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Nejd�ležit�jším faktorem rozhodujícím o návšt�v�
obchodního centra nadále z�stává p�edevším cena. Mezi
další základní požadavky spot�ebitel� pat�í �istota,

pohodlí p�i nakupování a bezpe�nost. Dalšími d�ležitými
faktory jsou rozmanitost obchod�, parkovací kapacita a

osobní bezpe�nost.

Naopak nejmenší roli p�i rozhodování, kde nakupovat,

hrají eventy a marketingové akce - jako jsou módní
p�ehlídky nebo koncerty - po�ádané v nákupních

centrech. Malou d�ležitost spot�ebitelé p�ikládají také
tomu, jaké centrum nabízí možnosti zábavy, kvalit�
restaurací a wi-fi zdarma.

Vyplývá to z panevropských pr�zkum� spot�ebního chování How Consumers

Shop a Shopping Centre Index, které na vzorku 21 tisíc respondent� ve 21
zemích - v�etn� �eské republiky - realizovala realitn�-poradenská

spole�nost CBRE.

Celý �lánek si m�žete p�e�íst v týdeníku Marketing & Media >>>

"Studie poukázala na n�kolik zajímavých detail�, které mají velký význam pro

budoucí plánování aktivit maloobchodník�. P�edevším roste zájem

evropských zákazník� o menší nákupní centra a kamenné obchody," �ekla k
tomu Veronika Tebichová z CBRE. Malá nákupní centra a kamenné obchody

p�ed velkými nákupními centry preferuje už 49 % lidí.

Jsme ochotn�jší dojížd�t

�eši se od zbytku Evropy podle pr�zkumu liší v tom, že jsou do nákupních

center ochotní dojížd�t podstatn� déle. Tém�� polovina - 49 procent -
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Nákupní centra pot�ebují redesign,

jejich marketingové akce lidi nelákají

Ji�í Ho��ica

�t te více o: nákupní centrum | marketing

Morální životnost nákupních center je p!t až deset let. Pak

jsou nezbytné další investice, "íká mezinárodní pr#zkum. A

co p"ivábí zákazníka k jejich návšt!v!? Eventy a

marketingové akce až v poslední "ad!, rozhodující je po"ád

p"edevším cena a pohodlí p"i nákupu.
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Olympia Brno

foto: archiv HN
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evropských spot�ebitel� dojíždí do svého oblíbeného centra šest až 15 minut.
"V 4eské republice zákazníci cestují výrazn� déle. Obvykle to je 16 až 30

minut," vysv�tlila Tebichová.

Déle než 30 minut dojíždí za nákupy více než �tvrtina �ech�. Naopak

nejmén� �asu tráví na cestách do obchod� Norové, Nizozemci a Rakušané.
"S rostoucím p�íjmem klesá ochota jezdit do vzdálen�jších nákupních center,

hlavn� u muž�," doplnila Tebichová.

Z dvacítky evropských zemí jsou �eši rekordmany v dojížd�ní do

nákupních center - 5t6te ZDE

O budoucnosti nakupování m�že vypovídat to, že mladí zákazníci ve v�ku 18
až 24 let o obchodních centrech ve v�tší mí�e uvažují jako o místech

setkávání s p�áteli. V�tší roli pro n� proto hrají wi-fi, kavárny a restaurace.

Morální životnost obchodních center je p�t až deset let. 7ada obchodních

center v �esku proto podle Tebichové nyní stojí p�ed nezbytnými investicemi
do svého redesignu, rekonstrukce a renovace, které jsou nezbytným

p�edpokladem vyšších p�íjm� obchodník�.
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