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Всім привіт!

Протягом останніх двох років ми аку-
мулювали досвід в Consumer Experience 
і відчули, як в нашу бізнес-модель «захо-
дять» інновації. У 2018-му ми оволоділи 
ще однією унікальною корпоративною 

phygital-компетенцією, яка дозволила 
з'єднати фізичний соціальний простір 
ТРК і комунікації в digital - створили 
медійну платформу, що об'єднує ті ка-
нали та наповнена тим контентом, які 
затребувані нашими відвідувачами. 
Кількість активних читачів вже пере-

вершила 200 тис. і постійно зростає, а 
охоплення обчислюється мільйонами 
переглядів.

Ми самі здивувалися, коли усвідомили, 
яку кількість різноманітного відеокон-
тенту ми знімаємо для різних аудиторій!
Пропоную користуватися цим реклам-
ним майданчиком, поки ми не зробили 
розміщення платним! :)

В цьому році ми піднімаємося ще вище. 
У піраміді людських цінностей ми про-
пагуємо взаємоповагу і довіру.

Для чого це потрібно, коли ми говори-
мо про бізнес?

Бізнес-модель, до якої нас штовхає 
нова реальність, - це екосистема «Спо-
живач - Ритейлер - Орендодавець», де 
без обміну даними немає руху вперед 
до нових сервісів і зростання оборотів. 
Обміну даними не буде без довіри. А 
злагодженої роботи не буде без взає-
моповаги.

В екосистемі або виграють ВСІ, або 
програють, але знову ж таки ВСІ!
Повага - це якість сильних. Тому ми 
дуже пишаємося тим, що маємо розкіш 
працювати і перемагати разом з силь-
ними партнерами!

В нашій галузі перемагає той, хто про-
понує споживачеві найкращі рішення, 
за які той голосує своїм гаманцем!

В цьому році ми пропонуємо нашим 
партнерам новий інструмент підвищен-
ня товарообігу - додаток Prospektus, на-
повнений найсучаснішим функціоналом 
і аналог якого є поки тільки в двох мага-
зинах NIKE в США. Додаток забезпечує 
споживачеві справжню омніканальність 
споживання і прибирає велику части-
ну існуючих бар'єрів споживання як в 
офлайні, так і в онлайні.

Приєднуйтесь!

Ви завжди можете розраховувати на 
нашу підтримку!

 

Retaily yours,
Михайло Меркулов

Звернення CEO

Чого очікувати від Arricano як від партнера в 2019?
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5 invest-hacks про Україну - меседжі про інвестиційний клімат 
в новинах Arricano для міжнародних інвесторів 

1.  Інвестиції в Україну треба розгля-
дати як інвестиції в стартап - high risk 
- high return - і робити due diligence не 
як корпоративного бізнесу, а як стар-
тапу, і інвестувати тоді, коли є довіра 
до команди, будь то корпорація або 
держава.

2. Україна має привабливі інвести-
ційні можливості, але вони нерів-
номірно розподілені на українсько-
му корпоративному ландшафті. Такі 
сфери, як, наприклад, ритейл і деве-

лопмент при правильному менед-
жменті показують двозначне зростан-
ня фінансових показників в доларі.

3.  Відносно споживчого досвіду мож-
на констатувати, що в Україні є кла-
стер платоспроможного трафіку, 
чий лайфстайл дуже схожий з єв-
ропейськими купівельними патер-
нами. Це також соціалізована та 
діджиталізовона аудиторія, для якої 
важливий комфортний простір ТРК, 
зі зручним паркінгом і фудкортом. 

4.  В Україні існує чудова можливість 
для розширення взаємодії банківсь-
кого сектора і ритейл-індустрії, які 
стають все більш технологічними, з 
big data та автоматизованими про-
цесами, щоб запускати галузеві 
стартапи і кіберфізичні системи. У 
партнери сміливо можна вибирати 
ті компанії, які готові зростати ра-
зом. Якщо компанія набирає циф-
ровий спецназ, стає цифровою та 
технологічною організацією, з нею 
можна вести справи. Лідерство 

і розвиток сьогодні залежать від 
швидкості та якості цифрової транс-
формації - і в Європі, і в Україні.

5.        Доброчесність - новий fashion-тренд
ведення бізнесу в Україні на В2В, 
В2С і B2G рівнях. Гравці рин-
ку об'єднують зусилля в мережі 
UNIC, вивчають світові практики, 
щоб сформувати довіру до країни 
і всередині країни і подолати ко-
рупцію в різних формах її прояву.

Цитованість України в ЗМІ - це найчастіше публікації з негативною тональністю про несприятливу ситуацію в економіці і політиці. Європейські інвестори уважно 
придивляються до українського ринку як до стратегічного, з цифрами, фактами і трендами. Адже Україна генерує нові сегменти бізнесу, локалізовані всередині 
країни, але глобальні за сферою впливу.
Незважаючи на те, що кейс рейдерського захоплення ТРК Sky Mall вже став маркером боротьби з корупцією всередині країни, компанія Arricano інформує ділову 
громадськість і європейських інвесторів про позитивні факти в Україні: в корпоративних презентаціях, новинах, а також в інтерв'ю з СЕО Arricano Михайлом Мер-
куловим для європейських ЗМІ.
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5 ритейл-трендів ТРК Arricano
Дотримання трендів та їх розвиток в ТРК впливає на розширення інтересу покупця до об'єкта, на приплив якісного трафіку, 
на отримання гостями позитивного споживчого досвіду. І як результат - сприяє збільшенню товарообігу орендарів. 
Для компанії Arricano зростання продажів партнерів-орендарів є однією із стратегічних цілей, тому в 2018 році для розвитку 
торговельно-розважальних комплексів компанії були посилені 5 ритейл-трендів. 

2.    Гість хоче різноманітності та зручності в F&B  
Наявність якісного фудкорту для більш, ніж половини потенційних 
відвідувачів є одним з ключових факторів відвідування торговельного центру. 
У Arricano діють програми щодо формування якісних фудкортів, щоб 
затребуваний гостями мікс ресторанів з хорошим сервісом був у всіх 
ТРК - як столичних, так і регіональних. За два попередні роки сумарна площа 
фудкортів в ТРК Arricano розширилась. Збільшення частки Food and Beverage 
(«Їжа та Напої») відбулося в кінці 2017 року, коли відкрився McDonald's, і в 
2018 році, коли запрацювала Salateira в ТРЦ «РайОN» (Київ). Сервіс 
операторів фудкортів урізноманітнюється. McDonald's по всій мережі 
оновлює формат, пропонуючи каси самообслуговування та кастомізацію 
замовлення (коли покупець може додати в страви інгредієнти на свій смак). 
Новий формат сервісів вже можна спробувати в ТРЦ «РайОN», до березня - 
в ТРК «Проспект», до серпня - в ТРК «Солнечная Галерея». З'являється 
доставка GLOVO від McDonald's, Salateira (поки тільки ресторан біля 
Київського оперного театру); Salateira тестує пілот бота, який вміє обробляти 
замовлення без черги до кас і приймати оплату онлайн (чекаємо в проектах 
Arricano).

1.    Позитивний customer experience і актуальний асортимент
У зв'язку зі зміною fashion-трендів і розвитком культури вільного стилю зріс 
попит на зручний, комфортний, багатофункціональний одяг та взуття. 
Регулярне вивчення потреб своїх покупців, знання цільових аудиторій є 
основою отримання позитивного customer experience. У зв'язку зі зміною 
переваг цільових аудиторій категорія спортивних товарів розширилася. 
У ТРК «Проспект» (Київ) відкрилися брендові магазини PUMA і Under Armor, в 
ТРЦ «РайON» - Peak, які б мотивували на активний lifestyle. У 
ТРК «Солнечная Галерея» (Кривий Ріг) реалізований рестайлинг PUMA.
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4.    Інтеграція онлайн та офлайн 
Мобільний додаток Prospektus - помічник орендарів в діджиталізації. 
Ритейлери-орендарі, в тому числі LC Waikiki, Colin's, продуктовітейлери, 
оператори сегмента F&B та інші, слідуючи запитам споживача, заявили про 
активний розвиток своїх онлайн-платформ. Мобільний додаток Prospektus в 
ТРК «Проспект» продовжує розвиватися і допомагати своїм офлайн-
орендарям діджиталізуватися. У додатку ритейлерам можна посилити свою 
онлайн-присутність, споживачі можуть зберігати тут картки лояльності, 
отримувати знижки, кешбек, економити на всіх покупках – за умови, що 
здійснюють їх за допомогою програми. До речі, Prospektus в лютому - 
в рейтингу ТОП-5 активно скачуваних додатків в Play market (Android), він 
стабільно утримує 2-3 місце. В AppStore (iOS) Prospektus займав високі 
позиції в ТОП-30 (категорія Lifestyle).

3.    Економіка вражень і розвиток edutainment
У ТРЦ «РайОN» відкрився інноваційний розважальний центр для дітей 
Multiland, який пропонує мікс розваг (entertainment) і освіти (education). 
Multiland - це об'єднання інформаційних технологій, віртуальної реальності, 
динамічних активностей і креативу в одному форматі. На площі 270 кв.м. 
інстальовано 13 інтерактивних локацій з більш ніж 1000 варіантами 
активностей - малюнки, які оживають, пісочниця, що реагує на зміну 
ландшафту, «живе» футбольне поле, «розумний» стіл, мультяшна стіна, 
світло-пісочний стіл, спеціально обладнана кімната для проведення 
неонового стрічкового шоу.

Тенденції
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5.    Спосіб життя покупців визначає tenant-mix в ТРК 
Технологізація, діджиталізація і гаджетизація життя покупців - це вже 
сьогодення. У 2018 році продажі електроніки та побутової техніки зросли 
більш ніж на 30% у порівнянні з попереднім періодом. Товарообіг продажів у 
цій категорії в 2 рази вище, ніж загальний товарообіг в країні. Лідери 
продажів - в категорії «смартфони та мобільні телефони», їх приріст склав 
більш ніж 37%. З огляду на інтерес покупців до електроніки і техніки, 
в ТРК Arricano пропозиція операторів збільшилася: відкриті АЛЛО 
(ТРК City Mall, ТРЦ «РайОN»), «Територія твоєї техніки»(«РайОN»), Vodafone 
(ТРК «Солнечная Галерея», ТРЦ «РайОN»), «Ельдорадо» (ТРК «Проспект»), 
Xiаomi (ТРЦ «РайОN» i ТРК City Mall).

Тенденції
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Зміни tenant-mix за 4-й квартал 2018 року в торговельно-
розважальних комплексах Arricano 

• Магазин японського                 
дизайнерського бренду Miniso

• Представництво провідно-
го українського мобільного          
оператора Vodafone

• Магазин молодіжного одягу та 
взуття Urban Planet

• Інноваційний розважальний 
центр для дітей Multiland

• Магазин ювелірних прикрас 
«Укрзолото»

• Магазин ювелірних прикрас 
«Столична Ювелірна Фабрика»

• Острів гаджетів та аксесуарів 
«ТехноЁж»

• Магазин ювелірних виробів   
«Столична Ювелiрна Фабрика»

• Магазин годинників «Секунда»

• Острів подарунків і                
сувенірів Miljul

• Острів натуральної              
косметики Riche

• Острів кондитерських           
виробів Cat Ice Roll

• Острів дитячого текстилю 
«Текстильна Кроха»

• Острів квитків Karabas.com 

• Магазин побутової техніки та 
електроніки Eldorado

• Магазин жіночого одягу     
Love Republic

• Магазин ювелірних прикрас 
«Золота Країна»

У IV кварталі 2018 року, напередодні новорічних свят, ТРК Arricano посилили позиції в групах «сувеніри & подарунки», «ювелірні прикраси», а також в тих 
суміжних категоріях, де купують подарунки: техніка, електроніка, гаджети та аксесуари. Інноваційною новинкою в сегменті розваг для дітей стало відкриття 
дитячого технологічного центру Multiland в ТРЦ «РайON».



www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08 RETAILY YOURS8

Arricano News DigestМаркетинг та PR

ТРК як соціальний простір і розвиток retail-брендів: 
Marketing & PR-проекти в 4-му кварталі 2018 року
У IV кварталі 2018 року в ТРК Arricano було проведено понад 50 заходів в офлайні та онлайні.
Шопінг та дозвілля в стилі fun-соціалізації та контенталізаціі - основна концепція BTL і digital активностей в ТРК Arricano.

Fashion opportunities, 
дозвілля і соціалізація

День козацтва в ТРК «Проспект»

«Cool School! I ніякого навчання» в ТРЦ «РайОN» у форматі 
edutainment

Вечірня англійська в ТРК City Mall

Сальса-бачата-кізомба. Танці в ТРК «Солнечная Галерея»

Halloween night out в ТРК «Проспект»

Про любов до життя і турботу про тварин зі школярами в 
ТРК «Проспект». Екскурсія в MasterZoo

Експресія ритму і стилю на дні народження ТРК «Проспект». 
Святковий концерт українського виконавця Артема Пивоварова і 
групи LAFESTA, розіграш iPhone XS від «АЛЛО» та онлайн-комунікації 
з хештегом #prospekt_expression

Спеціальні медійні проекти і 
blogging-культура

Арт-репортаж ТРК «Проспект» і міські замальовки 
від київських скетчерів. Сегментування ЦА за хобі 
та професією

Blogo-майстер-клас «Стань зіркою свого 
Інстаграма» в ТРЦ «РайON»

Що думають покупці - «Топ-10 питань» в 
ТРК «Проспект» від розважального видання 
«Вікенд»: історії про те, з ким піти на шопінг, куди 
подіти непотрібні речі, як вибирати класичний 
чорний або яскравий в тренді. І як покупці бачать 
ідеального продавця

Fun-content

Продовження відео-серіалу «Ті, що 
вижили в шопінгу» на YouTube-каналі 
ТРК «Проспект»

Нові серії програми «Качка-News» на 
YouTube-каналі ТРЦ «РайОN»

Репортаж «Крафтове Запоріжжя» на 
YouTube-каналі ТРК City Mall
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ТРК як соціальний простір і розвиток retail-брендів: 
Marketing & PR-проекти в 4-му кварталі 2018 року

Fashion opportunities, 
дозвілля і соціалізація

Black weekend sale в ТРК «Солнечная Галерея»

Чорний вікенд в ТРЦ «РайОN»

Black Weekend в ТРК «Проспект»

Чорний вікенд в ТРК City Mall

Святкові зустрічі зі Святим Миколаєм в ТРЦ «РайON»

Святковий ярмарок та будиночок Санти в ТРК «Солнечная Галерея»

Масштабне відкриття Eldorado в ТРК «Проспект»

WowBox від «Нова пошта» - спеціально для покупців 
ТРК «Солнечная Галерея»

Різдвяний ярмарок «Крафтове Запоріжжя» в ТРК City Mall

Спеціальні медійні проекти і 
blogging-культура

«#PuzzleCityMall: Чи добре ви знаєте Запоріжжя

Майстер-клас від інстаблогера зі створення 
новорічних флетлеїв в ТРК «Проспект»

«Подарунок покращує настрій» для читачів 
ТРК City Mall 

Fun-content

Відео-развіртуалізація 
блогерів на YouTube-каналі 
ТРК «Солнечная Галерея» 

Розпакування WowBox 
на YouTube-каналі 
ТРК «Солнечная Галерея» 

У IV кварталі 2018 року в ТРК Arricano було проведено понад 50 заходів в офлайні та онлайні.
Шопінг та дозвілля в стилі fun-соціалізації та контенталізаціі - основна концепція BTL і digital активностей в ТРК Arricano.
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Спільні проекти в ТРК - це ефективні комунікації, customer experience, 
розвиток ритейл-бренду і впізнаваність в ЗМІ. І багато цікавих статей та 
заголовків.

Маркетинг та PR
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Інструменти, які ми використовуємо. А ви?
Шопінг стартує з комунікації. Від того, наскільки креативною, надихаючою та переконливою вона буде, залежать продажі магазину. Fashion-ритейл все більше 
залежить від позитивних емоцій і контенту. У 2018 році в ТРК Arricano були використані 6 тематичних PR інструментів, що промотують покупки, бренди і cus-
tomer experience. Комунікаційними майданчиками виступили як розважальні ЗМІ, так і власні медіа ТРК - сайт, Facebook, Instagram, YouTube. Перевага останніх у 
тому, що вони забезпечують контакт і прямий таргетинг з лояльними відвідувачами, які приходять в конкретний торговельно-розважальний центр.

2.    Авторські новини бренду – це можливість розповісти про події, акції, 
особливості та унікальність бренду. І ще раз запросити відвідувачів ТРК до 
себе в магазин.

1.    Новини про відкриття магазину в торговельно-розважальному центрі, 
розміщення на сайті, на сторінках соцмереж ТРК, в лайф-стайл і 
галузевих ЗМІ - це перший крок до залучення покупців, поінформованих 
про офлайн-локації бренду.
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4.    SMM контент. Соціальні мережі безпосередньо впливають на вибір 
покупця, тому що бренд «на виду», «цікавий» і «зачіпає». Діалог з 
мікро-таргетинговими аудиторіями забезпечує користувачів корисними 
lifehacks.

3.    Репортаж з магазину. Видео, фото и текстовый репортаж из магазина - 
это передача атмосферы и ценностей бренда, шопинг-приглашение в форма-
те «здесь, сейчас, к нам в магазин».
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6.    Сторітеллінг – це вміло розказана, цікава, пізнавальна історія про героя - 
про себе, про інших, про магазин, про свій продукт. Це спосіб достукатися 
до клієнта, розповідаючи «свою» історію, з цікавим сюжетом, унікальними 
емоціями, переживаннями, висновками і порадами.

5. Інтерв'ю з представниками бренду. Сьогодні кожна людина може стати медій-
ним обличчям, якщо розповість про свої враження про товар, магазин, бренд, 
поділиться лайфхаками, аргументовано висловить свою думку. Як демонструють 
дослідження, українці все більше довіряють не лише відомим і популярним лю-
дям, а й таким само покупцям товарів і користувачам послуг, як вони самі. Жанр 
інтерв'ю дозволить набагато повніше, ніж, наприклад, новина, розповісти про 
бренд і особистий досвід.

PR hacks by Arricano 
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Олена Обухівська, сommunication manager
Неминуче. 12 технологічних 
трендів, які визначають наше майбутнє
Кевін Келлі

Книга футоролога Кевіна Келлі «Неминуче» (анг. «The 
Inevitable») про 12 технологій, які формують майбутнє. 
Описуючи 12 технологічних змін у суспільстві, автор 
демонструє, як вони доповнюють одна одну або пере-
тинаються, - від віртуальної реальності і економіки «on 
demand» (на вимогу) до штучного інтелекту, вбудовано-

го в більшість вироблених речей. Це можливість по-новому налаштувати мозок 
і зрозуміти, як динамічно трансформується «сьогодні», реміксуючи «вчорашнє» і 
прискорюючи «завтрашнє». Як підтягуються суспільні норми, вкручуючись у high 
tech і як «реальність фарширується прихованими ключами». Автор прогнозує оче-
видне зростання вартості уваги, збільшення cash-back, 
накопичувальне здешевлення речей і введення оплати 
за те, щоб прочитали e-mail із анонсом або комерційну 
новину. «Неминуче» фокусує увагу на тому, куди інве-
стувати, чому вчитися в бізнесі і житті, як працювати в 
«Неминучому» світі. Вважаю, що книга - must be read to 
be ready for new dynamic inevitable future.

Олександр Немер, IT-директор 
Як працює Google
Ерік Шмідт і 
Джонатан Розенберг
 
Автори книги, голова ради директорів і віце-президент 
Google, відкрито розповідають, як народжувалася успіш-
на компанія.
7 цитат, які дають зрозуміти, про що ця книга.
1. В епоху, коли все змінюється швидше, ніж встигаєш 
це помітити, кращий вихід - залучити розумних, творчих 

людей і створити для них середовище, де вони могли б народжувати нові ідеї.
2. Якщо ви хочете отримувати кращі результати від кращих співробітників, оці-

нюйте їх належно.
3. Визначте, хто із співробітників має найбільший вплив, і формуйте команди 

навколо них.
4. У старому світі ви присвячували 30% свого часу ство-

ренню відмінного сервісу і 70% - тому, щоб «крича-
ти» про нього. У новому світі все навпаки.

5. Розробка стратегії, створення унікальної корпора-
тивної культури - все це є підготовкою до основного 
виду діяльності - прийняття рішень.

6. Націлюйтеся на те, щоб знайти краще рішення, а не 
зробити по-своєму.

7. Якщо у вас є правильні співробітники і досить смі-
ливі мрії, то, як правило, у вас все вийде.

Reading Club by Arricano

6 книжкових рекомендацій
В офісі Arricano є своя бізнес-бібліотека з регулярними новими надходженнями. Можна вільно заходити і брати почитати. Замість абонемента офіс-менеджер 
робить фото - хто і що вибрав. На день народження кожен співробітник отримує в подарунок книгу. У компанії часто обговорюють, що прочитали, які думки 
зачепили і на яку новинку варто звернути увагу. І ось дещо - з найцікавішого, що рекомендують в Arricano.



www.arricano.com • info@arricano.com • +38 044 569-67-07, 569-67-08 RETAILY YOURS15

Arricano News Digest

Михайло Меркулов, CEO Arricano 
Почни з «Чому?» 
Як видатні лідери надихають діяти
Саймон Сінек

Вміння ставити правильні питання - одна з найважливі-
ших навичок. «Абсолютно всі компанії або бізнес-лідери 
знають, ЩО вони роблять, деякі знають, ЯК, але дуже 
мало хто знає, ЧОМУ», - переконаний автор. Мова не 
про отримання прибутку. Відповіді на питання: «У що ви 
вірите? Яка ваша мета? Для чого ваша компанія існує? 

Навіщо ви прокидаєтеся вранці? І чому це повинно когось хвилювати,» - допо-
магають зрозуміти, що впливає на прийняття рішень, які мотиви поведінки і дій 
людей, і хто такий лідер. Це важливо, тому що сьогоднішній споживач став більш 
вимогливим, він все рідше робить бездумні покупки.
Він шукає смисли, більші, ніж товар або послуга. До-
ведено, що «люди купують не те, ЩО ви робите, вони 
купують те, ЧОМУ ви це робите». Створення смислів 
стає конкурентною перевагою виробника товару або 
послуги. У кожну покупку споживач вкладає сенс. Свій 
вибір він робить на користь того, що його надихає.
Люди із задоволенням діляться інформацією, яка їх на-
дихає. Довіра з'являється тоді, коли компанія, людина і 
бренд генерують смисли. І знаходять свою відповідь на 
своє why.

Reading Club by Arricano

Світлана Ренькас, директор 
юридичного департаменту (резиденти)
Не працюйте з мудаками
Роберт Саттон

Чи замислювалися ми, що неприємні люди на роботі, 
в офісі, в колективі заважають колегам і впливають на 
всю організацію? Якщо так, тоді ця книга - для вас. Тут 
є практичні поради та ідеї, що зменшують збиток, який 
приносять «мудаки». Саттон дає відповіді на багато пи-
тань про якість відносин. Мені особливо сподобалася 

порада автора починати зміни з себе. Для того, щоб звільнити світ від мудаків, 
слід для початку подивитися в дзеркало: «Найбільш правильний крок – насліду-
вати правило да Вінчі і просто триматися подалі від неприємних людей і місць. 
Придушіть спокусу працювати зі збіговиськом мерзотників, навіть якщо вам обі-
цяють безліч бонусів і пільг. А якщо вже зробили подіб-
ну дурість, біжіть звідти якомога швидше. І пам'ятайте, 
найперший крок у дотриманні правила - визнати му-
даком самого себе». На мій погляд, книга обов'язкова 
для прочитання всім, хто хоче сформувати продуктивні 
і цивілізовані робочі відносини або переконатися, що 
такі вже сформовані. Суть дуже проста: життя занадто 
коротке, щоб витрачати його на людей, які ображають 
своїми огидними вчинками.
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Наталя Дмитренко, СМО 
Шкура у грі
Ніколас Нассім Талеб 

Ми дуже часто замислюємося про те, як правильно 
жити і працювати, як ставитися до себе і до інших, як 
оцінювати успіх. Останнє - особливо складна вправа в 
бізнесі. У той час, як багато авторів бізнес-літератури 
проповідують екологічність в стосунках, кажуть про 
важливість підвищеної дози відповідальності в роботі, 

пропонують бути адаптивними і доброзичливими, бути соціальними та не «їсти 
на самоті», цинічний Талеб зводить все до реальних мірил. Наприклад, автор вва-
жає, що «в житті важливо не те, чи часто ви буваєте праві в своїх прогнозах, а те, 
скільки ви, будучи правим, заробляєте». Ця книга про все, з чим ми стикаємося 
щодня, в ній є люди, з якими ми щодня стикаємося в 
різних сферах. Це книга для всіх, хто любить думати і не 
терпить метушні і популізму. «Ризикуючи власною шку-
рою» - це в міру іронічно і досить складно, щоб читати 
було цікаво зараз і залишився післясмак.

Reading Club by Arricano

Анна Чуботіна, директор 
департаменту торговельних площ
Від хорошого до великого
Джим Коллінз

Протягом декількох років автор з командою проводили 
дослідження компаній зі списку Fortune 500, намагаю-
чись зрозуміти, чому одні компанії досягають видатних 
результатів і на багато років займають лідируючі пози-
ції, а іншим це не вдається. Джерелами дослідження 
були фінансові показники, інтерв'ю топ-менеджерів, 

аналітичні звіти. За результатами досліджень були виведені закономірності, які 
призвели «хороші компанії» до величі.
Виявилося, що це комплекс чинників: лідер з певними якостями і характеристика-
ми, правильна команда, вибрана ніша, культура дисципліни і технології. «У великих 
компаніях знають, що потрібно займатися тільки тим, 
що дійсно захоплює», - стверджує автор. Погодьтеся, 
все це актуально і сьогодні. Ця легка і цікава книга з 
великою кількістю корисних порад та історій допомо-
же поліпшити свою роботу, домогтися високих резуль-
татів, зробити якісний прорив.
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Департамент реклами та маркетингу

marketing@arricano.com

Прес-служба

Olena.Obuhivska@arricano.com.ua

Департамент оренди

leasing@arricano.com.ua
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