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KLUCZOWE PRZEKAZY

▪ Centra handlowe cały czas funkcjonują w najwyższym reżimie sanitarnym. Także przedstawiciele rządu podczas 

konferencji prasowej w dn. 28 stycznia potwierdzili, że obiekty handlowe nie sprzyjają transmisji wirusa. Galerie 

handlowe w czasie pandemii pełnią funkcję zaspokajania najważniejszych potrzeb zakupowych, nie przyciągają klientów 

z powodów rozrywkowych, ani nie są miejscem spędzania wolnego czasu.

▪ Apel o pilne usunięcie artykułu 15ze (abolicja czynszowa) z tzw. ustawy covidowej i udzielenie wsparcia branży w formie 

dopłat do kosztów stałych obejmujących czynsze. 

▪ Stanowisko PRCH w odpowiedzi na apel najemców zrzeszonych w ZPPHiU. PRCH, która zrzesza ponad 200 największych 

firm działających w branży nieruchomości handlowych, w odpowiedzi na apel najemców zrzeszonych w ZPPHiU, 

podziela opinię, że artykuł 15ze (abolicja czynszowa) tzw. ustawy covidowej jest wadliwy i w opinii PRCH szkodzi obu 

stronom umów najmu – zarówno najemcom, jak i wynajmującym. 

▪ Podsumowanie 2020 r.

Liczba publikacji

Dotarcie

> 5,8 tys.

> 23 mln osób
Media internet, tv, prasa, radio
TV 11
Radio 183
Prasa 51
Portale 5586
Łączny ekwiwalent 7 837 903
Łączne dotarcie 23 013 083



Komunikat prasowy Data wysyłki

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (22-28 LUTEGO)
PRCH Daily Footfall Index wskazuje na stabilny poziom odwiedzalności centrów handlowych. Wartości w poszczególne dni tygodnia od 22 do 28 
lutego były bardzo wyrównane i niższe o ok. 20 proc. w porównaniu do poziomów ubiegłorocznych.

04.03.2021r.

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (1-7 MARCA)
Średnia odwiedzalność w dni handlowe w pierwszym tygodniu marca (1–7.03) była niższa o prawie 25 proc. w porównaniu do tego samego 
okresu w 2020 r. i ukształtowała się na poziomie 76 proc. 

11.03.2021r.

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (8-14 MARCA)
Odwiedzalność centrów handlowych pozostaje na poziomie, który pozwala na bezpieczną realizację podstawowych potrzeb zakupowych 
klientów. Średnia odwiedzalność centrów handlowych od poniedziałku do soboty w drugim tygodniu marca ukształtowała się na poziomie o 24 
proc. niższym (76 proc.) od wyniku z analogicznego okresu w 2019 roku, kiedy handel nie był ograniczony lockdownem. 

17.03.2021r.

KOLEJNE OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI GALERII HANDLOWYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
Dziś, 17 marca br., Minister Zdrowia, Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie restrykcyjnych ograniczeń na terenie całego kraju w związku 
z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19.

17.03.2021r.

OŚWIADCZENIE PRCH W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM KOLEJNYCH OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU HANDLU
PRCH od wielu tygodni podkreśla, że centra handlowe cały czas funkcjonowały i funkcjonują w najwyższym reżimie sanitarnym. Także
przedstawiciele rządu podczas konferencji prasowej w dn. 28.01. potwierdzili, że obiekty handlowe nie sprzyjają transmisji wirusa. 

17.03.2021r.

WPŁYW IV LOCKDOWNU ORAZ ABOLICJI CZYNSZOWEJ NA SYTUACJĘ WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW CENTRÓW HANDLOWYCH
PRCH, która zrzesza ponad 200 największych firm działających w branży nieruchomości handlowych, w odpowiedzi na apel najemców
zrzeszonych w ZPPHiU, podziela opinię, że artykuł 15ze (abolicja czynszowa) tzw. ustawy covidowej jest wadliwy i w opinii PRCH szkodzi obu 
stronom umów najmu – zarówno najemcom, jak i wynajmującym. 

19.03.2021r.

Zestawienie komunikatów prasowych



TYTUŁ Data wysyłki

POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH PODSUMOWUJE 2020 ROK
Trend wzrostowy w odwiedzalności centrów handlowych skończył się wraz z wprowadzeniem pierwszego lockdownu wiosną 2020 roku. 
Od marca do końca ubiegłego roku ruch klientów w centrach handlowych nie osiągnął poziomu z 2019 roku i był niższy średnio o 32 
proc. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, natomiast średnio w całym 2020 roku był niższy o 28 proc.

22.03.2021r.

NIEDZIELE HANDLOWE – APEL BRANŻY CENTRÓW HANDLOWYCH O WYZNACZENIE NOWYCH TERMINÓW
Branża centrów handlowych apeluje do władz o wyznaczenie nowych terminów niedziel handlowych, jak tylko sytuacja epidemiczna na 
to pozwoli. W wyniku tegorocznych lockdownów większość najemców nie mogła skorzystać z możliwości prowadzenia działalności w 
niedzielę 31 stycznia i nie będzie mogła jej prowadzić 28 marca br.

25.03.2021r.

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (15-21 MARCA)
Druga połowa marca pod znakiem lokalnych lockdownów i skoków odwiedzalności przed wejściem w życie ogólnopolskich obostrzeń
W tygodniu między 15 i 21 marca średnia odwiedzalność centrów handlowych w dni handlowe wynosiła średnio 72 proc. w 
porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

25.03.2021r.

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA EPIDEMICZNEGO
Od soboty 27 marca 2021 r. do piątku 9 kwietnia 2021 r. na obszarze całego kraju obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia:
zamknięcie sklepów meblowych, wnętrzarskich i budowlanych (także w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych);

26.03.2021r.

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (22-28 MARCA)
Średnia odwiedzalność w pierwszym tygodniu od ogłoszenia ogólnopolskiego lockdownu była o 52 proc. niższa od wartości 
odnotowanych w odpowiednio porównywanych dniach 2019 r.

31.03.2021r.

Zestawienie komunikatów prasowych
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