
Malá  nákupní  centra  a  kamenné  obchody  nej�ast�ji  navšt�vuje  tak�ka  polovina  (49

procent)  evropských  zákazník�,  nejv�tší  nákupní  parky  47  procent.  Preference  se

regionáln� liší. „Zatímco zem� západní Evropy stále více preferují nákup v menších a

kamenných  obchodech,  zem�  východní  Evropy  a  Skandinávie  nadále  preferují

p�edevším velká obchodní centra,“ uvedla Veronika Tebichová ze spole�nost CBRE.

Nejd�ležit�jším faktorem pro návšt�vu obchodního centra  z�stává  cena,  a  to  v  celé
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Evropští zákazníci za�ínají více up�ednost�ovat malá nákupní centra a kamenné

obchody p�ed velkými nákupními parky. Rozhodující však stále z�stává cena, vyplývá z

aktuální celoevropské studie realitní poradenské spole�nosti CBRE.
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Evrop� i pro �eské zákazníky. Velký vliv mají také �istota centra, pohodlí p�i nákupu a

bezpe�nost. Zákazníci oce�ují i rozmanitost služeb a obchod� v míst�.

P�i výb�ru místa k nakupování hraje roli také vzdálenost centra od domova. „Evropští

zákazníci  pot�ebují  pr�m�rn�  šest  až  patnáct  minut,  aby  se  dostali  do  místa,  kde

nej�ast�ji  nakupují  jiné zboží  než potraviny.  V �esku zákazníci  cestují  výrazn�  déle,

obvykle  kolem  16  až  30  minut,“  dodala  Tebichová  s  tím,  že  ochota  jezdit  do

vzdálen�jších nákupních center klesá s rostoucím p�íjmem. Pr�zkumu How Consumer

Shop se zú�astnilo 21 tisíc respondent� z 21 zemí.

Plocha maloobchodních prostor v nákupních centrech v �esku by m�la podle odhad� v

p�íštím roce p�ekro�it  hranici  2,5 milionu metr�  �tvere�ních.  Nejvíce maloobchodních

ploch v nákupních centrech je v Praze, tém�� 785.000 metr� �tvere�ních. P�i p�epo�tu

obchod�  na  obyvatele  je  lídrem Liberec,  kde  na  tisíc  obyvatel  p�ipadá  1440  metr�

�tvere�ních t�chto ploch. Nejmén� má Ústí nad Labem (440 m2/1000 obyvatel).

�t�te také:

Sesazený šéf svazu obchodu se stal viceprezidentem

Maloobchod podle KPMG letos roste o t�i procenta

Autor �lánku: �tk
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