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Arricano News DigestЗвернення СЕО

Ось і пролетіло перше півріччя 2021. 
Період був непростий, зі шлейфом зи-
мового та весняного локдаунів, коли 
знову доступ відвідувачів до ТРЦ було 
обмежено. Тим часом, ринок націле-
ний на відновлення та зростання. Тому 
ми нарощуємо потенціал кожного ТРЦ 
Arricano відповідно до запитів спільно-
ти та соціальних трендів, пропонуючи 
сегментованим аудиторіям збалансова-
ний тенант-мікс та В2С перфоманси. Па-
ралельно ми розвиваємо комунікаційні 
проєкти в офлайні та онлайні, які форму-
ють навколо ТРЦ омніканальність. 
Одне із найяскравіших цьогорічних від-
криттів – це магазин французького спор-
тивного бренду Decathlon у ТРК «Про-

спект». Також ми провели орендний 
аудит і зрозуміли, що категорії «Мода», 
«Дитячі товари» та «Електроніка» ко-
ристуються найбільшим попитом серед 
відвідувачів ТРЦ «РайON». Тому новий 

шопінг-сезон розпочнеться із меседжем 
«Зустрічаємось по-новому», із новими 
брендами, серед яких – LC Waikiki та 
«Фокстрот».
 
Цього року на Раді директорів ми фіна-
лізували корпоративну ESG policy, у якій 
пріоритетними напрямками визначено 
освітні та екологічні колаборації із на-
шими ком’юніті. Відтак ми реалізували 
перший краудфандинговий проєкт у За-
поріжжі під час святкування десятиріччя 
ТРК City Mall у концепції «Разом добрі-
ше». Були здивовані, наскільки цю ідею 
підтримали різні стейкхолдери міста: 
журналісти, блогери, волонтери гро-
мадських організацій, гості ТРК та самі 
учасники. Тому ми передаємо естафету 
до наших ТРЦ у Київ та Кривий Ріг, де 
також співпрацюємо із лідерами думок 
та пасіонарними особистостями, яких 
хвилюють соціально значущі питання. 

Наш авторський проєкт соціальних диску-
сій Meet&Talk ми адаптували під КСВ-фор-
мат та створили новий відео-контент із 
лайфхаками для батьків про те, як краще 
порозумітися із дітьми.

Найулюбленіший мій споглядальний про-
єкт – фешн-експозиція у ТРК «Проспект». 
Уже три роки поспіль ми генеруємо 
нові аспекти у вивченні та популяриза-
ції модних трендів, які пропонують наші 
орендарі. Спочатку ми досліджували 
циклічність моди на прикладі сімейних 
світлин. Потім – лінійність, вивчаючи 
роботи відомих фотографів та худож-
ників минулого сторіччя та з’ясовуючи, 
як змінилась мода за 100 років. А цього 
року ми аналізували взаємовплив моди 
та професії: як вибір фаху формує стиль 
особистості. 

У травні наша команда взяла участь у 
«Пробігу під каштанами», щоб особи-
стим прикладом привернути увагу до 
здорового способу життя та допомоги 
Центру дитячої кардіології та кардіохі-
рургії МОЗ України. Ми розділяємо такі 
крос-колабораційні підходи, щоб на 
перетині суміжних ідей дати поштовх 
новим соціальним трендам. У наших 
ТРК ми також реалізовуємо партнерські 
проєкти із нашими орендарями, FMCG 
брендами та сервісами, адже разом 
можна досягти нових висот. 

У першому півріччі ми отримали ви-
знання за різними напрямками. Так, ми 
потрапили до п’ятірки кращих компаній 
на ринку девелопменту та будівництва у 
Національному рейтингу якості корпора-
тивної репутації «Репутаційні АКТИВісти 
- 2020». Наші соціальні проєкти увійшли 
до топ-25 КСВ-програм за версією жур-
налу «Власть денег», а результати дослі-
дження галузевого видання Retailers.ua 
засвідчили, що ТРК «Проспект» – най-
відвідуваніший торговий центр України 
у 2020 році. Але головна нагорода – це 
лояльність аудиторії наших ТРЦ, яка під-
тверджується зростанням товарообігів 
наших орендарів, а відтак, і ростом на-
шої компанії.

Ще один виклик для галузі – це орга-
нізація пунктів вакцинації населення у 
торгово-розважальних центрах. І ми це 
зробили у Києві, Запоріжжі та Криво-
му Розі, надавши командам орендарів 

та відвідувачам ТРЦ своєчасний сервіс 
вакцинації. Ми проактивні в діалозі із 
органами влади, підтримуємо соціальні 
ініціативи та розраховуємо, що дані кей-
си ще раз засвідчують, що професійні 
ТРЦ - це об’єкти суспільного значення, 
які готові до співпраці із Асоціацією ри-
тейлерів України, Міністерством охоро-
ни здоров’я та державними медичними 
закладами.  Вакцинація у ТРЦ – це свого 
роду гуманітарна новація, яка розши-
рює та диверсифікує призначення ТРЦ 
із суто шопінгу в багатогранний соціаль-
ний простір.

Цього року Arricano виповнюється 16 ро-
ків. Ми націлені розвивати наше портфо-
ліо девелоперських кейсів і зараз актив-
но працюємо над ТРЦ Lukianivka. Статус 
на сьогодні – це отримання відповідних 
державних дозволів, оновлення комер-
ційної концепції, соціальні дискусії та 
воркшопи з експертами та спільнотою 
Шевченківського району столиці.
 
Зважаючи на потреби ринку, соціальну 
відповідальність та тренди, динаміку 
змін та комунікаційну чутливість, серед 
усіх ділових компетенцій головними 
стають резистентність до труднощів, 
гнучкість та адаптивність. А найголовні-
ше – це взаємоповага, цінування часу та 
позиції інших.

З повагою,
Анна Чуботіна

Дорогі колеги!

«Проспект» – найбільш відвідуваний 
торговий центр України у 2020 році за 
результатами дослідження Retailers.ua

Соціальні проєкти Arricano - у топ-
25 КСВ-програм за версією журналу 
«Власть денег»

Arricano - у топ-5 компаній Національ-
ного рейтингу якості корпоративної 
репутації «Репутаційні АКТИВісти - 
2020»
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Корпоративна соціальна позиція компанії визначена політикою ESG, яка 
в 2021 році була оновлена на Раді директорів
ESG Policy – це політика відповідального інвестування в екологічні проєкти, соціально-культурну сферу та корпоративне управління, а результати впливають на 
ефективність компанії. Абревіатура ESG розшифровується як Environmental, Social and Governance.

Реалізація ESG політики відповідає по-
зиціонуванню ТРЦ Arricano як соціаль-
ного простору, що взаємодіє зі спіль-
нотами. ТРЦ виступає об’єднуючим 
майданчиком соціальних ініціатив, де у 
фокусі – людяність та взаємоповага. 

У 2020 корпоративні соціальні програ-
ми втілювались зі слоганом «людяність 
– наш актив». У 2021 акценти змістили-
ся на об’єднання та привернення уваги 
до такої чесноти людини, як доброта. 
Тому меседж змінено на «Разом добрі-
ше». 

Для коректного розуміння терміну «лю-
диноцентричність» серед стейкхол-
дерів компанії в ТРЦ Arricano провели 

низку соціальних досліджень стосовно 
цінностей, вподобань та турбот сегмен-
тованих аудиторій. Адже ТРЦ по праву 
можна вважати простором, який фор-
мує соціальний інтелект конкретної 
спільноти. 

Тому в ТРЦ порушували такі питання, як 
сімейні цінності, пошук взаєморозумін-
ня між різними поколіннями, зокрема 
між батьками та дітьми, по-сучасному 
тлумачили концепцію «сродної праці», 
а також створювали поїнти, щоб спіль-
ними зусиллями допомогти людям, які 
цього потребують. І навіть у розважаль-
них проєктах, активному дозвіллі та 
отриманні вражень була суттєвою соці-
альна складова. 

Однією із резонансних КСВ-ініціатив 
стала краудфандингова акція у Запоріж-
жі, яка проводилась під час святкування 
10-ліття ТРК City Mall, та співпраця із 
локальними ком’юніті міста – добро-
чинною організацією «Союз милосердя» 
та усіма небайдужими містянами. 

За умовами проєкту в торговому центрі 
працював майданчик Community Point, 
куди можна було принести речі, щоб 
віддати їх малозабезпеченим. 

Позицію Arricano помітили на ринку та 
відзначили у рейтингу «ТОП-25 кращих 

КСВ-програм», який підготувало ділове 
видання «Власть денег». 

А в планах – ще низка краудфандин-
гових програм та освітніх колаборацій, 

які покликані залучати відвідувачів до 
спільного вирішення соціальних про-
блем. Адже коли бренд чи окрема 
особистість бере участь у доброчесній 
соціальній ініціативі, позитивний досвід 
передається іншим. А отже, формуєть-
ся спільнота пасіонарних, відповідаль-
них та активних людей.  

ТРЦ по праву можна вважати про-
стором, який формує соціальний 
інтелект конкретної спільноти

Meet&Talk by Arricano – відеообговорення із 
засновником Father’s Club та заступником ре-
дактора Forbes Владиславом Головіним. Спе-
ціально для аудиторій ТРЦ висвітлено такі 
питання, як здорове батьківство, шкідливий 
контент для підлітків у соцмережах та роль 
тата в родині.

Доброчинна акція «Разом добріше» у ТРК City Mall, під час якої жителі Запоріжжя приносили одяг 
та взуття для малозабезпечених та незаможних людей, які потребують допомоги. Завдяки 
ініціативності та небайдужості запоріжців вдалося зібрати 30 мішків речей в гарному стані 
(об’єм одного мішка – 1000 л).

КСВ та ESG Arricano
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Зміни tenant-mix у ТРЦ Arricano впродовж 1-го півріччя 2021

Навіть при низьких показниках вакантності у кожному ТРЦ Arricano відкрито нові магазини та заклади. У ТРК «Проспект» галерею спортивних брендів розширив Decathlon, 
а на фудкорті запрацювали нові оператори. У ТРЦ «РайON» активно розвивається категорія техніки та електроніки, а також лінія моди та товарів для дому. 

Відвідувачі регіональних ТРК City Mall та ТРК «Солнечная Галерея» також демонструють зацікавленість до гаджетів та аксесуарів. А мода та модні брендові магазини – 
завжди в тренді. Тим більше, що переважна кількість fashion-операторів у конкретному ТРК нарощують свою клієнтську базу.

Відкриття
� Ресторан Yudgin Burger
� Магазин хутра New Mira
� Острів ювелірних прикрас Love You
� Острів аксесуарів Redi

� Острів ювелірних виробів Serebra
� Дитячий розважальний острів Pit Stop

У новому форматі
� Магазин гаджетів та електроніки Xiaomi

За перші шість місяців цього року tenant-mix у ТРЦ було переглянуто, проаналізовано драйвери росту для кожної категорії товарів та рівень попиту із боку сегмен-
тованих  груп аудиторії відвідувачів. Адже через введення локдаунів змінився портрет споживачів та їхній стиль життя, з’явилися нові соціальні тренди та потреби

Спортивний магазин французького бренду Decathlon Концепт-магазин українського бренду «UAmade»Заклад Lviv Croissants

Project news 
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Відкриття 

� Салон взуття Podium
� Магазин для творчості «Акварель» 
� Заклад японської кухні «Томаха»
� Острів аксесуарів для гаджетів «Смартшоп» 
� Острів парфумів D&P perfumum
� Острів кави Gof

У новому форматі

� Магазин дитячого одягу Bembi
� Магазин одягу, білизни та панчіх Giulia 
� Магазин гаджетів та електроніки «Алло» 

Магазин електроніки 
та побутової техніки «Фокстрот»

Магазин посуду 
«Дім посуду»  

Магазин товарів для дому 
японського бренду Watts

Project news 

На новій локації

� Магазини молодіжних брендів 
  Urban Planet та Staff
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Острів нішевої парфумерії Sister’s AromaМультибрендовий магазин взуття 
та аксесуарів Personage

Відкриття 

� Магазин оригінальної техніки Apple «ЯБКО»

� Острів гаджетів та аксесуарів SMS'ka

Мультибрендовий магазин одягу 
Letout Outlet

Сервіс доставки японської кухні 
Sushi take out

Відкриття 

� Магазин подарунків та декору «Кактус»

� Магазин ювелірних прикрас «Золота країна» 

� Острів IQOS

Project news 
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Микола Якименко, директор Департаменту девелопменту та в.о. директора із експлуатації, переконаний, що успіх будь-якого проєкту залежить від правильно 
поставленого та прописаного завдання. Енергоаудит ТРЦ «РайON», проведений минулого року, довів це твердження, адже у результаті команда ТРЦ отримала 
вичерпну інформацію щодо енергоефективності та почала вже дещо впроваджувати. 
Які рекомендації запропоновано в енергоаудиті та що особливого із технічного оснащення є в ТРЦ «РайON», Микола розповів для дайджесту.

Микола Якименко: «ТРЦ «РайON» за наявністю та якістю технологічного 
обладнання не поступається ні європейським, ні американським аналогам»

З якою метою проводився 
енергоаудит?
 
Це перший енергоаудит у досвіді ком-
панії Arricano. Проводила його укра-
їнська компанія «Еско Україна», а про-

фінансував банк-партнер у рамках 
грантової європейської програми. 

Аудит розпочали в серпні та заверши-
ли в грудні, щоб обстежити та оцінити 
роботу систем холодо- та теплопоста-
чання. Мета аудиту – визначити стан 
енергоспоживання ТРЦ «РайON», діз-
натись, як підвищити його потенціал 
енергозбереження та зрозуміти, на яко-
му технічному рівні знаходиться торго-
вий центр поміж інших українських ТРЦ 
зі схожими параметрами. 

Які висновки та рекомендації 
отримали від підрядника?

Енергоаудит дозволив нам виявити 
поточний баланс енергоспоживання у 
розрізі кожної із систем: холодопоста-
чання, теплопостачання, вентиляції, 
електропостачання, опалення та інших. 

Орієнтуючись на ці дані, ми заклали на 
2021 рік бюджет на модернізацію, яка 
покликана знизити електроспоживан-
ня системи холодопостачання, а також 
підвищити ресурс роботи основного 
обладнання та поліпшити мікроклімат. 

Одна із рекомендацій – замінити люмі-

несцентні лампи світлодіодами. Наразі 
частка системи освітлення в електро-
споживанні торгового центру складає 
13-15%. Якщо ми установимо LED-лам-
пи, то в загальних витратах вартість 
освітлення становитиме не більше 
5%. Але якщо ми говоримо про систе-
му вентиляції та кондиціонування, то 
кожен вкладений долар/гривня дасть 

більший ефект, аніж заміна ламп. 
Також ми прорахували перспективи 
енергозбереження при використанні 
певних технологій, наприклад, соняч-
них панелей. Їхня вартість досить висо-
ка, а прогнозована окупність сягає 9 ро-
ків. Споживання електроенергії у ТРЦ 
«РайON» складає 600-800 тисяч кВт/
год, а сонячні панелі в місяць установки 

Interview 
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можуть виробити 100-150 тисяч кВт/
год. Однак щоб забезпечити весь об’єкт 
електроенергією, потрібен дах площею 
з футбольне поле, тож таку кількість 
панелей просто ніде розмістити.

На мою думку, провівши енергоаудит, 
ми досягли своїх цілей, а секрет його 
ефективності полягає в тому, що ми по-
ставили виконавцю чітке і деталізоване 

технічне завдання, не лишивши шансу 
для абстрактності.   

Що виявив бенчмаркинг?

Результати енергоаудиту засвідчили, 
що ТРЦ «РайON» за наявністю та якіс-
тю технологічного обладнання не по-
ступається ні європейським, ні амери-
канським аналогам. На сьогодні у нас 

є холодильна установка, яка 
виробляє холод й охолоджує 
воду для системи кондиці-
онування. Надлишок тепла, 
який утворюється під час 
цього процесу, ми подаємо 
на підігрів води у санвузли 
та орендарям, зокрема су-
пермаркету «Сільпо». Завдя-
ки цьому тепло лишається й 
використовується у торгово-
му центрі, а не викидається в 
атмосферу. 

Чи надходять орендарям 
певні рекомендації щодо 
енергоефективності?

Приблизно 60-70% енер-
госпоживання ТРЦ припадає 
на орендарів, на освітлення 
та обладнання в приміщен-
нях орендарів. Якщо орен-
дар використовує галогенові 
лампи, для яких характерне 
сильне нагрівання, то від цих 

світильників надходить надлишкове те-
пло, на яке потрібно віддавати більше 
холодопостачання. 

У деяких випадках ми надаємо оренда-
рям рекомендації щодо використання 
LED-ламп. Як правило, мережеві орен-
дарі дотримуються своїх стандартів, а 
приватні мають обмаль коштів, тому 
економлять витрати. Але нинішня тен-

денція підштовхує майже всіх оснащу-
вати приміщення LED-світильниками: 
вони стали менш дорогими, більш якіс-
ними, а термін служби у них тривалі-
ший, ніж у люмінесцентних. 

Чому першим об’єктом для 
енергоаудиту став саме ТРЦ «РайON»?

Будівництво ТРЦ «РайON» розпочалось 
у 2010-му, коли ринок ще відходив від 
фінансової кризи 2008-го, тому банки з 
обережністю ставились до кредитуван-
ня партнерів. Якщо порівнювати ТРЦ 
«РайON» з флагманським ТРК «Про-
спект», який був введений в експлуата-
цію у 2014 році, то останній оснащений 
більш сучасним обладнанням та систе-
мами, оскільки на нього було закладено 
більший бюджет. 

На мою думку, доцільніше проводити 
енергоаудит в тому торговому центрі, 
де точно виявились би речі, які вар-
то модернізувати – у ТРЦ «РайON» це 
більш ймовірно, ніж у ТРК «Проспект». 
 
Знову ж таки, раніше за період опален-
ня ТРЦ «РайON» споживав трішки мен-
ше, аніж ТРК «Проспект», хоча різниця 
між площами об’єктів чимала: у першо-
го – 34,214 кв. м, а в другого – 59 680 
кв.м. Три роки тому ми провели робо-
ту: модернізували систему опалення, і 
енергоспоживання відразу знизилось 
на 20 - 30%.

Interview 
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У кожного ТРЦ – свій життєвий цикл. Важливо відчути лінію тренду, щоб 
оновити його та додати нового імпульсу в розвитку
ТРЦ «РайON» було відкрито у 2012 році як центр шопінгу та дозвілля у столичному мікрорайоні Троєщина. Упродовж 9 років торговий центр пройшов цікавий 
цикл становлення: поступово до нього змінювалося ставлення аудиторії та ділових партнерів у сфері ритейлу, так само трансформувалися і запити на tenant-mix 
поміж відвідувачів. 
На сьогодні ТРЦ «РaйОN» оперує двома актуальними слоганами,  «Осередок 
брендів та трендів на Троєщині» та «Шопінг, де все необхідне - поруч із домом». 

Адже основне ядро аудиторії сегментоване за географічним принципом – це 
жителі Троєщини. Тому навіть упродовж  2020 – 2021 років, коли лінія трен-
ду відвідуваності торгових центрів демонструвала спад, у ТРЦ «РайON» вона 
збільшувалась до 20% щомісяця. Це є свого роду феноменальним соціальним 

явищем, що свідчить про довіру, безпеку та привабливість ТРЦ.

Утримуючись на піку популярності, ми зрозуміли, що торговому центру важливо 
додати нового імпульсу в розвитку, оновити галерею магазинів, орієнтуючись 
на тенденції ринку, зміни в портреті покупців, їхніх стилях життя, потребах та 
вподобаннях. Як результат, ми дещо трансформуємо простір ТРЦ для нового 
росту та викликів.

Про tenant-mix у ТРЦ «РайON»

Денис Корнута, директор Департаменту торговельних площ Arricano
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37% 
учасників дослідження 

вказали, що

-бренди з ідеальним 
одягом для дорослих

З початку року у ТРЦ «РайON» відкрилась низка нових магазинів: хоббі-маркет 
«Акварель», перший в Києві магазин «Watts», а також оновилися наявні «Алло» 
та «Giulia». Окремо відзначимо відкриття магазину «Фокстрот», який розширив 
вибір у категорії «електроніка та побутова техніка», на яку наразі існує високий 
попит. Адже покупка нової техніки для споживачів – це інвестиції в покращення 
домашнього комфорту та побуту. Як показують дослідження, споживачі ретель-
но вибирають техніку, тестують, консультуються із продавцями й усвідомлено 
приймають рішення про покупку. 

Модна лінійка брендів буде також оновлена. У серпні відкриється магазин 

LC Waikiki, за яким вже скучили жителі Троєщини. Однак на цьому ми не зупиня-
ємось, і зовсім скоро відчують цікаві перевтілення ще кілька локацій. Тож в 2022 
році ТРЦ «РайON» запрацює в новому шопінг-амплуа. 

Ми вивчаємо активний життєвий цикл кожного ТРЦ Arricano, аналізуємо роботу 
брендів та магазинів, щоб бути на часі та відповідати соціальним запитам та 
змінам. Тому очевидно, що перевтілення та яскраві відкриття чекають ТРК «Про-
спект», ТРК «Солнечная Галерея» та ТРК City Mall

** Результати медійного проєкту Generation Gap, проведеного у ТРЦ «РайON»

34% 
респондентів вважають, 

що пропонує
ідеальний одяг для 

підлітків

29% 
респондентів вважають, 

що ідеальний 
асортимент для 

дорослих та підлітків 
представлений у 

та

Категорія Fashion очима відвідувачів ТРЦ «РайON»: 
дослідження про окремі бренди*

Крос - лайновий шлях споживача на прикладі 
категорії «Техніка»

Офлайн як точка знайомства презентації, 
видачі та покупки техніки

 * Зростання товарообігу\ м.кв магазинів ТРЦ "РайON" категорії "Техніка та електроніка" в період      
   квітень  2021 до квітня 2020 (період обмеженої роботи ТРЦ)

111%*

Про tenant-mix у ТРЦ «РайON»

ВИБІР ТЕХНІКИ

ОНЛАЙН

ПОКУПКА

ОФЛАЙН
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Про Лук’янівку

Динаміка будівництва ТРЦ Lukianivka

Компанія Arricano продовжує розвивати 
даний проєкт. Навіть під час локдауну 
будівництво ТРЦ Lukianivka не припи-
нялося. Концепція, розроблена міжна-
родним архітектурним бюро Сhapman 
Taylor, передбачає інтеграцію із таки-
ми важливими спорудами як Київська 
Мала Опера та трамвайне депо. 

Минулого року відбувся воркшоп за 
участю всіх зацікавлених стейкхолде-
рів: жителів району, експертів та архі-
текторів, представників Київської місь-

кої та Шевченківської районної рад, 
активістів і ЗМІ. Обговорили питання, 
як перетворити Лук’янівську площу на 
зручний простір, зважаючи на урбаніс-
тичні тренди.

«Ми хочемо мати змогу створити ком-
фортну атмосферу та надавати якіс-
ний сервіс для відвідувачів ТРЦ, а також 
осучаснити та гармонізувати прилег-
лі до ТРЦ території. Висновки тран-
спортного моделювання, проведеного 
нами, показали важливість всебічного 

реконструювання Лук’янів-
ської площі та створення 
тут сучасного і привітно-
го публічного простору за 
принципами design thinking 
та людиноцентричності», 
- переконаний Микола Яки-
менко, директор департа-
менту девелопменту та 
експлуатації Arricano.

Наразі у Департаменту 
транспортної інфраструк-
тури Київської міської 
державної адміністрації є 
запит фіналізувати розпо-
рядження «Про реалізацію 
основних положень Концепції організа-
ції території навколо станції метропо-
літену «Лук’янівська», з реорганізацією 

транспортно-пішохідного руху, органі-
зацією пішохідної зони, громадського 
простору та транспортно-пересадочно-
го вузла на Лук’янівській площі». 

Документ передбачає комплексне про-
ведення ремонтно-будівельних робіт із 

удосконалення території навколо стан-
ції метро «Лук’янівська». 

Мета - збільшити пропускну спро-
можність вулично-дорожньої мережі в 
районі Лук’янівської площі, зменшити 
транспортні затори та річні транспортні 
втрати. А головне - підвищити безпеку 
руху та комфорт пішохідних зон в ме-
жах транспортно-пересадочного вузла.

Реалізація положень даної Концепції 
дозволить реорганізувати Лук’янівську 
площу у безпечний пішохідний простір, 
що відповідає принципам сталої мо-
більності та реалізації стратегії розвит-
ку міста Києва до 2025 року.

Зручність, комфорт та інновації – це головні цілі у розвитку інфраструктури столиці. Особливо в стратегічно важливих локаціях Києва, де перетинаються шляхи та 
транспортно-пересадочні вузли. Таким місцем у центрі є Лук’янівська площа, поряд із якою споруджується новаторський мультифункціональний 
торгово-розважальний центр Lukianivka.

Концепція ТРЦ Lukianivka, розроблена міжнародним архітектурним бюро Сhapman Taylor

Навіть під час локдауну будівництво 
ТРЦ Lukianivka не припинялося

Development Properties
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Про об’єднання всіх переваг ТРК на одному заході
Концепція цьогорічного Дня народження ТРК City Mall 
звучала як «City Life довжиною в 10 років», тому й роз-
важальна програма охопила низку аспектів, які за час 
свого існування торговий центр так чи інакше реалізо-
вував у своїх проєктах – від fashion-співпраці з праців-
никами магазинів до благодійних акцій. 

На перше місце ТРК City Mall ставить взаємозв’язок 
з локальною спільнотою, яка хоче в одному місці і 
шопінгувати, і культурно розвиватись, і робити добрі 
справи. Тому торговий комплекс надає їй майданчики 
– медійний та реальний – щоб вона могла заявити про 
себе. 

Наприклад, співучасниками City Life стали продюсер-
ський центр Be Wow, який організував fashion-показ 
своїх підопічних, а також запорізькі музичні колективи 
та виконавці.

Команда, що реалізовувала День народження ТРК City 
Mall, продовжила алгоритм роботи, випробуваний ін-
шими ТРЦ Arricano, – не запрошувати знаменитість, 
а робити хедлайнером сам торгово-розважальний 
комплекс. 

Основними засобами у цьому стали лазерне шоу, 
LED-видовище та продумане емоційне наповнення.

Полювання за морозивом як 
альтернатива квесту

Перлина за номерами, створена 
відвідувачами ТРК

Веселощі з аніматорами на локації
City Kids

LED-дійство - довгоочікуваний 
перфоманс для запоріжців

Атмосфера свята, за яким скучили запоріжці

Екошопер на згадку про участь в 
краудфандинговій акції «Разом добріше»

ТРК City Mall – 10 років

На перше місце ТРК City Mall ставить взаємозв’язок 
з локальною спільнотою, яка хоче в одному місці і 
шопінгувати, і культурно розвиватись, і робити добрі 
справи.
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Циклічність, лінійність та взаємозв’язок
Анонси про знижки, акції, нові колекції – швидка кому-
нікація, яка констатує факт та не спонукає споживача 
до міркувань та аналізу. На трохи вищому рівні пере-
бувають fashion-фотосесії для соціальних мереж, які 
дарують естетичну насолоду та надихають користува-

чів відтворювати подібні образи. Щоб виокремитись 
з-поміж fashion-контенту, потрібно знайти та розвива-
ти свою нішу. 

Тому ТРК «Проспект» вже три роки поспіль зосере-

джується на дослідженнях у сфері моди, результатами 
яких стали три fashion-експозиції, пов’язані однією кон-
цепцією. Більше того, до проєктів долучались бренди, 
магазини яких представлені у торговому центрі, зав-
дяки чому відвідувачі ТРК змогли інакше їх сприйняти. 

Арт-експозиція «Циклічність моди» у 2019 році
За основу сюжету були взяті фотографії із сімейних архівів, 

завдяки яким досліджували спадковість стилів.

Виставка про лінійність моди 
«Art&Fashion: від 20-х до 20-х» у 2020 році

Основою дослідження стали роботи видатних художників 
та фотографів, що дозволяли відстежити, як змінилась мода 

упродовж століття.

Експозиція про взаємовплив моди та професії 
Fashion&Profession у 2021 році

10 представників різних професій поділились своїми жит-
тєвими настановами, лайфхаками щодо стилю та модними 

образами, а також порекомендували улюблені бренди.

Дослідження моди через різні аспекти

Комунікативна
Процес передачі модних стандартів від 
одних індивідів/соціальних груп до інших

Соціалізації
Залучення людини до попереднього 
соціального і культурного досвіду 

Психологічна
Мода задовольняє потребу людини у самовира-

женні, є способом емоційної розрядки

2019 2020 2021 2022

Про дослідження моди у ТРК «Проспект»
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Експозиція про взаємовплив моди та професії Fashion&Profession
Героями виставки стали 10 представ-
ників різних професій: вчителі, акто-
ри, юристи, спортсмени, директори. 
Експозиція складалась із 10 стендів, 
кожен із них – це мікс візуального 
контенту (образи учасників у різних 
стилях) та текстового (особисті пере-
конання героїв). 

Доповнювало виставковий проєкт ін-
терактивне дзеркало, яке запитувало: 
«Який твій стиль?». Кожен охочий міг 
зробити у ньому селфі, запостити світ-
лину з хештегом #FashionProfession_
Prospekt та доповнити дослідження 
ТРК своєю історією моди та індивіду-
ального стилю.

У проєкті було інтегровано низку 
орендарів ТРК «Проспект»: Arber, 
VOVK,  Mango, Colin’s, Mohito, OLKO, 
Sinsay, Reserved, RicaMare тощо. Саме 
ці бренди порекомендували герої ви-
ставки, оскільки регулярно в їхніх ма-
газинах оновлюють свій гардероб. 

Напевно, основна відмінність 
Fashion&Profession від попередніх 
двох експозицій у тому, що весь кон-
тент створювався «з нуля» та зусилля-
ми творчої команди. Фотосесія героїв, 
проведення інтерв’ю з ними, верстка 
макетів для стендів, ретушування 
– цього разу автори своїми натхнен-
никами визначили не роботи інших 
майстрів, а безпосередньо відвідува-
чів ТРК «Проспект» – представників 
різних професій.  

Про дослідження моди у ТРК «Проспект»
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Оновлене гасло ТРК «Проспект» – «По-
турбуватись про важливе для себе та 
рідних». Щоб зрозуміти, що взагалі є 
найважливішим для відвідувачів тор-
гового центру та чи допомагає їм шо-
пінг дізнаватись більше про вподобан-
ня рідних, було проведено тематичне 
опитування. Результати дослідження 
засвідчили: люди насамперед цінують 
торговий центр за приємну атмосферу 

та можливість провести дозвілля. Внас-
лідок цього було вирішено розвивати 
спортивний лайфстайл у ТРК «Про-
спект» через колаборації зі спортивни-
ми брендами, як-от Decathlon та New 
Balance. 

«Осередок брендів та трендів на Троє-
щині» – так звучить новий слоган ТРЦ 
«РайON». Хоча торговий центр вже не 

перший рік орієнтується на співпрацю із 
локальною спільнотою, зокрема педа-
гогами та школярами, цього року ТРЦ 
зосередився на вивченні проблем, що 
турбують саму аудиторію, а також під-
тримав тренд на life-long learning. 

Регіональні ТРК City Mall та ТРК «Сол-
нечная Галерея» визначені як «перлина» 
та «резиденція» моди у своїх містах. 

Оскільки вони не лише пропонують ши-
рокий вибір магазинів, а й слугують май-
данчиками для загальноміських заходів, 
як-от Fashion Day у Кривому Розі. А те-
пер ТРК розвивають власні ініціативи: 
під час 10-го Дня народження ТРК City 
Mall відбулась доброчинна акція «Разом 
добріше», яка у вересні матиме продов-
ження у ТРК «Солнечная Галерея». 

Fashion-дослідження

Marketing & PR-проєкти в 1-му півріччі 2021 року
Від початку року ТРЦ Arricano змінили свої слогани, відповідно у маркетингових та PR-проєктах додались нові складові.

Дослідження generation gap серед учасників 
Cool School у ТРЦ «РайON»: як у батьків та 
дітей різняться мотиви шопінгу

Зустріч київських гідів у ТРК «Проспект»: 
якою була торгівля і мода в Києві 100 років 
тому

Опитування відвідувачів ТРК «Проспект»: як 
змінились їхні звички і мотиви офлайн-шо-
пінгу внаслідок карантинних обмежень

Проєкт Fashion&Profession у ТРК «Солнеч-
ная Галерея»: розповіді 10 локальних ліде-
рів думок про свій стиль та шопінг

Активності
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Спорт та саморозвиток у fun-форматі Нові можливості та формати 

Iнтерактивна футбольна локація у 
ТРК «Проспект» з нагоди матчу 
«Динамо» - «Вільярреал»

Спортивне свято для відвідувачів 
ТРК «Проспект»: перфоменси 
воркаут-команди, виступи чирлідерок, 
конкурси

Весняна серія майстер-класів Cool School 
у ТРЦ «РайON»: хімія, робототехніка, 
аерохокей, танці

Реаліті-шоу для закоханих у 
ТРК «Проспект»

Сеанси передбачень від астрологині у 
ТРК «Проспект»

Розіграш 200 secret boxes у 
ТРК «Проспект»

«City Life довжиною в 10 років» у 
ТРК City Mall

Космічна фотозона із використанням
технології хромакей у ТРК «Проспект»

Краудфандингова ініціатива 
«Разом  добріше» у ТРК City Mall 

Активності
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Маргарита Данилець, 
менеджерка із цифрового маркетингу 
Психологія впливу
Роберт Чалдіні

Автоматичні реакції нашої психіки спрощують нам життя 
та допомагають не збожеволіти в інформаційному шумі 
що в онлайні, що в реальності. Однак часом вони пра-
цюють не на нашу користь, а то й відверто шкодять нам 
та нашому гаманцю. Американський соціальний психолог 
Роберт Чалдіні, який сам не раз стикався з подібними си-
туаціями, вирішив дослідити механізми, які змушують нас 
вдаватись до небажаних поступок та чинити врозріз з на-
шими переконаннями. 

Автор описав 5 принципів, завдяки яким можна впливати на інших. Принцип взаємно-
го обміну – коли нам надали безкоштовну послугу чи щось подарували, а ми натомість 
почуваємося зобов’язаними і хочемо якомога швидше віддячити. Принцип послідов-
ності – люди здебільшого прагнуть бути систематичними, оскільки це схвалюється 
суспільством, але інколи вони стають заручниками власних слів та дій. 

Принцип соціального доказу, напевне, найкраще ілюструють соціальні мережі. Допи-
си, які лайкнули багато людей, лайкають ще більше, бо по-перше, соцмережа частіше 
показує користувачам такі пости, а по-друге, люди схильні наслідувати більшість. 

Принцип привабливості та подібності підштовхує нас довіряти та поступатись тим, 
хто нам симпатичний з точки зору естетики, або тим, хто має 
багато спільного з нами/віддзеркалює наші жести та пози під 
час спілкування. 

Принцип дефіциту підштовхує нас більше цінувати те, що діста-
лось важкою працею або є малодоступним для нас. Напевне, 
саме тому в США досі популярними є студентські сестринства 
та братства, куди можна потрапити, лише виконавши малопри-
ємні, а часом і небезпечні завдання.  

Книгу раджу прочитати, щоб краще зрозуміти мислення людей 
та переосмислити свої установки.

Інна Сотнікова, 
директорка ТРК «Проспект», ТРЦ «РайON»
П.Ш. Нове життя. Зворотного шляху вже не буде
Дмитро Хара

«Просякнутий любов’ю, задоволенням, щастям, ти лег-
ко зможеш досягти будь-яких цілей, сприймаючи це 
всього лише як гру, не прив'язуючись до її результатів і 
люблячи все нове,  що приходить у твоє життя». Книга 
Дмитра Хари нагадує майстерний психологічний тре-
нінг, змушуючи читача рядок за рядком переосмислю-

вати своє життя. Напевно, одна із тих, що здатні 
зачепити глибокі механізми людської свідомості. 

Книга розкриває читача для самого себе, підштовхує його 
емоційно оголюватись, шукати відповіді на складні питання, 
відмовлятися від звичок, змінюватися, долати страхи, проща-
ти та ще багато чого... Але це, звісно, можливо лише в тому 
разі, якщо читач ставить себе на місце героя, вживається в 
запропоновану роль і приймає кожне рішення разом з ним. 
Це як в будь-якому тренінгу: якщо ти граєш на 100%, ти от-
римуєш 100% результат. Ефект від прочитання пропорцій-
ний бажанню рости над собою.

Книга Дмитра Хари – не художній твір попри те, що на його сторінках живе герой, 
образ якого продуманий до дрібниць, розвивається певний сюжет, а авторський 
стиль наповнений метафорами. Уся художність (спроба художності) – лише обо-
лонка для чогось інакшого, не пов'язаного з літературою. 

Твір я прочитала одним подихом, проживши в уяві всі ситуації, у які потрапляв 
герой. І хоча книга не стала великим одкровенням для мене, я впевнена, що вона 
здатна стати спусковим гачком для тих, хто відкладає життя на «потім».

Reading Club by Arricano
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Наталія Незгода, адміністраторка ТРК «Проспект»
Таємне життя кольору
Кассія Сен-Клер

Журналістка Кассія Сен-Клер настільки любить вивчати 
кольори через малюнки та документальні свідчення в 
архівах, що написала про це книгу. Я взялась читати цю 
працю, щоб почерпнути насамперед ідеї для ремонту в 
плані кольористики. Однак авторка розширила контекст, 
розповівши, які події пов'язані з тим чи іншим відтінком 
та що впливає на наше сприйняття кольору.

У давнину вважалось, що колір відволікає від ліній та 
форм, тому богобоязливі селяни підкреслювали свою смиренність, одягаючись в 
тьмяні кольори, зокрема «руссет» (червонувато-коричневий), а от червоний був сим-
волом знаті. До того ж яскравий колір було важко створити: художники перетирали 
на порошок будь-що – від моху до комах, аби знайти стійкий барвник. Наприклад, 
«Індійський жовтий» виготовляли з сечі корови, яка харчувалася листям манго. 

Яскраво рожевий колір, який нині в тренді, у другій половині 70-х ХХ століття ви-
користовували як профілактику насильства: два офіцери у виправному центрі ВМФ 
США розфарбували камери рожевим, і впродовж наступних 150 днів не сталося 
жодного інциденту між ув'язненими. Колір так і назвали на честь офіцерів – рожевий 
Бейкера-Міллера. 

Розвиток хімічної промисловості дозволив людству ви-
робляти все більше кольорів, а закрійники і модельєри 
назвали діапазон нових кольорів: «полум'я бренді, що па-
лає» (лавандовий, сірий, блідо-жовтий і темно-бузковий), 
«драконяча кров» (темно-багряний), «ведмежі вуха» (яскра-
во-коричневий), «сієна» (жовто-коричневий пігмент, який 
походить від копалень поблизу італійського міста Сієна). 

Цю дивовижну книгу раджу читати з інтервалами: легко 
розгубитись у калейдоскопі кольорів та заплутатись у їхніх 
назвах. З мого досвіду, після 15-17 кольорів настає пере-
дозування фактами.

Книжкова полиця

Reading Club by Arricano

Анна Чуботіна, СЕО Arricano
Пташка за пташкою
Енн Ламотт

Це особлива книга про письменництво та життя, дуже 
особиста та мотивуюча, зі всією майстерністю та «упа-
куванням» емоцій у словах, як це вміло робить авторка 
у своїх художніх та нон-фікшн роботах. Гадаю, що її по 
праву можна найбільш рекомендувати тим, хто прагне 
писати, розкриватися та не боятися висловлюватись.

Енн Ламотт із власного досвіду підкаже, де шукати мо-
тивацію, як відшліфувати свій стиль письма, як себе дис-
циплінувати у роботі, та запропонує конкретні прийоми. 

І навіть якщо хтось лише починає писати чи працювати із текстами, лише на початку 
свого шляху в удосконаленні письменницьких компетенцій, боязко прокручуючи в 
голові думки, книга все одно буде корисною.

У той же час звужувати значення книги виключно як функціональний посібник про 
те, як красиво писати, на мою думку, не варто й не справедливо. Адже поради можна 
застосовувати набагато ширше, за різних життєвих обставин. Тому що нема нічого 
цікавішого за творчість. А ми часто відводимо їй лише певний конкретний вид мис-
тецтва – чи то музика, чи живопис, чи література. Хоча насправді це може бути будь-
який процес творення, в тому числі й керування бізнесом.

Що буде, коли до свого робочого завдання ставитися як до 
творчості? Визначивши ціль, отримувати задоволення не 
лише від результату? Але й від осмислення, обдумування, 
пошуку рішень, формування нових моделей, взаємовпливів 
та зв’язків. Тоді робоча задача може перетворитися на за-
хопливий творчий процес, який наповнює та мотивує учас-
ників протягом усіх етапів її реалізації.

Книга написана легкою, живою мовою із прекрасним по-
чуттям гумору. Її можна тримати під рукою, повертаючись 
до її сторінок для натхнення та підтримки, або взяти у від-
пустку чи подарувати друзям.
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Вікторія Теравська, 
копірайтерка агентства-підрядника Spinat Agency  
Як писали класики
Ростислав Семків

Письменники, чиї твори регулярно потрапляють до спис-
ків на кшталт «100 книг, які варто прочитати до 100 років», 
на жаль, не видавали навчальних посібників. Тому літера-
турознавець та критик Ростислав Семків проаналізував бі-
ографію 7 відомих авторів, а також їхні твори з точки зору 
стилістики та побудови сюжетів, щоб визначити секрети 
їхньої майстерності. 

Ситуації, з якими стикнувся письменник, так чи інакше впливають на його творчість. 
Наприклад, Джордж Орвелл перед тим, як написати антиутопію «1984», пережив гро-
мадянську війну в Іспанії, де побачив, які жахи творили комуністи. А Агата Крісті власні 
страхи перенесла на своїх героїв, щоб краще почуватись та працювати продуктивніше. 
Як-не-як письменниця поставила собі за мету видавати роман щороку і успішно до-
тримувалась цього плану. 

Для тих, хто вже прочитав низку книг із письменництва, 
праця Семківа не стане відкриттям. Читати сильних ав-
торів, не чекати натхнення, не створювати надто багато 
сюжетних ліній, уникати кліше, записувати ідеї – власне 
нічого нового. Однак у книги дві суттєві переваги: вона на-
писана легким стилем, без занудства, і мотивує ближче 
познайомитись із творчістю її героїв – Агати Крісті, Умбер-
то Еко, Курта Воннегута, Маріо Варгаса Льйоси.

Reading Club by Arricano

Олена Обухівська, директорка із комунікацій
Як бути стоїком. Антична філософія та сучасне життя
Массімо Пільюччі

Помічаю, як останнім часом у діловому середовищі зростає 
запит на філософські читання та бесіди. Адже і місія ком-
панії, і позиціонування бізнесу носять в собі ціннісно-етичні 
орієнтири. А це стосується саме філософської царини.
 
Щодо прагнення знайомитися й інтерпретувати мислите-
лів минулого, то, можливо, цьому посприяли карантин та 
локдауни, коли під час кризи люди прагнуть глибше осмис-
лювати питання сенсу буття, віднайти спокій та баланс.
 

Одним із учень, що стає все більше світським, є стоїцизм, запропонований античними 
філософами Епіктетом та Марком Аврелієм.
 
Стоїцизм мотивує розмірковувати над суспільним благом, вивчати себе, свої емоції, 
приймати їх як даність та чітко розрізняти, що знаходиться під власним контролем, а 
що поза можливістю на щось впливати. Таке розрізнення спонукає бути доброчесними 
громадянами, гідно сприймати труднощі та зовнішні негаразди. Адже коли людина не 
в змозі змінити природу речей, то в її силах поміняти своє ставлення до них.

Якщо говорити про практичне застосування стоїцизму, то особливо рекомендую прочи-
тати цю книгу тим, хто формує свій персональний бренд, працює над власною впливо-
вістю в суспільстві. Насамперед варто усвідомити: популяр-
ність, яка живиться тролінгом та хейтерством, – тимчасова. 
На думку стоїків, недопустимо грати на публіку. Терпіння та 
терпимість, внутрішній спокій та емоційна незворушність – 
ось ті чесноти, що сприяють укріпленню доброчесності.
 
Стоїцизм – це глибинне вчення, що апелює до саморефлексії, 
моральності та цілепокладання, реалізація яких знаходиться 
в зоні впливу конкретної людини, незалежно від об’єктивних 
обставин.
 
Массімо Пільюччі можна прочитати як певний вступ до стої-
цизму, щоб потім звернутися до першоджерел і насолодити-
ся думками античних мудреців, які говорять з нами крізь час 
та повертають до людяності та здорового глузду.
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