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KLUCZOWE PRZEKAZY

▪ Właściciele centrów handlowych zrzeszeni w PRCH oczekują, że rząd wycofa się z nowelizacji ustawy, która ma ustawowo 

regulować czynsze w galeriach.

▪ PRCH zachęca swoich członków do organizacji punktów szczepień obiektach handlowych i włączenia się w promocję szczepień. 

▪ 16 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PRCH. Podczas spotkania Krzysztof Poznański, 

dyrektor zarządzający PRCH, został przyjęty do grona członków zarządu, w poczet członków honorowych Rady przyjęto Marka 

Arciszewskiego, Marka Cichockiego, Grzegorza Dudziaka, Radosława Knapa oraz Wojciecha Normanda.

▪ „Bezpieczeństwo epidemiczne centrów handlowych” - najnowsza publikacja PRCH przygotowana wspólnie z firmami 

członkowskimi, poświęcona zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa epidemicznego w branży w pandemii 

COVID-19. Liczba publikacji

Dotarcie

> 1,4 tys.

> 2,1 mln osób
Media Internet, tv, prasa, radio
TV 3
Radio 6
Prasa 11
Portale 1383
Łączny ekwiwalent 2 011 267
Łączne dotarcie 2 131 352



TYTUŁ Data wysyłki

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (24-30 MAJA)
Najnowsze dane PRCH wskazują na powrót klientów do stacjonarnych zakupów w galeriach handlowych. W tygodniu 24-30 maja średnia 
odwiedzalność obiektów handlowych wyniosła 87 proc. wartości notowanych w analogicznym okresie 2019 roku (przed pandemią). 

02.06.2021r.

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (31 MAJA-6 CZERWCA)
W ostatni dzień maja i w pierwszy czerwca poprzedzających święto Bożego Ciała odwiedzalność centrów handlowych przekroczyła wyniki z 
analogicznego okresu sprzed pandemii (2019 rok).

10.06.2021r.

BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMICZNE CENTRÓW HANDLOWYCH
Najnowsza publikacja PRCH przygotowanej wspólnie z firmami członkowskimi naszego stowarzyszenia „Bezpieczeństwo epidemiczne centrów 
handlowych”.

11.06.2021r.

REESCO RETAIL DOŁĄCZA DO POLSKIEJ RADY CENTRÓW HANDLOWYCH
Reesco Retail dołączyła do PRCH i wesprze Radę wiedzą z obszaru planowania i realizacji przebudów różnego typu obiektów handlowych.

14.06.2021r.

ODWIEDZALNOŚĆ CENTRÓW HANDLOWYCH W MAJU
W maju, odwiedzalność w dni robocze była o 17 proc. niższa niż w 2019 r., a jednocześnie o 33 proc. wyższa niż rok temu.

15.06.2021r.

PODSUMOWANIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW PRCH
W dniu 16 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PRCH.

17.06.2021r.

CENTRA HANDLOWE WŁĄCZAJĄ SIĘ W AKCJĘ PROMOCJI SZCZEPIEŃ #OSTATNIAPROSTA
Zarząd PRCH podjął decyzję, aby zarekomendować centrom handlowym włączenie się w akcję promocji szczepień. PRCH zachęca także swoich 
członków do organizacji punktów szczepień w samych obiektach. 

24.06.2021r.

Zestawienie komunikatów prasowych
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Najważniejsze publikacje
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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.


