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KLUCZOWE PRZEKAZY

▪ Skutkiem ograniczenia w funkcjonowaniu centrów handlowych podczas pandemii są odroczenia lub zawieszenia inwestycji 

kapitałowych - wynika z suplementu “Zobowiązania finansowe i obciążenia właścicieli centrów handlowych z tytułu zadłużenia i 

wydatków inwestycyjnych” przygotowanego przez firmę doradczą PwC we współpracy z PRCH.

▪ Na lata 1997-2002 przypada pierwszy okres powstawania na szeroką skalę nowoczesnych centrów handlowych – zazwyczaj 

zlokalizowanych w centrach miast lub wokół dużych hipermarketów na obrzeżach metropolii. 

▪ Według PRCH Daily Footfall Index we wrześniu 2021 r. odwiedzalność centrów handlowych osiągnęła 109 proc. w porównaniu z 

analogicznym miesiącem w 2020 r. – Zainteresowanie potencjalnych najemców jest coraz większe.

▪ PRCH: w centrach handlowych w grudniowe niedziele handlowe szczepienia przeciw COVID-19.- Działa już ponad 120 punktów 

szczepień w centrach handlowych

▪ PRCH zapewnia, że placówki handlowe zapewniają klientom rękawiczki jednorazowe i płyn dezynfekcyjny.

Liczba publikacji

Dotarcie

> 1172

< 3,7 mln osób

Media Internet, tv, prasa, radio
TV 13
Radio 23
Prasa 11
Portale 1125
Łączny ekwiwalent 3 212 104
Łączne dotarcie 3 680 975



Tytuł Data wysyłki

25 LAT CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE – PRZYSZŁOŚCIĄ WIELU NIERUCHOMOŚCI HANDLOWYCH SĄ PRZEBUDOWY I MODERNIZACJE
Historia centrów handlowych w Polsce liczy ponad ćwierć wieku. Z PRCH wynika, że w Polsce działa obecnie ok. 560 centrów i parków 
handlowych o powierzchni powyżej 5000 mkw. Połowa z nich funkcjonuje na rynku już ponad dekadę, ponad 30 procent ma więcej niż 15 lat, a 
niektóre obchodziły 20-lecie. 

01.12.2021r.

DZIAŁA JUŻ PONAD 120 PUNKTÓW SZCZEPIEŃ W CENTRACH HANDLOWYCH
Przeważająca większość z punktów szczepień w centrach handlowych będzie również funkcjonowała w niedziele handlowe 12. i 19. grudnia br. 

08.12.2021r.

NIEDZIELE HANDLOWE TO WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW PRZED ŚWIĘTAMI
Przed nami dwa tygodnie intensywnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. PRCH przypomina, że na ten okres przypadają dwie
niedziele handlowe – 12 i 19 grudnia. 

08.12.2021r.

CENTRA HANDLOWE NA ZAKRĘCIE. SKUTKI WPROWADZONYCH REGULACJI EPIDEMICZNYCH MOGĄ OGRANICZYĆ INWESTYCJE WARTE 
PONAD 1 MLD ZŁ
Ograniczenia w funkcjonowaniu centrów handlowych podczas pandemii skutkują odroczeniem lub zawieszeniem przez właścicieli inwestycji 
kapitałowych, które w latach 2018–2019 wynosiły około 1,3 mld złotych rocznie - wynika z suplementu “Zobowiązania finansowe i obciążenia 
właścicieli centrów handlowych z tytułu zadłużenia i wydatków inwestycyjnych” do raportu “Centra handlowe na zakręcie. Wpływ COVID-19”, 
przygotowanego przez firmę doradczą PwC we współpracy z PRCH.

15.12.2021r.

KLIENCI ODWIEDZAJĄ CENTRA HANDLOWE MNIEJ LICZNIE, ALE Z DUŻYM APETYTEM NA ZAKUPY
Według PRCH Turnover Index poziom obrotów w centrach handlowych od maja do października 2021 r. osiągał wartości podobne lub wyższe w 
stosunku do danych z 2019 r., czyli sprzed pandemii.

15.12.2021r.

Zestawienie komunikatów prasowych
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Raport powstał na bazie danych zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów (IMM).

Instytut należy do grona firm członkowskich PRCH i wspiera monitorowanie medialnego

wizerunku naszej organizacji.

Autorskie serwisy IMM jak np. Biuletyn IMM i MediaContact umożliwiają bieżące śledzenie

efektów działań komunikacyjnych na tle konkurencji, planowanie strategii komunikacji i działań

antykryzysowych. IMM w jednym narzędziu integruje polską prasę, przeszło 220 stacji RTV,

portale internetowe, wszystkie kanały społecznościowe, a także podcasty i kanały video. Jako

jedyny w branży wprowadził na rynek darmową aplikację mobilną IMMapp

do monitorowania wszystkich typów mediów, a także nowy wskaźnik pomiaru efektywności PR -

indeks mocy.


