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KLUCZOWE PRZEKAZY

▪ PRCH skierowała do Kancelarii Prezydenta RP apel z wnioskiem o wystąpienie do TK w sprawie zgodności art. 15ze ustawy covidowej

z dnia 2 marca 2020 r. oraz art. 1 pkt. 10 i 11 (art. 15ze1) i art. 7 nowelizowanej ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu 24 czerwca 

2021 roku z Konstytucją, w szczególności z artykułami 2, 21 ust. 1 i 2, 64, 20 w zw. z 22, 31 ust. 3 oraz 32. Niestety kolejny apel został 

zignorowany i Prezydent podpisał ustawę.

▪ PRCH wysłała do KE informację o sytuacji na rynku branży centrów handlowych, wykorzystując tym samym dostępny w EU 

mechanizm sygnalisty. Intencją PRCH jest przedstawienie sytuacji zaistniałej w wyniku wprowadzonego programu pomocowego w 

ramach Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ze specjalnym uwzględnieniem art. 15 ze i jego 

nowelizacji (art. 15ze1 i art. 7) oraz zwrócenie uwagi Komisji na konieczność wszczęcia postępowania z urzędu w zakresie udzielenia 

niedozwolonej pomocy publicznej. 

▪ Dane PRCH pokazują, że wyraźnie wzrasta ruch klientów w centrach handlowych – czerwcowy wynik jest o 5 proc. wyższy od 

majowego. Odwiedzalność wyniosła w czerwcu 81 proc. zanotowanej w tym samym miesiącu w 2019 r. i 112 proc. wyniku z 2020 r. 

▪ W Polsce w lipcu działało 30 punktów szczepień na terenie CH. W akcję promowania szczepień włączyło się już 100 obiektów, które 

zadeklarowały nieodpłatne udostępnienie swoich nośników reklamowych. Miesięczna odwiedzalność tych centrów wynosi niemal 27 

mln osób. Materiały promujące akcję pojawiły się w ponad 800 miejscach na terenie CH, nie licząc oznaczeń punktów szczepień.

Liczba publikacji

Dotarcie

> 1 tys.

> 3,6 mln osóbMedia Internet, tv, prasa, radio
TV 7
Radio 6
Prasa 23
Portale 1052
Łączny ekwiwalent 2 462 798
Łączne dotarcie 3 674  975



TYTUŁ Data wysyłki

PRCH ZAAPELOWAŁA DO PREZYDENTA RP
PRCH w imieniu branży skierowała do Kancelarii Prezydenta RP apel z wnioskiem o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
zgodności art. 15ze ustawy covidowej z dnia 2 marca 2020 r. oraz art. 1 pkt. 10 i 11 (art. 15ze1) i art. 7 nowelizowanej ustawy uchwalonej przez 
Sejm w dniu 24 czerwca 2021 roku z Konstytucją, w szczególności z artykułami 2, 21 ust. 1 i 2, 64, 20 w zw. z 22, 31 ust. 3 oraz 32. 

01.07.2021r.

MAJOWE OBROTY NAJEMCÓW DZIAŁAJĄCYCH W CENTRACH HANDLOWYCH
Według najnowszych danych PRCH majowe obroty osiągnięte przez najemców w lokalach w galeriach handlowych były najwyższe od początku 
bieżącego roku. 

07.07.2021r.

PRCH WYSŁAŁA OPINIĘ O RYNKU BRANŻY CENTRÓW HANDLOWYCH DO KE
PRCH wysłała do Komisji Europejskiej informację o sytuacji na rynku branży centrów handlowych, wykorzystując tym samym dostępny w EU 
mechanizm sygnalisty.

08.07.2021r.

CZERWCOWA ODWIEDZALNOŚĆ CENTRÓW HANDLOWYCH
W czerwcu galerie handlowe odwiedziło o 5 proc. klientów więcej niż w maju, co daje najlepszy wynik odwiedzalności od początku roku.

12.07.2021r.

YOUGOV BRANDINDEX - ZYSKAJ WIEDZĘ O RYNKU HANDLOWYM
PRCH i agencja badawcza Inquiry prezentują Państwu nowe, innowacyjne narzędzie, które umożliwi stałe monitorowanie sytuacji na rynku 
centrów handlowych i w handlu detalicznym – badanie YouGov BrandIndex.

28.07.2021r.

DZIAŁA JUŻ 30 PUNKTÓW SZCZEPIEŃ W CENTRACH HANDLOWYCH W CAŁEJ POLSCE
W czerwcu br. PRCH zaapelowała do właścicieli i zarządców centrów handlowych o organizowanie punktów szczepień na terenie galerii oraz 
włączenie się w rządową akcję promocji szczepień #Ostatniaprosta, aby wspólnie działać na rzecz ograniczenia rozprzestrzenienia się pandemii 
COVID-19. Branża solidarnie odpowiedziała na apel PRCH.

30.07.2021r.

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.


