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Seniorzy – konsumenci jutra

6,5 mln

Coraz aktywniej korzystający 

z internetu i urządzeń mobilnych 

W związku z zmianami demograficznymi 

w Polsce stanowią coraz większą grupę

ludności

Dysponują stabilnym i systematycznie 
rosnącym dochodem rozporządzalnym

Coraz dłużej aktywni zawodowo, 

cieszący się coraz lepszym zdrowiem 

Często pomijani w standardowych 
kampaniach marketingowych

Grupa o odmiennych potrzebach 

niż młodsze pokolenia 



Carrefour

Stary Browar

Seniorzy – konsumenci jutra



Seniorzy – konsumenci jutra

Centra handlowe i najemcy 
nie mają obecnie oferty 

nawet dla klienta po 40-tce, 
a co do dopiero dla seniorów.

Pomijamy prawie 
¼ polskiego społeczeństwa, 
choć siła nabywcza tej grupy 

sięga 80 mld zł rocznie.



Omnichannel



88%

52%

34%

77%

Internautów realizuje 
przez Internet różne 
aktywności związane 
z zakupami

Internautów deklaruje 
zakupy w Internecie

Internautów 
deklarujących zakupy 
w Internecie dokonało 
e-zakupu w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy

Internautów kupuje 
te same produkty 
w więcej niż jednym 
kanale zakupowym 

Omnichannel



40%

47%

97%

52%

55%

95%

64%

91%

0% 50% 100%

Aplikacje mobilne

Programy lojalnościowe

Media społecznościowe

Elastyczna polityka zwrotów

Weryfikacja dostępności

Lokalizacja sklepów
stacjonarnych

Click&collect

Sklep internetowy

2018 2017

Badanych sieci posiada sklepy 
internetowe~90%

Marek oferuje możliwość 
sprawdzenia dostępności towaru 
przez internet

>50%

Badanych sieci nie oferuje 
jeszcze usługi click&collect>30%

Media społecznościowe 
zyskują na znaczeniu jako narzędzie 

budowania relacji z klientami

Omnichannel



Dla klientów online 
i offline to oferta komplementarna

a nie konkurencyjna.

Klucz do sukcesu 
to swoboda wyboru 

kanału sprzedaży.  

Omnichannel



Doświadczenie
ponad zakupy



Centrum 
handlowe

Podniesienie jakości oferty

Pozytywny odbiór centrum handlowego

Wzrost częstotliwości odwiedzin

Kreator 
pozytywnych 

emocji i wrażeń 

Doświadczenie ponad zakupy



Doświadczenie ponad zakupy

Kino

Sala zabaw

Edukacja

Wydarzenia/ eventy

Siłownia zewnętrzna

Sztuka

Kultura

Boisko

Akcje prospołeczne

Park linowy



Doświadczenie ponad zakupy

Centra handlowe konkurują nie tylko między 
sobą, ale także 

z innymi sposobami spędzania czasu.

W przyszłości granica pomiędzy centrami 
handlowymi a centrami rozrywki 

będzie się zacierać. 
Warto sięgać po inspiracje z różnych źródeł, 

także niekomercyjnych.



Szybkość
i wygoda



Szybkość i wygoda

Wysokie 
tempo 
życia

Zakupy
blisko 

miejsca 
zamieszkania

SUPERMARKETY

DYSKONTY

CENTRA 
WYGODNYCH 
ZAKUPÓW



Centra wygodnych zakupów 
istniejące w I kw. 2018 600.000 m2

CENTRA WYGODNYCH ZAKUPÓW
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Centra wygodnych zakupów 
w budowie w I kw. 2018 130.000 m2

Oczekiwany wzrost zasobów 
na koniec 2018 roku w porównaniu 
z końcem 2017 roku 23%

Szybkość i wygoda
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Wzrost liczby supermarketów 
w porównaniu z początkiem 2016 roku 

15%

Liczba sklepów otwartych w ciągu ostatnich 
24 miesięcy przez trzech głównych graczy: 
Lewiatana, Delikatesy Centrum i Dino  

600

Liczba supermarketów w Polsce 
na początku 2018 roku  

8.000

SUPERMARKETY W POLSCE

Szybkość i wygoda

*) bez hipermarketow



Klienci coraz częściej przedkładają 
oszczędność czasu

ponad różnorodność oferty.

Szybkość i wygoda



Samo zdrowie



Samo zdrowie

Aktywność fizyczna

2,9 mln Polaków +15%
w ciągu 

4 lat

2.600 klubów fitness

CityFit

+10%
w ciągu 

4 lat



Świadome odżywianie

Organic Farma Zdrowia

8% 11,5%

centra handlowe otwarte w latach 2016-20182011-2013

Najemcy fitness, health&beauty
i żywność specjalistyczna

Samo zdrowie



Samo zdrowie

NOWOŚĆ! 
Lody bez cukru, bez jajek, bez laktozy, 
bezglutenowe, wegańskie i bez kalorii!



Nowy wymiar handlu –
projekty mixed-use



Konsument

Chętnie wybiera kompleksy 

barów i restauracji

Otwarty na nowe koncepty 

w gastronomii

Coraz chętniej jada poza 

domem

Zwraca w coraz większym stopniu 

uwagę na estetykę miejsca

Nowy wymiar handlu 
– projekty mixed-use



Projekty 
mixed-use

Oferują tereny zielone i spójnie i atrakcyjnie 
zaaranżowaną przestrzeń publiczną

Łączą funkcje mieszkaniowe i komercyjne 
(handlowe/ biurowe/ hotelowe) 
z gastronomią, rozrywką/ kulturą/ sztuką

Zorganizowane w zrewitalizowanych 
obiektach poprzemysłowych

Nowy wymiar handlu 
– projekty mixed-use



Stary Browar, Poznań

Centrum Praskie Koneser, 
Warszawa

Garnizon, Gdańsk

Bohema, Warszawa

Nowy wymiar handlu 
– projekty mixed-use



Wyjątkowy klimat i postindustrialny charakter
projektów mixed-use to 

magnesy przyciągające klientów.

Nowy wymiar handlu 
– projekty mixed-use



Knight Frank Sp. z o.o.
www.knightfrank.com.pl
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