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KLUCZOWE PRZEKAZY

▪ Wyniki sprzedaży centrów handlowych. W grudniu 2021 r. obroty w centrach handlowych na poziomie sprzed pandemii.

▪ Zniesienie limitów w sklepach, kinach czy restauracjach poprawi sytuację najemców i zachęci klientów do wizyt w 

centrach handlowych - powiedział PAP dyrektor zarządzający PRCH Krzysztof Poznański, odnosząc się do zapowiedzi 

złagodzenia obostrzeń covidowych.

▪ Aż 85% respondentów badania „ESG w branży nieruchomości handlowych” opublikowanego przez Polską Radę Centrów 

Handlowych uważa, że centra handlowe powinny prowadzić działania na rzecz ekologii.

▪ Grono członków PRCH wzmacniają kolejne firmy. Liczba publikacji

Dotarcie

> 867

> 3,2 mln osób

Media Internet, tv, prasa, radio
TV 12
Radio 1
Prasa 7

Portale 847
Łączny ekwiwalent 1 278 441
Łączne dotarcie 3 257 830



Tytuł Data wysyłki

OBROTY W CENTRACH HANDLOWYCH W GRUDNIU 2021 ROKU OSIĄGNĘŁY POZIOM SPRZED PANDEMII
PRCH prezentuje najnowsze dane nt. obrotów i odwiedzalności centrów handlowych, które notują obroty na 
poziomie sprzed pandemii oraz stabilnie odbudowują odwiedzalność, zbliżając się do wyników z 2019 r.

14.02.2022 r.

XIII EDYCJA KONKURSU PRCH RETAIL AWARDS - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
W tym roku po raz XIII PRCH ogłasza konkurs PRCH Retail Awards. Stowarzyszenie zaprasza do udziału sieci i obiekty 
handlowe, outlety, retail parki i nowe koncepty handlowo-usługowe oraz po raz pierwszy firmy dostarczające swoje 
usługi i produkty   dla branży nieruchomości komercyjnych. 

22.02.2022 r.

GŁOS SEKTORA CENTRÓW HANDLOWYCH ROŚNIE W SIŁĘ
Grono członków PRCH wzmacniają kolejne firmy. Do stowarzyszenie dołączyła sieć sklepów Kaufland Polska, firma 
Energemini Polska oraz FILTER.

28.02.2022 r.

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.


