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AGENDA 

1. Badanie ankietowe  
roli marketingu cyfrowego w działaniach 
marketingowych polskich centrów handlowych 
przeprowadzone wspólnie przez  
PRCH i Toolbox Group 

 autorzy: Mateusz Migut (PRCH) i Marcin Berendt (Toolbox Group) 

2. Social Media Index  
– badanie efektywności działań wybranych CH w 
mediach społecznościowych przy użyciu 
narzędzia analitycznego i-engage 

 Autorzy: David Fuller i Marcin Berendt (Toolbox Group) 

 



Cel badania i analizy 

 Poznać wagę używania Facebooka i innych 
narzędzi internetowych 

 Poznać wartość działań na Facebooku 

 Stworzenie benchmarku dla całej branży 

 Rozpoznanie trendów i tendencji 

 Poznanie sposobów działania 

 Dostarczenie wiedzy  

 Tworzenie standardów  



Co badaliśmy? 

1 - Badanie ankietowe  

 Percepcję cyfrowego marketingu w branży 

 Używanie narzędzi – Facebooka 

 Struktura wydatków na marketing cyfrowy 

2 - Social Media Index  

 Lokalizacja centrów (Warszawa vs. Śląsk) 

 Wielkość centrów (GLA) 



WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO 
 

https://www.surveymonkey.com/s/ToolboxPrch 



Kto wziął udział w badaniu? 



Kto wziął udział w badaniu? 



Kto wziął udział w badaniu? 



Struktura budżetu marketingowego 



Strona www 

Facebook 

SEO 

Instagram 

Newsletter 

Interaktywne stanowiska / 

ekrany wewnątrz centrum 

Twitter 

Google+ 

Foursquare 

Własna aplikacja mobilna 

Jakich narzędzi 

najczęściej używają 

centra handlowe? 

Brak wskazań: 
Pinterest 

PPC i inne formy reklamy SEM 

 

+ pojedyncze odp. tekstowe:  
You Tube 

Współpraca z portalami modowymi 



Jak centra realizują swoje strategie 

cyfrowe? 



Jak centra zarządzają treściami? 



Liczba fanów lub tzw. followersów 

Polubienia („lajki”) 

Liczba unikalnych użytkowników na 

stronie www 

Zaangażowanie - udostępnienia 

Cost Per Action (CPA) 

Wizyty (sesje) na stronie domowej www 

Zaangażowanie - komentarze 

Click Through Rate (CTR) 

Znajomość marki 

Share Of Voice (SOV) 

Pobrania aplikacji mobilnej 

Znajomość reklamy 

Jakie wskaźniki efektywności są 

najczęściej stosowane? 



Na jakie działania  

zwiększane są obecnie wydatki? 

Social media –  

zarządzanie treścią w serwisach społecznościowych 

Strona www + SEO 

Eventy 

SEM (kampanie online, reklamy display) 
– bez social media 

PR – ogólnie, bez CSR 

CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) 

Własne wydawnictwo (magazyn, gazetka) 

Interaktywne stanowiska / ekrany wewnątrz centrum 

Własna aplikacja mobilna 

Reklama zewnętrzna (billboardy, citylighty) 

Reklama w prasie 

Reklama w radio 



Jak się szkolimy w zakresie 

marketingu cyfrowego? 



SOCIAL MEDIA INDEX 

- BADANIE I-ENGAGE 



i-engage 
i-engage to narzędzie zarządzania treścią dedykowane centrom 

handlowym, które w czasie rzeczywistym analizuje i porównuje 

skuteczność działań przez wszystkie platformy komunikacji w 

Internecie. 



Jak liczymy poziom 

zaangażowania? 

CAŁKOWITE ZAANGAŻOWANIE 

(polubienia, komentarze, udostępnienia) 

LICZBA FANÓW 

Poziom 

zaangażowania = 

















NASTĘPNE KROKI 

 

 Analiza benchmarków dla wszystkich centrów handlowych  

w Polsce, różnych wielkości i dla różnych typów centrów 

 Przygotowywanie raportu kwartalnego i rocznego 

 Druga edycja badania ankietowego. 







Toolbox Group oferuje skuteczne rozwiązania strategiczne i kreatywne 

dopasowane do potrzeb sektora nieruchomości handlowych.  

 

Toolbox Group oferuje pełen wachlarz usług od planowania strategii portfelowej, 

repozycjonowania marek i zarządzania komunikacją z najemcami, do tworzenia 

emocjonalnej komunikacji i projektowania doświadczeń zakupowych, które skutecznie 

wyróżniają marki na tle konkurencji i przekładają się na intencje  

zakupowe konsumentów. 



TWÓJ TOOLBOX 

STRATEGIA 

Strategie portfolio  

Repozycjonowania 

Badania due diligence 

Strategie marek  

 

 

KOMUNIKACJA 360°  

W pełni zintegrowane planowanie 

mediów i treści we wszystkich 

kanałach; online, offline, ambient, 

na terenie centrum, PR, CSR 

 

 

 

ZEWNĘTRZNY MARKETING  

Dedykowany zespół do 

zarządzania marketingiem 

MARKETING CYFROWY 

i-Engage™: tworzenie contentu, 

strategia, zarządzanie, ewaluacja 

i benchmarking, analizy targetu, 

zaangażowanie, kampanie pro-

sprzedażowe, strony www, 

aplikacje na Facebooka, aplikacje 

na smartfony, gry, e-mail 

marketing, digital marketing, SEO 

  

Mallcomm™: platforma do  

zarządzania i optymalizacji  

komunikacji z najemcami 

 

 

 

RELACJE Z NAJEMCAMI 

Zintegrowane kampanie 

obejmujące eventy w centrum 

Programy lojalnościowe 

Audyty i strategie programów 

obsługi klienta 

MARKETING DOŚWIADCZEŃ 

Zintegrowane kampanie 

obejmujące eventy w centrum 

Programy lojalnościowe 

Audyty i strategie programów 

obsługi klienta 

 

 

KREACJA 

Platformy komunikacji 

Pełny wymiar usług 

Branding  

DTP  

 

 

TOOLBOX COMMERCIAL  

Reklama w centrum 

Reklama w mediach  

Reklama online 

Kampanie sezonowe  

Kreatywne rozwiązania na 

krótkoterminowy leasingi 

EWALUACJA I 

BENCHMARKING  

Digital marketing benchmarking  

Zaangażowanie 

Wartość marki 

Penetracja rynku 

Net promoter score  

 

 

USŁUGI B2B 

Strategie marketingowe  

Komunikacja, PR 

Usługi kreatywne 

Branding 

Organizowanie eventów 

Projekt i organizacja udziału w 

targach 
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