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KLUCZOWE PRZEKAZY

▪ Apel PRCH dot. zaproponowanych zmian legislacyjnych ingerujących w treść stosunku najmu lokali użytkowych w 

obiektach wielkopowierzchniowych.

▪ Zmiana formuły tegorocznej edycji PRCH Retail Awards i dostosowanie wydarzenia do obecnych potrzeb sektora 

handlowego.

▪ Komentarz do nowych przepisów, które stoją w sprzeczności z Konstytucją RP, polskim porządkiem prawnym, umowami 

międzynarodowymi oraz ustawodawstwem. W odpowiedzi na uchwalenie przez Sejm ustawy o zmianie tzw. ustawy 

covidowej PRCH zapowiedziała poinformowanie KE o udzieleniu przez polski rząd nienotyfikowanej pomocy publicznej, 

a także dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa. 

▪ Najnowsza publikacja PRCH - Przyszłość marketingu centrów handlowych. 

▪ Nowe firmy członkowskie w społeczności PRCH. 

Liczba publikacji

Dotarcie

> 1 tys.

< 15 mln osób
Media Internet, tv, prasa, radio
TV 24
Radio 213
Prasa 29
Portale 785
Łączny ekwiwalent 4 154 437
Łączne dotarcie 14 827 879



TYTUŁ Data wysyłki

APEL PRCH DOT. ZAPROPONOWANYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH INGERUJĄCYCH W TREŚĆ STOSUNKU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH W 
OBIEKTACH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
PRCH wystosowała apel do Parlamentarzystów w związku z przekazaniem przez Rząd RP do Sejmu propozycji nowelizacji tzw. Ustawy
Covidowej z 02.03.2020 (druk sejmowy nr 1145) w zakresie Art. 15ze. 

11.05.2021r.

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (3-9 MAJA)
Klienci chętnie wracają do zakupów w centrach handlowych – pierwszy tydzień maja najlepszy spośród dotychczasowych wyników otwarcia 
notowanych zaraz po zakończeniu lockdownów. 

13.05.2021r.

WYJĄTKOWA EDYCJA NA WYMAGAJĄCE CZASY – PRCH RETAIL AWARDS W TYM ROKU ZMIENIA FORMUŁĘ
Obserwując wyzwania, z jakimi zmagała się branża i konsekwencje, jakie wywołała pandemia, zarząd PRCH postanowił zmienić tegoroczną 
formułę PRCH Retail Awards i dostosować wydarzenie do obecnych potrzeb sektora handlowego.

17.05.2021r.

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (10-16 MAJA)
Stabilizacja odwiedzalności w drugim tygodniu po zniesieniu lockdownu

20.05.2021r.

MARKETING PRZYSZŁOŚCI CENTRÓW HANDLOWYCH
PRCH wraz z firmami członkowskimi przygotowała publikację poświęconą możliwym kierunkom rozwoju marketingu centrów handlowych.

20.05.2021r.

KOMENTARZ KRZYSZTOFA POZNAŃSKIEGO DOT. USTAWOWEJ REGULACJI CZYNSZÓW
Zarówno całkowite zwolnienie z czynszów (art. 15ze), jak i nowe przepisy stoją w sprzeczności z Konstytucją RP, polskim porządkiem prawnym, 
umowami międzynarodowymi oraz ustawodawstwem UE- pogłębiają niekonstytucyjną dyskryminację i nierówne traktowanie przedsiębiorstw.

24.05.2021r.

PRCH POZYSKUJE KOLEJNYCH CZŁONKÓW
Nowi członkowie Rady to kancelaria prawna Salenter, agencja marketingowa Emblemat.com, firma Klüh oferującą obsługę utrzymania 
czystości oraz dostawca ekologicznych rozwiązań sanitarnych – EcoUse.

26.05.2021r.

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (17-23 MAJA)
Średnia odwiedzalność obiektów handlowych w tygodniu 17-23 maja, w dni handlowe, była o 26 proc. wyższa niż przed rokiem i 16 proc. 
niższa niż w analogicznym okresie 2019 roku, czyli przed pandemią.

27.05.2021r.

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.


