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KLUCZOWE PRZEKAZY

▪ Komunikat o szacunkowej wartości utraconych obrotów branży z powodu trzykrotnego ograniczenia funkcjonowania 

obiektów handlowych w Polsce na kwotę ok. 30 mld zł i luce w przychodach właścicieli centrów handlowych.

▪ Informacja o powołaniu Krzysztofa Poznańskiego na stanowisko dyrektora zarządzającego PRCH.

▪ Przedstawiciele właścicieli i zarządzających obiektami handlowymi analizują różne scenariusze i możliwości podjęcia 

kroków prawnych przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niekonstytucyjnymi i dyskryminującymi przepisami 

regulującymi zasady działalności podmiotów w czasie pandemii.

▪ Apel branży o jak najszybsze pełne otwarcie galerii handlowych. Wskazanie, że analiza publicznie dostępnych danych nt. 

liczby przypadków COVID-19 zgromadzonych przez stowarzyszenie pokazuje, że funkcjonowanie sklepów w galeriach 

nie przekłada się na wzrost zachorowań w kraju.

▪ Ponowny apel do klientów o odpowiedzialne zachowanie podczas zakupów i stosowanie się do zasad DDM – Dystans, 

Dezynfekcja, Maseczki. Informacja o środkach bezpieczeństwa stosowanych w centrach handlowych, kampanii 

edukującej klientów o zasadach bezpieczeństwa i odpowiedzialności za zdrowie własne i pracowników sklepów .

Liczba publikacji

Dotarcie

> 3,8 tys.

< 22 mln osób
Media internet, tv, prasa, radio
TV 58
Radio 139
Prasa 54
Portale 3631
Łączny ekwiwalent 7 182 498
Łączne dotarcie 21 831 339



Komunikat prasowy Data wysyłki

TYLKO W WYNIKU TRZECIEGO LOCKDOWNU BRANŻA CENTRÓW HANDLOWYCH STRACI KOLEJNE PONAD 4 MLD ZŁ OBROTÓW
PRCH szacuje utracone obroty z powodu trzykrotnego ograniczenia funkcjonowania obiektów handlowych w Polsce na kwotę ok. 30 mld zł. 
Wiosenny lockdown skutkował spadkiem przychodów o ponad 17,5 mld zł. Listopadowe zamknięcia w galeriach przyniosły ok. 8 mld zł 
utraconych obrotów, a konsekwencją wprowadzenia kolejnych ograniczeń w handlu od 27 grudnia 2020 roku będzie dziura w obrotach branży 
na poziomie ponad 4 mld zł.

08.01.2021r.

LUKA W OBROTACH BRANŻY W STYCZNIU WYNIESIE 6 MLD ZŁ
Branża centrów handlowych jest zaskoczona kolejnymi decyzjami rządu, ponieważ była i jest przygotowana do obsługiwania klientów w 
wysokim rygorze sanitarnym. Wynajmujący apelują o pomoc dla najemców i właścicieli centrów handlowych w formie dofinansowania do
kosztów stałych, obejmujących także czynsze.

12.01.2021r.

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (4-10 STYCZNIA)
W minionym tygodniu odwiedzalność galerii w dni handlowe wyniosła średnio 53 proc. wartości ubiegłorocznych. Najwięcej klientów 
odwiedziło galerie tradycyjnie w sobotę, a najwyższy footfall w porównaniu z danymi za analogiczny okres 2020 roku PRCH odnotowała we 
wtorek – 59 proc.

12.01.2021r.

KRZYSZTOF POZNAŃSKI DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM PRCH
12 stycznia 2021 roku na stanowisko dyrektora zarządzającego Polskiej Rady Centrów Handlowych powołano Krzysztofa Poznańskiego, 
menadżera z blisko trzydziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami, operacjami i sprzedażą. Nowy dyrektor zarządzający od lat jest 
związany z branżą centrów handlowych. Odpowiadał między innymi za finalizację inwestycji, zarządzanie i przekazanie nowemu właścicielowi 
centrum handlowego Złote Tarasy.

13.01.2021r.

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (11-17 STYCZNIA)
Ruch w galeriach handlowych niższy o ponad połowę. W okresie 11-17 stycznia br. średni footfall w dni handlowe wyniósł 49 proc. wartości 
ubiegłorocznych.

20.01.2021r.

Zestawienie komunikatów prasowych



TYTUŁ Data wysyłki

PODSTAWY DO PODJĘCIA KROKÓW PRAWNYCH PRZECIWKO SKARBOWI PAŃSTWA
20 stycznia br. podczas spotkania zorganizowanego przez PRCH przedstawiciele właścicieli i zarządzających obiektami handlowymi 
analizowali różne scenariusze i możliwości podjęcia kroków prawnych przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niekonstytucyjnymi i 
dyskryminującymi przepisami regulującymi zasady działalności podmiotów w czasie pandemii.

21.01.2021r.

BRANŻA CENTRÓW HANDLOWYCH APELUJE O PILNE OTWARCIE OD 1 LUTEGO
PRCH w imieniu branży apeluje do Rządu o jak najszybsze pełne otwarcie galerii handlowych. Analiza publicznie dostępnych danych nt. 
liczby przypadków COVID-19 zgromadzonych przez stowarzyszenie pokazuje, że funkcjonowanie sklepów w galeriach nie przekłada się 
na wzrost zachorowań w kraju.

22.01.2021r.

ROZSZERZENIE KATALOGU BRANŻ OBJĘTYCH TZW. TARCZĄ BRANŻOWĄ
Od 1 lutego 2021 r. rozszerzeniu ulegnie katalog branż, które mogą skorzystać z pomocy przewidzianej tzw. tarczą branżową. Poniżej 
prezentujemy szczegółowe zestawienie działalności objętych wsparciem oraz warunki, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać pomoc.

25.01.2021r.

TYGODNIOWY RAPORT Z ODWIEDZALNOŚCI (18-24 STYCZNIA)
Najnowsze dane PRCH Footfall Index z 18-24 stycznia br. wskazują na średnią odwiedzalność w dni handlowe na poziomie 49 proc. To 
powtórzenie wyniku z poprzedniego tygodnia.

28.01.2021r.

CENTRA HANDLOWE GOTOWE NA PRZYJĘCIE KLIENTÓW OD 1 LUTEGO
Decyzja o zakończeniu lockdownu i pełnym otwarciu od 1 lutego sklepów w centrach handlowych, które były i są gotowe na przyjęcie 
klientów i funkcjonowanie w najwyższym rygorze sanitarnym. Apeluje o wyznaczenie nowego terminu niedzieli handlowej, która 
przypada na czas lockdownu, tj. 31 stycznia.

28.01.2021r.

W TROSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO – RÓBMY ZAKUPY ODPOWIEDZIALNIE
Apel do konsumentów o odpowiedzialne zachowanie podczas wizyt w obiektach handlowych.

29.01.2021r.

Zestawienie komunikatów prasowych
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