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Wprowadzenie 

Rozwój polskiego rynku nowoczesnych nieruchomości handlowych trwa nieprzerwanie od lat 

90-tych XX wieku. Obecnie w Polsce funkcjonują 384 centra, o łącznej powierzchni najmu 

niemal 9 milionów m2, z czego w miastach o liczbie ludności powyżej 100 tys. mieszkańców jest 

to odpowiednio 278 centrów o powierzchni handlowej 7,3 miliona m2.   

Centra te różnią się lokalizacją, wielkością, wiekiem, pozycjonowaniem oraz siłą przyciągania. 

Głównym czynnikiem wyróżniającym dane centrum jest zestaw obecnych w nim najemców.      

O jego sile świadczą takie czynniki jak liczba popularnych marek, ich pozycjonowanie rynkowe 

zgodne z preferencjami i oczekiwaniami grupy docelowej oraz unikalność oferty rozumiana jako 

niepowtarzalność na danym rynku.  

Oferty wszystkich centrów handlowych w danym mieście razem budują ofertę handlową miasta. 

Tak jak i poszczególne obiekty handlowe, także i całe miasta można oceniać pod względem ich 

asortymentu i pozycjonowania. 
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Metodologia 

W celu zbadania atrakcyjności handlowej zarówno samych miast,   

jak i znajdujących się w nich galerii, powstał koszyk 60 marek, które 

poddano analizie. Należy przy tym zaznaczyć, że były to silne marki z 

kategorii mody, obuwia, produktów dla dzieci, wyposażenia domu, 

multimediów oraz zdrowia i urody, które można uznać za kluczowych 

najemców centrów handlowych. W analizie nie uwzględniono 

natomiast sieci spożywczych ani tych oferujących artykuły 

elektroniczne i sportowe. 

Przy konstruowaniu koszyka wzięto pod uwagę rynkowe 

pozycjonowanie marki. Każda z nich została przyporządkowana do 

jednej z trzech poniższych kategorii, do których przypisana została 

odpowiednia punktacja: 

• Marki ze średniej półki cenowej (1 pkt.).  

• Marki ze średniej-wyższej półki cenowej (2 pkt.).  

• Marki z segmentu premium (3 pkt.).  

W każdej z trzech powyższych kategorii znalazło się po 20 marek. 

Tak skonstruowany koszyk charakteryzuje się średnim 

pozycjonowaniem na poziomie równym 2 punktom, co stanowi 

odniesienie do dalszych analiz miast i centrów handlowych. 

Następnie określono obecność każdej marki w badanych miastach     

i centrach handlowych. Przy badaniu miast posłużono się tzw. 

wskaźnikiem penetracji, czyli wyrażonym w procentach ilorazem  

liczby marek z Koszyka dostępnych w danym mieście i całkowitej 

liczby marek w Koszyku Bazowym (60 pozycji).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wskaźnik penetracji pokazuje zatem kierunki dotychczasowej 

ekspansji sieci handlowych w polskich miastach. 

Zbadawszy obecność marek na każdym rynku, sprawdzono też 

średnie pozycjonowanie oferty miast. Stanowi ono średnią z 

pozycjonowania marek obecnych w badanym mieście, zważoną 

liczbą ich sklepów na danym rynku. 

Miasta 

O ile nie dziwi dodatnia korelacja pomiędzy wielkością miasta, a jego 

spenetrowaniem przez marki i pozycjonowaniem oferty rynkowej,       

o tyle ciekawe wydają się być pozycje miast z poszczególnych 

kategorii wielkościowych. Jedynym miastem, w którym funkcjonują 

wszystkie z 60 marek ujętych w badaniu jest Warszawa. 

Charakteryzuje się ona także najwyższym pozycjonowaniem na 

poziomie 1,85 punktu.  

Spośród aglomeracji o liczbie ludności przekraczającej 400 tys. 

mieszkańców najszerszą ofertą charakteryzuje się Trójmiasto,                 

a asortyment najwyższy cenowo ma Poznań. 

W kategorii miast o liczbie mieszkańców między 200 a 399 tys. 

najwięcej marek z Koszyka Bazowego występuje w Lublinie,                   

a najwyższym pozycjonowaniem charakteryzuje się Białystok.  

Wśród najmniejszych miast objętych badaniem, a więc tych o liczbie 

ludności między 100 a 199 tys. mieszkańców, najszerszą i najwyższą 

cenowo ofertę handlową ma Rzeszów. 

 

Białystok 
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Rzeszów 
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Trójmiasto 

Wałbrzych 
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Wrocław 

Zielona Góra 

1,2

1,3
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1,5

1,6

1,7

1,8
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Średnie pozycjonowanie 

Wskaźnik penetracji miast przez marki z Koszyka 

- Warszawa 

- miasta powyżej 400 tys. mieszkańców 

- miasta 200 - 399 tys. mieszkańców 

- miasta 100 -199 tys. mieszkańców 

* Wielkość punktu odzwierciedla liczbę ludności aglomeracji  

Źródło: Obliczenia własne JLL 
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Obiekty handlowe 

Z uwagi na fakt, iż na ofertę danego miasta wpływa atrakcyjność oferty 

centrów handlowych w nim się znajdujących, analizie poddano także 

poszczególne obiekty. W przeciwieństwie do badania miast,                      

o atrakcyjności danego centrum nie świadczy jedynie liczba 

popularnych marek, ale także unikalność oferty. W jej zbadaniu 

posłużono się więc nie wskaźnikiem spenetrowania przez marki z 

Koszyka Bazowego, ale Współczynnikiem Atrakcyjności. Do jego 

obliczenia – podobnie jak w badaniu miast - wzięto pod uwagę liczbę 

występujących w danym centrum marek z Koszyka Bazowego, lecz 

wskaźnik ten następnie skorygowano o liczbę sklepów danej sieci 

funkcjonujących w danym mieście. 

Współczynnik atrakcyjności (WA) został obliczony według poniższego 

wzoru: 

 

 

Tak wyliczony wskaźnik premiuje obiekty, w których funkcjonują sklepy 

nieobecne, lub obecne w małej liczbie w innych centrach danego 

miasta. Jest on wyrażony w procentach i pokazuje udział badanego 

centrum w ofercie marek z Koszyka Bazowego funkcjonujących w 

danym mieście.  

Podobnie jak w przypadku miast, analizując poszczególne centra 

handlowe określono ich rynkowe pozycjonowanie. Ustalono je na 

podstawie średniej arytmetycznej pozycjonowania występujących             

w każdym z nich marek z Koszyka Bazowego. 

Wyniki badania 

Poniżej prezentujemy przykładowe wyniki analizy dla wybranych miast     

z każdej ze zbadanych kategorii wielkościowej. Na wykresach ujęto 

jedynie te centra handlowe, w których obecnych jest co najmniej 5 

marek z Koszyka Bazowego. Należy także pamiętać, że niniejsza 

analiza dotyczy jedynie atrakcyjności oferty i pozycjonowania cenowego 

obiektów handlowych. Nie jest to jednoznaczne z oceną ich 

funkcjonowania, odwiedzalności czy dopasowania oferty do grupy 

docelowej. 

WA =  
liczba marek z Koszyka Bazowego występująca w danym mieście 

∑ 1 (marka) / liczba sklepów danej marki w mieście   
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Warszawa 

Trzy duże warszawskie centra (Galeria Mokotów, Arkadia i Złote 

Tarasy) posiadają najbardziej wszechstronną i unikalną ofertę w 

mieście. Charakteryzują się także podobnym pozycjonowaniem 

rynkowym, jednak w obu tych aspektach zaznacza się wyższa 

pozycja Galerii Mokotów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co ciekawe, trzy kolejne obiekty (Blue City, Atrium Promenada, Klif) 

cechują się zbliżoną atrakcyjnością oferty, lecz ich pozycjonowanie 

jest całkiem odmienne. Ofertę pozostałych centrów można uznać za 

porównywalną, zarówno pod względem rynkowej segmentacji jak i 

unikalności oferty.  

Galeria Mokotów 

Arkadia 

Złote Tarasy 

Atrium Promenada 

Blue City 

Wola Park 

CH Janki 

Klif 

Sadyba  
Best Mall 

Atrium  
Reduta 

Auchan  
Łomianki 

Galeria  
Wileńska 

Plac Unii 

Auchan  
Piaseczno 

M1 Marki 

King  
Cross  
Praga 

Atrium  
Targówek 

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Średnie pozycjonowanie 

Współczynnik atrakcyjności 

* Wielkość punktu odzwierciedla powierzchnię najmu centrum handlowego 

Źródło: Obliczenia własne JLL 
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Kraków 

Na rynku krakowskim najbardziej unikalną ofertą charakteryzuje się 

Galeria Krakowska. Mimo mniejszej powierzchni najmu niż w 

Bonarka City Center, funkcjonuje tam taka sama liczba marek z 

Koszyka Bazowego. Dzięki obecności takich sieci jak np. Hugo Boss 

czy Tommy Hilfiger, które nie występują w innych krakowskich 

centrach handlowych, oferta Galerii Krakowskiej jest jednak bardziej 

unikalna. Jest ona zarazem najwyżej spozycjonowanym obiektem w 

Krakowie. Dużą atrakcyjnością cechuje się także Bonarka City 

Center, a oferta obu galerii w dużej mierze uzupełnia się.  

Na kolejnym miejscu pod względem atrakcyjności znalazła się 

Galeria Kazimierz. Pozostałe centra handlowe posiadają podobny 

asortyment o relatywnie niskiej unikalności i pozycjonowaniu.  

Interesujący jest natomiast fakt, iż podczas gdy w Warszawie istnieje 

jedno centrum, którego pozycjonowanie jest znacznie powyżej 

średniej rynkowej (Klif), w Krakowie nie występują aż tak duże 

różnice w segmentacji. Poziom cen asortymentu wszystkich 

sklasyfikowanych centrów handlowych zawiera się w zakresie między 

1,40 a 1,97 punktu. 

* Wielkość punktu odzwierciedla powierzchnię najmu centrum handlowego 

Źródło: Obliczenia własne JLL 
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1
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Lublin 

Najlepszymi pod względem atrakcyjności i unikalności oferty 

obiektami handlowymi w Lublinie są Lublin Plaza i Atrium Felicity. 

Dzięki obecności kilku marek z segmentu premium to jednak oferta 

tego pierwszego centrum jest wyżej pozycjonowana. Obydwie galerie 

odpowiadają łącznie za 65% całkowitej oferty marek z Koszyka 

Bazowego, które dostępne są w mieście. 

Otwarte na początku br. Tarasy Zamkowe przedstawiają podobną 

ofertę cenową do Atrium Felicity, jednak liczba dostępnych marek             

i ich unikalność jest tam nieco niższa. Najmniejszy wachlarz marek 

spośród sklasyfikowanych obiektów w Lublinie oferuje natomiast 

Galeria Orkana.   

* Wielkość punktu odzwierciedla powierzchnię najmu centrum handlowego 

Źródło: Obliczenia własne JLL 

Atrium Felicity 

Lublin Plaza 

Tarasy 
Zamkowe 

Galeria Olimp 
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Współczynnik atrakcyjności 
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Rzeszów 

Centra handlowe zlokalizowane w Rzeszowie cechują się podobną 

przystępnością cenową co te zlokalizowane w większych miastach. 

Jednak w porównaniu do miast o podobnej liczbie ludności,                   

ich poziom można uznać za dość wysoki. Najszerszą, najbardziej 

unikalną i najwyżej pozycjonowaną ofertę prezentuje Galeria 

Rzeszów. Nieco mniejszym Współczynnikiem Atrakcyjności                          

i pozycjonowaniem charakteryzuje się Millenium Hall. Część oferty 

Koszyka Bazowego dostępna jest także w Galerii Graffica.                        

W pozostałych rzeszowskich centrach handlowych nie funkcjonuje 

więcej niż 4 z listy 60 badanych marek, a zatem nie zostały one 

sklasyfikowane w badaniu. 

* Wielkość punktu odzwierciedla powierzchnię najmu centrum handlowego 

Źródło: Obliczenia własne JLL 

Galeria Rzeszów 
Galeria Graffica 

Millenium Hall 

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Współczynnik atrakcyjności 

Średnie pozycjonowanie 



 

 

 

COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2015. All Rights Reserved 9 

 

Szeroka czy Unikalna? Badanie oferty polskich centrów handlowych - Czerwiec 2015   

 

Wnioski 

Atrakcyjność i unikalność oferty centrów handlowych jest jednym z czynników wpływających na 

ich postrzeganie przez klientów, którzy oczekują, że każde centrum zaoferuje im nieco 

odmienny zestaw sklepów. Mimo, że pula marek dostępnych w Polsce cały czas ulega 

powiększeniu, w przypadku wielu galerii zlokalizowanych w mniejszych miastach, na liście 

obecnych w nich sieci nie ma znaczących różnic.  

To co wpływa zatem na atrakcyjność oferty danego obiektu to kombinacja dwóch czynników: 

szerokiego wachlarza marek oraz ich niepowtarzalności. Dzięki tak skonstruowanej metodologii 

badania, które poza liczbą dostępnych marek bierze pod uwagę także ich unikalność, udało się 

zidentyfikować wiodące obiekty w każdym z badanych miast. Należy jednak podkreślić, że w 

niniejszej analizie ocenie poddano jedynie szerokość oferty handlowej, nie badając natomiast 

innych czynników takich jak odwiedzalność, dopasowanie oferty do grupy docelowej czy poziom 

generowanych przez dane centrum przychodów. Jest ona natomiast skutecznym narzędziem 

oceny otoczenia rynkowego i pozycjonowania obiektów handlowych, szczególnie przydatnym 

przy konstruowaniu optymalnego zestawienia najemców.   

JLL dysponuje także analizami innych miast  o liczbie ludności powyżej 100 tys. Prosimy o 

kontakt gdyby byli Państwo zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy na temat atrakcyjności 

oferty polskich centrów handlowych. 
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