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Arricano News DigestЗвернення СЕО

Перше півріччя 2020 видалось не-
простим. Ринок торгової нерухомості 
зіштовхнувся із безпрецедентною си-
туацією, коли торгові центри, магазини 
та ресторани змушені були або обме-
жити доступ відвідувачам, або закри-
тися повністю. За таких умов від нас 
вимагалось швидко приймати рішення, 
вносити зміни в стратегію маркетинго-
вого просування проєктів, підвищува-
ти ефективність комунікації з нашими 
орендарями та гостями ТРЦ. 

Зараз, коли ми підготували черговий 
номер дайджесту, всі торгові центри 
вже відкриті для відвідувачів, життя 
поступово повертається до звичного 
русла, а ринок переосмислює поняття 
«норми». Як продемонстрував період 
локдауна –наші покупці не хочуть,  щоб 
реальний та віртуальний досвід збіга-
лись. У цьому і є потенціал та перспек-
тиви розвитку торгових центрів. Поси-
люючи переваги наших комфортних та 
безпечних соціальних просторів ТРЦ, 
ми не лише утримуємо наших лояльних 
клієнтів, але і приваблюємо нових. 

Нові-старі виклики на сьогодні, як для 
ритейлерів, так і ТРЦ:

Забезпечення безпечного та впевне-
ного перебування гостей у ТРЦ: клі-
нінг та дезінфекція, безконтактне пе-
реміщення та безконтактні продажі, 
створення додаткових можливостей 
для самообслуговування під час шо-
пінгу та доставка придбаних чи за-
мовлених речей.

Підвищення якості сервісу для по-

купців ТРЦ: швидкісний сервіс, персо-
нальні шопінг-асистенти, безпроблем-
ні повернення товарів, click&collect. 
За даними нашого дослідження, про-
веденого у квітні 2020, більшість по-
купців не повернуться в той магазин, 
де вони не були задоволені наданим 
сервісом.

Інтеграція онлайну в офлайн для по-
силення та урізноманітнення спожи-
вацького досвіду, зокрема віртуаль-
ні примірки та підбір луків. А також 
збільшення представленості брендів 
у цифровому просторі. Адже саме із 
онлайну покупці дізнаються про пере-
ваги офлайн магазину.

Пропозиція додаткових емоційних 
опцій та спеціальних заходів, які про-
лонгують час перебування у конкрет-
ному магазині чи ТРЦ у цілому. 
Як результат – відвідувачі мотивовані 
більше купувати та споживати сервіси.

Розвиток соціальної відповідальності 
та ціннісних орієнтирів брендів, взає-
модія зі споживацькими ком’юніті. 

Цього року в компанії Arricano ювілей 
– 15 років на ринку України. 

За цей час наші торгові центри стали 
улюбленими для жителів міст. Разом 
із ТРЦ вже навіть виросло нове поко-
ління. Ми відчуваємо відповідальність 
перед нашими відвідувачами і вдячні їм 
за вибір наших ТРЦ. Ми продовжуємо 
розвивати та актуалізовувати соціальні 
простори для комфортно-безпечного 
шопінгу та дозвілля. 

У нас були позитивні корпоративні 
новини:

Arricano очолила репутаційний рей-
тинг девелопменту України, за версією 
організаційного комітету  «Репутаційні 
АКТИВісти».

У квітні ми опублікували консолідова-
ні фінансові результати діяльності за 
2019 рік. За підсумками чистий дохід 
компанії збільшився на 17% і склав 
24,4 млн. доларів США порівняно з 
з 2018 роком. Вартість чистих акти-
вів Arricano за підсумками 2019 року 
зросла на 36 % і склала 127,9 млн. до-
ларів США.

За даними галузевого  дослідження 
онлайн видання Retailers.ua найбільш 
відвідуваним ТРК у 2019 році став 
«Проспект».

Ми посилили нашу команду і призна-
чили трьох директорів: з питань орен-
ди, комунікацій та маркетингу.

У серпні компанія Arricano відзначає 
ювілей – 15 років на українському рин-
ку девелопменту.

Наші пріоритетні цілі на сьогодні – спри-
яти відновленню ритейл-ринку та реа-
лізовувати трафікогенеруючі проєкти в 
ТРЦ. Адже на віддаленому режимі ми 
переконались, що хоч онлайн і зростає, 
але офлайн-досвід та реальні покупки із 
розвагами є незамінними у стилі життя 
сучасних українців. Утім, як і для євро-
пейців також. 

Зараз у наших ТРЦ тривають цікаві ко-
мунікаційні програми із креативними 
посланнями для споживачів – Велкам 
шопінгувати та споглядати! Детальніше 
про це – на online-шпальтах корпора-
тивного видання Arricano News Digest 
No. 21. 

Retaily yours,
Анна Чуботіна

Шановні партнери!
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15 years retaily yours in Ukraine
У 2020 компанія відзначає ювілей – 15 років на ринку торгової нерухомості України. 
За цей час компанія накопичила корпоративний досвід співпраці із фінансовими інституціями, формування особливих концепцій розвитку ТРК як соціальних 
просторів та нарощування взаємин із партнерами-орендарями. Щороку – нові виклики, smart-рішення та досягнення в утриманні лідерської позиції Arricano.

Arricano – це сильний та впізнаваний корпоративний бренд на ринку комер-
ційної нерухомості України. Історія компанії супроводжується багатогранною 
діяльністю із різними стейкхолдерами: укладання договорів про фінансуван-
ня девелоперських проєктів, формування інноваційних концепцій в управлінні 
ТРЦ як соціальних просторів, розвиток взаємин із ритейл-партнерами, удоско-
налення сервісної моделі для відвідувачів, а також відстоювання прав власності 
європейського інвестора стосовно ТРК Sky Mall.

Соціальна позиція Arricano: людяність – наш актив. Лише у 2020 було втілено 
п’ять програм із корпоративної соціальної відповідальності на базі київських та 
регіональних ТРЦ. 

Попереду – нові виклики та концептуальні проєкти, які націлені на розвиток 
індустрії  офлайн-просторів цільового призначення із якісними сервісами для 
відвідувачів. 

Довіра, партнерство, співпраця, інноваційні smart-рішення та репутаційне лі-
дерство – слова, які асоціюються із брендом Arricano.
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Олена Погодіна, директорка з маркетингу Arricano, про KPIs, нові споживацькі реалії та інструменти стимулювання офлайн шопінгу в ТРЦ

Що змінилось у маркетингу під час каран-
тину та після відкриття ТРЦ?
За останні пів року відбулося багато змін, в 
житті кожного з нас з’явились нові цінності, 
потреби та звички.  Наразі перед маркето-
логами постав цікавий виклик – побудува-
ти конструктивний діалог зі споживачем у 
новій реальності. Діалог, що базується на 
довірі, взаємоповазі та підтримці. 
Протягом усього періоду карантинних об-
межень ми підтримувати комунікацію з 
нашими відвідувачами через соціальні ме-
режі, ділились актуальним статусом робо-
ти магазинів та сервісів торговельних цен-
трів, залишались на зв’язку та разом з ними 

переживали моменти 
ізоляції. Ми дещо змі-
нили тон-оф-войс у ко-
мунікації в цей період, 
спілкуючись з цільовою 
аудиторією  «по-домаш-
ньому» та на актуальні  
теми. Про те, чим зайня-
ти дітей та як із користю 
провести час вдома. 
Натомість користувачі 
радо ділились з нами 
своїми шопінг-намірами 
після відкриття торго-
вельних центрів.

Які на сьогодні маркетингові KPIs?
Перед нами стоять задачі збільшення таких 
показників як відвідуванність торговельних 
центрів, сприяння збільшення товарообігу 
наших орендарів та зростання середнього 
чеку в магазинах ТРЦ.  
Дослідивши настрій та наміри аудиторій, 
можемо ґрунтовно зазначити, що марке-
тинг потребує нових рішень та підходів.
(див. Діаграма 1 «Зміна споживацьких намірів 
в період карантинних обмежень»).

Основні меседжі, які сприймає споживач, 
повинні спиратись на чесність, відкритість 
та яскраву емоцію. 

Олена Погодіна: «Наразі перед маркетологами постав цікавий виклик – 
побудувати конструктивний діалог зі споживачем у новій реальності»

Діаграма 1.
Зміна споживацьких намірів в період карантинних обмежень
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Які проєкти заплановано реалізувати 
до кінця року? 
Впродовж другого півріччя 2020 року 
головними напрямками є продовжен-
ня роботи з мікросегментованими ці-
льовими групами, фокус на лояльній 
аудиторії споживачів, які навзаєм пе-
ретворюються на справжніх амбаса-
дорів бренду та формують позитивне 
емоційне сприйняття торговельного 
центру. 
Окремо виділяємо позитивну атмос-
феру та шопінг-досвід відвідувачів 
торговельного центру, адже саме 
офлайн-шопінг  здатний перетворити 
простий процес придбання речей на 
захопливу пригоду, насичену емоція-
ми, задоволенням та «живим» спілку-
ванням.
 
Який маркетинговий інструментарій 
для досягнення поставлених цілей є 
найефективнішим? 
Набір інструментів та каналів комуні-
кації для вирішення цих завдань до-
сить широкий. Ми продовжуємо роз-
вивати digital-напрямок як найбільш 
обчислюваний та конверсійний з усіх 
видів прямої реклами. Зазначу, що дід-
житалізація маркетингових процесів – 
це не тільки про соціальні мережі та 

комунікації зі споживачем. Це ще й про 
побудову обчислюваної моделі гли-
бинного аналізу поведінки відвідува-
чів та споживацьких інсайтів цільової 
аудиторії торговельного центру (див. 
Діаграма 2 «Динаміка товарообігу за 
категоріями у червні 2020 р.»).

Така модель надає змогу більш при-
цільно планувати маркетингові актив-
ності та оптимізувати витрати на мар-
кетинг на користь інструментів, які при 
найменших витратах досягають найви-
щих показників. Особливої ваги також 
набирають соціальна, естетична та 
креативна складові контенту для про-
сування ТРЦ як соціального простору.  

Як виявити нові споживацькі наміри 
у ТРЦ?
Ми провели власне спеціальне до-
слідження про споживацькі наміри та 
паттерни. На діаграмі можна ознайо-
митися із деякими важливими резуль-
татами для формування маркетинго-
вого плану до кінця року.
 
Користуючись нагодою, хочу побажа-
ти відвідувачам ТРЦ безпечного, по-
зитивного, емоційного та естетично 
насиченого шопінгу. 

Діаграма 2.
Динаміка зростання товарообігу у вказаних категоріях, порівнюючи 
результати за червень 2020 і червень  2019
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Вартість чистих активів Arricano за підсумками 2019 року зросла на 36 % і склала 127,9 млн. доларів США. (порівняно  з 94, 0 млн. доларів США станом на 31 груд-
ня 2018 року). Дохід, який компанія отримує від зданих в оренду площ у торгово-розважальних центрах, у 2019 році склав 30,4 млн. доларів США. Це на 4,8 млн 
доларів більше, ніж у 2018 році. При цьому грошові потоки від операційної діяльності Arricano зросли до 22,6 млн. доларів США (у 2018 році – 17,3 млн. доларів 
США). Дані кошти компанія використала для придбання інвестиційної власності та покриття кредитів на будівництво.

Загальна справедлива оцінка портфелю компанії Arricano склала 289,3 млн. доларів США (станом на 31 грудня 2018 року – 258,5 млн. доларів США). Чистий 
прибуток компанії за 2019 рік склав 8,0 млн. доларів США (у 2018 році показник складав 38,1 млн. доларів США). Даний процес відбувся в основному через 
зменшення прибутку від переоцінки інвестиційних активів на 54,4 млн. доларів США, що було компенсовано зменшенням чистих фінансових витрат на 13,2 млн. 
доларів США та збільшення виручки на 5,7 млн. доларів США.

Про консолідовані фінансові результати Arricano за 2019

2018

вартість чистих активів

2019

94,0

36%

127,9

дохід від зданих
в оренду площ

2018 2019

19%

25,6 30,4

грошові потоки від 
операційної діяльності

2018 2019

30%

17,3 22,6

+$4,8 млн
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Про консолідовані фінансові результати Arricano за 2019

2018

оцінка портфелю, млн. $

2019

258,5

12%

289,3

Анна Чуботіна, генеральна директорка 
Arricano, зазначила:

«Мова цифр найточніше демонструє динаміку 
зростання компанії, основні показники та пріори-
тети. Пишаємося, що впродовж минулого року 
зросла загальна справедлива оцінка портфелю 
компанії, збільшився операційний дохід та вар-
тість чистих активів.

За всіма цими досягненнями стоїть наша коман-
да Arricano, яка наполегливо продовжує втілю-
вати кращі європейські практики та генерувати 
нові інноваційні ідеї, підвищуючи цінність та 
якість бізнесу, і галузі в цілому».

чистий прибуток, млн. $

 8,0*

2017

2019

2020

38,1
2018

* включаючи погашення кредитів та  
 переоцінку інвестиційних активів
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Про соціальні та мотиваційні комунікації ТРЦ Arricano

Одна із найсильніших сторін торгового 
центру – це реальність. Принцип «тут 
і зараз», який супроводжується реаль-
ним сервісом, реальними відчуттями 
та реальною атмосферою перебування. 
Де можна доторкнутися, приміряти на 
собі, побачити себе в дзеркалі та по-
спілкуватись. Тому позиціонування ТРЦ 
як комфортного соціального простору, 
куди можна приходити та зустрічатись, 

є живим і привабливим. 
ТРЦ активно спілкуються зі своїми від-
відувачами, пропонуючи мотивацій-
ні, соціально-орієнтовані та емоційно 
важливі повідомлення, які створюють 
настрій та позитив, налаштовують на 
творчість та обговорення.

Під час карантину комунікаційні пові-
домлення торговельно-розважальних 

центрів Arricano були націлені тримати 
в тонусі та вести діалог із відвідувача-
ми, говорити про цікаві моменти життя 
та корисні поради. Особливо успішним 
виявилась онлайн-зустріч із психологом 
зі слушними лайфхаками на карантині. 

Основні комунікаційні інструменти ТРЦ 
в онлайні – тематичні відеоролики, ві-
зуальні макети та меми із посланнями, 

спеціальні медійні проєкти, персоналі-
зовані пости, мотиваційні хештеги, ін-
терв’ю із лідерами думок.
За результатами охоплень у соціаль-
них мережах, найзатребуванішими ко-
мунікаційними повідомленнями стали 
«#NОбайдики», персональні гарантії 
директорок ТРЦ про безпеку та дезін-
фекцію та соціально-доброчинні проєк-
ти під гаслом «Людяність – наш актив». 

#NoБайдики 

#Безпека

#Людяність

Час для
позитиву

Сказати 
люблю 100 разів

Час на 
перезавантаження
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Комунікаційні проєкти та 
мотивуючі меседжі ТРЦ

«Весняне розмаїття», ТРК «Проспект»

«#Веснотренди. Шукаємо нові сенси», ТРЦ РайON

«Здоров’я людей – це найголовніше» 
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON, 
ТРК «Солнечная Галерея», ТРК City Mall

«Про людей, вдячність та турботу», 
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON, 
ТРК «Солнечная Галерея», ТРК City Mall 

«Знижки, маски, манекени. Як ТРЦ готуються до 
відкриття», ТРК «Проспект»

«Про повагу, соціальну дистанцію та респіраторний 
етикет» ТРК «Проспект», ТРЦ РайON, 
ТРК «Солнечная Галерея», ТРК City Mall

«Літо наших сподягань», 
ТРК «Солнечная Галерея», ТРК City Mall

«Люблю – головне слово місяця» у 
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON, 
ТРК «Солнечная Галерея»

Проєкт «Art&Fashion: від 20-х до 20-х», 
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON

«Велкам шопінгувати» 
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON, 
ТРК «Солнечная Галерея», 
ТРК City Mall

Виставка дитячого ма-
люнку «Фантазії літа», 
ТРК «Проспект», 
ТРЦ РайON

Виставка дитячого ма-
люнку «Фантазії літа», 
ТРК «Проспект», 
ТРЦ РайON

Як гарантують безпеку соціального простору ТРК: 
Марина Баранова, директорка ТРК «Солнечная 
Галерея», Вардуї Батракова, директорка, ТРК City 
Mall, Інна Сотнікова, директорка ТРК «Проспект», 
ТРЦ РайON
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Мотиваційний fun на карантині Доброчинність, соціальна позиція та інклюзія

«Розкажіть, що у вас цікавого?» 
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON,  
ТРК «Солнечная Галерея», 
ТРК City Mall

«Що діти радять батькам удома» 
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON,  
ТРК «Солнечная Галерея», 
ТРК City Mall

«Cool School online» ТРЦ РайON

«#ПаузаChallange», ТРК «Проспект» 

«Meet&Talk: без паніки. Інструменти 
позитиву», ТРК «Проспект»

«#nopanik_інструменти позитиву», 
ТРК «Проспект»

«#NОбайдики» - 
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON, 
ТРК «Солнечная Галерея», 
ТРК City Mall

Відеоролик «Жестами про 
людяність», 
ТРК «Проспект»

«Про людей та людяність, 
особистість та особли-
вих», ТРК «Проспект»

«Людяність - це наш ак-
тив: до інфекційної лікарні 
Кривого Рогу», 
ТРК «Солнечная Галерея»

Про передачу гумані-
тарної допомоги. Для 
Криворізької лікарні №1 
було передане обладнан-
ня, щоб підвищити якість 
медобслуговування та 
комфорт людей.

Продуктові набори для 
пенсіонерів у Запоріжжі 
та Києві в рамках соціаль-
ного проєкту 

«Людяність – це наш актив: набори дезінфікуючих засобів для пенсіонерів» від 
ТРК City Mall та ТРЦ РайON

Відзнака «Доступно UA» від громадської організації «Рух без меж», 
ТРК «Солнечная Галерея» 

«Рух без меж: 9 життів» тематична виставка, ТРК «Солнечная Галерея»
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BTL споглядання в ТРЦ як новий інструмент 
візуальної комунікації

Art & Fashion в ТРК «Проспект»: від 20-х до 20-х
Після відкриття торгових центрів змінилися підходи та вимоги до організації BTL-івен-
тів, які раніше об’єднували сотні та тисячі учасників на просторі ТРЦ – на різноманітних 
концертах, тематичних майстер-класах чи talk-шоу. 
Улітку 2020, після карантинної паузи, потреба в емоційному супроводженні гостей сут-
тєво зросла. Тому замість класичних BTL-заходів в ТРЦ Arricano розробили новий спосіб 
комунікації з відвідувачами в офлайні в стилі арт-споглядання із поставленою задачею: 
привабити увагу до брендів та посилити цільовий трафік ТРЦ. 

У ТРК «Проспект» презентували експозицію «ArtFashion: від 20-х до 20-х», продемон-
струвавши лінію розвитку моди впродовж сторіччя. Сукні, головні убори, чоловічі ко-
стюми, взуття, дитячі іграшки, сумки та аксесуари – 8 стендів із іміджами про те, як 
змінювались стиль та тренди з 1920-х років і до сьогодення на прикладі раритетних 
картин і світлин, а також сучасних образів від відомих брендів. 
У проєкті інтегровано 7 ритейл-партнерів ТРК «Проспект» – «Будинок іграшок», Intertop, 
VOVK, Parfois, Arber, Camel Active, bags ect, які представили на виставці світлини про 
найкращі та найпопулярніші моделі із останніх колекцій 2020, які органічно вписалися 
у ретроспективу виставки.
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 візуальної комунікації

Виставка дитячих малюнків «Фантазії літа» в ТРЦ «РайON»
Позиціонування ТРЦ «РайON» - це сімейний торговий центр, який поряд із домом. Тому 
для аудиторії відвідувачів найцікавішими є ті проєкти, які стосуються свого району, свого 
ком’юніті та, звичайно ж, своїх дітей. 

Завдяки даній експозиції торговельний центр перетворився на арт-галерею, соціальне 
значення якої - продемонструвати внутрішній світ дитини та допомогти дорослим поро-
зумітися зі своїми дітьми. 
 
Частину робіт для виставки зібрали завдяки зверненню у соцмережах. Інші отримали 
від місцевих шкіл, дитсадків та гуртків, адже «РайON» є майданчиком постійного спіл-
кування та творчості. До карантину в ТРЦ «РайON»  проходили майстер-класи, зустрічі з 
блогерами, цікаві заходи від брендів.  Учасниками івентів  були як дорослі відвідувачі, так 
і молодші школярі та підлітки. Тепер зі слухачів та учасників відвідувачі мали можливість 
перетворитися на творців нового арт-проєкту із персональною виставкою власних робіт. 
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Олена Погодіна, директорка з маркетингу
Психологія реклами
Олександр Лєбєдєв-Любімов

 У даній книзі представлено погляд на рекламу з 
точки зору наукового вивчення масової свідомості та 
підсвідомості. 
Реклама вже давно перестала бути просто інформацією 
про товар. Ще на початку ХХ сторіччя Олдос Хакслі на-
писав: «Реклама – найцікавіша та найскладніша форма 
сучасної літератури».  

Автор книги «Психологія реклами» пропонує розглядати даний предмет як галузь 
наукового знання. З одного боку він акцентує на тому, що реклама – це мистецтво 
та творча видумка. З другого – це наукові та науково-прикладні дослідження, ре-
зультати та методи впливу на сприйняття рекламного повідомлення таких факторів, 
як колір, звук, навколишнє середовище, символи тощо. 
«Прийнято вважати, що реклама – це, перш за все, набір слів та графічних образів, за 
допомогою яких ціль рекламіста – вплинути на споживача. 

Однак із досвіду відомо, що адресовані людині слова та 
образи автоматично ніколи не перетворюються на вчинки. 
Якби було по-іншому, то діти б завжди слухались бать-
ків, учні – вчителів, а злочинці – поліцію. В житті ми рідко 
звертаємо увагу на дуже привабливі слова, сприймаючи 
лише ті, які відповідають нашим особистим потребам та 
установкам», - зауважує автор. 

Книжкова полиця
Наталія Незгода, адміністраторка ТРК «Проспект» 
Думай повільно... Вирішуй швидко
Даніель Канеман

Канеман – лауреат Нобелівської премії з економіки. В 
книзі автор розкриває принципи роботи мозку та дві 
системи мислення. Перша – «швидка», автоматична, 
інстинктивна, яку ми, зазвичай, називаємо інтуїцією. 
Друга – «повільна», раціональна та логічна. Він пояс-
нює, чому людина більше схильна до тих рішень, які 
пропонує інтуїція. Однак, довіряючи інтуїції у багатьох 

питаннях, ми часто помиляємося. Тому що вона легко заплутується і покладається 
на попередній досвід, не звертаючи увагу на особливості різних обставин. Кане-
ман переконує, що ці помилки носять постійний характер. А правильне впевнене 
рішення – в усвідомленому підході. 
«Думай повільно – вирішуй швидко» читати цікаво, 
але не завжди просто, довелося гуглити деякі термі-
ни із психології. 
Виділила для себе кілька ідей: доступність інформа-
ції викривлює реальність. Наприклад, повідомлення 
про падіння літака впливає на наше відчуття безпеки 
сильніше, ніж статистика. Або якщо ви оптиміст, то 
будьте насторожі, адже оптимістичне викривлення 
часто призводить до невдачі. У гарному настрої лю-
дина схильна припускатися логічних помилок. 
Ще одна важлива деталь: якщо важко відповісти, то 
краще перефразувати запитання. Тому що «швидке» 
мислення часто відповідає не на поставлене запитання, а на легші суміжні. 
Книгу обов’язково ще раз перечитаю. 
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Інна Сотнікова, 
директорка ТРК «Проспект», ТРЦ «РайON»
Монах, який продав свій Феррарі, Робін Шарма
Люди чи прибуток, Дейл Партрідж

«Монах, який продав свій Феррарі» - це одна із найпопу-
лярніших мотиваційних книг Робіна Шарма. Вона відкри-
ває нові грані особистого розвитку, 
коучить  розставляти пріоритети 
відповідно до глибинних виявів, а не 
зовнішніх шарів, мотивує переглянути 

загальнолюдські та особисті цінності.
Головна ідея - навчитися жити сьогоденням за власним покликан-
ням, будувати довірливі взаємовідносини та мислити позитивно. 
Адже найпростіші філософські постулати водночас є найголовні-
шими. Книга вчить, що тільки дві чесноти роблять людину спо-
кійною і гармонійною зі всесвітом: мати владу над собою і відповідати за свої вчинки.
У книзі «Монах, який продав свій «Феррарі» описані мудрі практичні знання, які вчать: 
- жити відповідно до свого покликання;

- усвідомити силу свого розуму та діяти мужньо;
- берегти час - наше найбільше надбання;
- дорожити взаєминами з іншими людьми;
- жити сьогоденням.
Багато інсайдів, практик та знань можна пізнати, занурюючись в цей 
практичний мотивуючий кейс.
Озираючись на досвід самопізнання і вивчення натхненного твору 

Робіна Шарма, я знайшла не менше мотиваційну для особистого розвитку книгу 
«Люди чи прибуток» Дейла Партріджа. 
Книга стала бестселером за версіями журналів WALL STREET JOURNAL і USA TODAY.
Основні тези, які пронизують книгу: Ламай систему. Живи з метою. Будь успішнішим. 

Олена Обухівська, 
директорка з комунікацій Arricano 
Як створити крутий рекламний текст
Принципи видатного американського копірайтера
Джозеф Шугерман 

Вже кілька років на українському ринку не втрачає 
популярності «Пиши, скорочуй. Як створити сильний 
текст». Гадаю, що після прочитання даної книги варто 
взятися за «Як створити крутий рекламний текст». Її 
автор Джозеф Шугерман ділиться власними напрацю-

ваннями, як знайти цікаві ідеї для заголовків, які відповідають характеру та концеп-
ції рекламного продукту, як організувати думки в голові та перенести їх «на папір». 
Структура рекламного тексту за Шугерманом – проста й ефективна. Завдання 
заголовка – примусити прочитати перше речення. Завдання першого речення 
– стимулювати прочитати друге і т.д. Тому, без довгих та 
складних слів, він рекомендує, щоб кожне речення було ко-
ротким, звучним і ніби незавершеним, щоб читач перейшов 
до наступного. Адже в копірайтингу, як і в продажах, кожне 
слово має приковувати до головного мотиву покупки та сти-
мулювання.
Автор надає тексту сакрального значення для бізнесу та 
продажів. На його переконання, текст може створити атмос-
феру, настрій, умови для здійснення покупки, зацікавити та 
привабити. А найголовніше – переконати через емоції та обґрунтувати логікою. 
Результат ефективного рекламного тексту – це готовність розставатися з грошима 
за придбаний товар, продукт чи сервіс. Щодо розмірів тексту, то автор зазначає: 
«В часи, коли більшість копірайтерів були чоловіками, існувала приказка: «Текст 
схожий на жіночу спідницю. Він повинен бути достатньо довгим, щоб охопити 
найголовніше. Але при цьому достатньо коротким, щоб залишатись цікавим».



www.arricano.com • office@arricano.com • +38 044 594-94-70, 594-94-74 RETAILY YOURS15

Arricano News Digest

Запоріжжя та Кривий Ріг – соціальний простір для відвідувачів
із тематичними проявами сучасного мистецтва

Анонси BTL заходів у ТРЦ Arricano на серпень
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Департамент реклами та маркетингу

marketing@arricano.com

Пресслужба
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