоб придбати, прочитати та відкласти на полицю, щоб читали діти, коли пiдpостуть i зpозумiють, що настав
час формулювати власнi принципи.

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

14

RETAILY YOURS

Contacts

Arricano News Digest

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
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www.arricano.com/ru

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