
Najbardziej kompleksowy coroczny 
przegląd sytuacji na polskim rynku 
centrów handlowych, obrazujący 

sytuację obecną oraz prognozy rozwoju 
tego sektora w najbliższych latach. Eksperci 
i przedstawiciele instytucji finansowych ocenią 
perspektywy otoczenia makroekonomiczne-
go i źródła pozyskiwania kapitału na nowe 
inwestycje. W ramach publikacji znajdą się m. 
in. informacje na temat tegorocznych otwarć, 
planowanych inwestycji, szczegółowe listy 
najemców oraz centrów handlowych działa-
jących na polskim rynku, wraz z ich opisem. 
Raport powstaje przy współpracy z organiza-
cjami branżowymi oraz wiodącymi firmami 
doradczymi. Skierowany przede wszystkim do 
najemców i zarządców, inwestorów i właści-
cieli centrów handlowych, a także firm świad-
czących usługi i dostarczających wyposażenie 
dla podmiotów działających w galeriach 
handlowych.

STRUKTURA ODBIORCÓW 

Najemcy – przedstawiciele zarządów, dyrektorzy rozwoju  
i menedżerowie w sieciach food i non food . . . . 58%

Inwestorzy i właściciele .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12%

Zarządcy centrów handlowych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11%

Dostawcy produktów, urządzeń, wyposażenia 
i technologii dla handlu. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   8%

Biura architektoniczno-projektowe   .  .  .  .  .  .  .  .   4%

Przedstawiciele instytucji finansowych  
i profesjonalni analitycy rynku   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4%

Inni .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3%
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nakład:  6000 egzemplarzy w druku 
+ 16 000 w wersji elektronicznej



Analiza i dynamika rynku centrów handlowych w Polsce. 
Kierunki rozwoju rynku nowoczesnych powierzchni handlo-
wych. Porównanie rynku polskiego z innymi rynkami euro-
pejskimi. Otoczenie makro i źródła pozyskiwania kapitału. 
Wykaz centrów handlowych w Polsce wraz z ich opisem. 

CZĘŚĆ I
AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU 
CENTRÓW HANDLOWYCH  
W POLSCE

Strategie zarządzania w dobie kryzysu. Planowane inwestycje 
w latach 2015 – 2016. Źródła finansowania inwestycji, oferta 
banków i innych instytucji finansowych. Wstrzymane i odłożo-
ne w czasie projekty. Strategie efektywnej współpracy z na-
jemcami. Gdzie budować – małe czy duże ośrodki? Poziom 
nasycenia rynku w zależności od regionu kraju.

CZĘŚĆ II
PERSPEKTYWA: INWESTOR, WŁAŚCICIEL, 
ZARZĄDCA 
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Sposoby poznania oczekiwań własnego klienta oraz meto-
dy pozyskania nowych. Akcje specjalne ( imprezy kulturalne, 
programy lojalnościowe, nocne wyprzedaże, inne sposoby 
budowania footfall ). Budowanie lojalności klientów. Zwy-
czaje zakupowe Polaków oraz ich siła nabywcza w podziale 
na duże i małe ośrodki. Odpowiedni tenant mix. 

CZĘŚĆ IV
KLIENT

Relacje między zarządcami i najemcami centrów handlowych. 
Przejęcia i fuzje sieci handlowych. Nowi operatorzy na pol-
skim rynku. Komentarze przedstawicieli najemców. Aktualna 
lista operatorów sieciowych.

CZĘŚĆ III
PERSPEKTYWA: NAJEMCA

ENTRESCMARKET REPORT 2015

HOPPING
IN POLAND



Najciekawsze architektonicznie realizacje. Rewitalizacja te-
renów miejskich. Centra handlowe w mniejszych miastach. 
Obiekty handlowe jako centra multifunkcyjne.

Digital Signage – dynamiczna komunikacja z klientem. Wypo-
sażenie sklepów w galeriach handlowych. Kasy, wagi, czytni-
ki. Informatyczne systemy zarządzania. Zabezpieczenia przed 
kradzieżą. Systemy liczenia i monitorowanie ruchu klientów w 
galeriach handlowych. Oświetlenie i dekoracje. Marketing za-
pachowy. Usługi ochrony i sprzątania. Najciekawsze wdrożenia 
nowatorskich technologii i urządzeń.

CZĘŚĆ VI
URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIE, 
USŁUGI I TECHNOLOGIE

CZĘŚĆ V
NOWE TRENDY: LOKALIZACJE  
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CENNIK REKLAM

Shopping Centres in Poland – Market Report 2014

Raport będzie zawierał

Raport trafi bezpośrednio do

Warunki publikacji reklam

Najbardziej kompleksowy coroczny przegląd sytuacji na polskim rynku centrów handlo-
wych, obrazujący sytuację obecną oraz prognozy rozwoju tego sektora w najbliższych 
latach. Eksperci i przedstawiciele instytucji finansowych ocenią perspektywy otoczenia 
makroekonomicznego i źródła pozyskiwania kapitału na nowe inwestycje. W ramach 
publikacji znajdą się m. in. informacje na temat tegorocznych otwarć, planowanych in-
westycji, szczegółowa lista najemców i centrów handlowych działających na polskim 
rynku, wraz z ich opisem. Raport powstaje przy współpracy z organizacjami branżowymi 
oraz wiodącymi firmami doradczymi. Skierowany przede wszystkim do najemców i za-
rządców, inwestorów i właścicieli centrów handlowych, a także firm świadczących usłu-
gi i dostarczających wyposażenie dla podmiotów działających w galeriach handlowych.

n  szczegółowe przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku centrów handlowych w Polsce
n  analizę sytuacji gospodarczej i jej wpływu m. in. na pozyskiwanie kapitału na rozwój
n  opis rynku z punktu widzenia najemcy
n  obraz polskiego konsumenta i sposoby na pozyskanie lojalnego klienta
n  strategie zarządzania w aktualnym otoczeniu rynkowym
n  sposoby rozbudowy i rewitalizacji istniejących obiektów handlowych
n  nowe trendy w projektowaniu centrów handlowych
n  najnowsze tendencje w wyposażaniu i systemach zarządzania sklepami zlokalizowa-

nych w galeriach handlowych
n  komentarze analityków i uczestników rynku
n  listę najemców i centrów handlowych w Polsce 

n  przedstawicieli zarządów i dyrektorów ds. rozwoju w sieciach obecnych w centrach 
handlowych

n inwestorów i właścicieli galerii handlowych
n zarządców centrów handlowych
n dostawców produktów, technologii, usług i wyposażenia dla najemców i zarządców
n biur architektoniczno - projektowych
n przedstawicieli instytucji finansowych
n profesjonalnych analityków rynkowych

Informacje techniczne

Format PC, spad 5mm, wszystkie ważne elementy (loga, tekst) odsunięte o 10 mm  
do wewnątrz od krawędzi cięcia (znaczniki cięcia odsunięte na 6 mm), formaty 
zamknięte: TIF, JPG, PDF, EPS (fonty zamienione na krzywe), rozdzielczość 300 dpi, 
CMYK, nie przyjmujemy plików CDR.

  1.   Reklama jest przyjmowana do publikacji na podstawie przesłanego zlecenia 
złożonego na formularzu dostarczonym przez Wydawcę za pośrednictwem faksu,  
poczty e-mail bądź poczty tradycyjnej.

  2.   Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy gotowy materiał reklamowy  
w terminie wskazanym na zleceniu.

  3.   Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.

  4.   Zamawiający oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich, właściwe licencje do 
dostarczonych materiałów i przyjmuje wszelką odpowiedzialność za opublikowanie 
ich w zamówionej postaci.

  5.    Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za treść reklamy względem osób trzecich, 
a także pokrywa koszty związane z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa  
w skutek treści lub wydrukowania lub innego wykorzystania reklamy zostały naruszone.

  6.   Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji  reklamy bez podania przyczyny.

  7.   Zamawiający może zrezygnować z publikacji reklamy nie później niż na 14 dni przed 
wyznaczonym terminem dostarczenia materiałów.

  8.   Data emisji reklamy może ulec przesunięciu.

  9.   Ceny określone w cenniku są kwotami netto, do których należy doliczyć 23%  
podatku VAT.

10.   Płatność za umieszczenie reklamy regulowana będzie na podstawie faktury VAT  
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

11.    Zamawiający ma prawo do 3% upustu z tytułu płatności przed emisją, płatność 
następuje wówczas na podstawie faktury pro forma.

12.   Do nośnika należy dołączyć próbny wydruk reklamy oraz dostarczyć próby kolorów 
MATCHPRINT lub CROMALIN.Nakład: 6000 egzemplarzy w druku + 16 000 w wersji elektronicznej
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Format Szer. x Wys. netto Cena

Cała strona  228 x 297 mm 4.490,00 zł
IV okładka  228 x 297 mm 5.990,00 zł
III okładka  228 x 297 mm 5.290,00 zł
II okładka  228 x 297 mm 5.490,00 zł

1/2 strony pion 113 x 297 mm 2.990,00 zł
1/2 strony poziom   228 x 148 mm 2.990,00 zł

1/4 strony pion   113 x 148 mm 1.990,00 zł
1/4 strony poziom    228 x 72 mm 1.990,00 zł

junior page   162 x 215 mm 3.490,00 zł

Format Szer. x Wys. netto Cena

Baner I okładka 203 x 40 mm 2.990,00 zł

Baner spis treści 203 x 40 mm  1.990,00 zł

Rozkładówka   456 x 297 mm 6.790,00 zł

Insert luzem (waga do 25 gram, format max. 205 x 292 mm) 3.590,00 zł

Rabat za płatność przed emisją 3%
Dopłata za wykonanie projektu reklamy 10%
Dopłata za wybór miejsca 15%


