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A ktualnie prowadzimy 11 skle-
pów własnych oraz 80 part-
nerskich. W najbliższym czasie 
planujemy rozwój sieci sklepów 

franczyzowych oraz podniesienie jakości 
obsługi i VM w już działających salonach 
– mówi w rozmowie z portalem Retail-
net Maciej Makowski, CEE Marketing 
Manager z Regatta Polska Sp. z o.o.

Średnia powierzchnia lokali marki to 
ok. 100 mkw.

Regatta poszukuje nowych lokali 
Sieć jest rozwijana nie tylko w galeriach 

centrach handlowych, ale także  
w centrach outletowych oraz przy 
głównych ulicach handlowych, jak np. 
Floriańska w Krakowie.

– Poszukujemy nowych lokali – naj-
lepiej w dużych i popularnych galeriach 
handlowych, ale również jesteśmy zainte-
resowani otwieraniem stoisk sezonowych 
w popularnych kurortach w Polsce. 

Chcemy się rozwijać głównie w dużych 
miastach oraz miejscowościach turystycz-
nych – dodaje.

Asortyment marki Regatta dzieli się 
na kilka kolekcji: Point 214, Adventure 
Tech, Wild Shores / Heritage i Outdo-
or Classics, dzięki czemu klient może 
wybrać produkt dostosowany do swoich 
potrzeb, od specjalistycznych po codzien-
nego użytku.

Grupa Regatta Great Outdoors
Asortyment marki Regatta to: odzież 

(m.in. kurtki, bluzy, softshelle, bielizna 
termoaktywna), obuwie, sprzęt i akcesoria 
dla dzieci oraz dorosłych (plecaki, maty, 
namioty, śpiwory i inne). 

Odzież dostępna jest w bardzo szerokiej 
rozmiarówce: damskie modele już od 32 
do 60, a męskie – od XS do 7XL, oraz 
dziecięce. 

Poza tym w skład grupy Regatta Great 
Outdoors wchodzą jeszcze dwie marki 
dostępne w polskich sklepach: Dare 2b 
(odzież sportowa, www.sklep-dare2b.pl) 
oraz Craghoppers (odzież dla podróżni-
ków).

Marka prowadzi również sklep interne-
towy regatta.pl. n
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nych kampanii promocyjnych, pozwa-
lają informować o ofertach dostępnych 
w sklepach oraz wydarzeniach organizo-
wanych w centrum. 

Dzięki tzw. mapom ciepła możliwa  
jest również dokładna analiza ruchu 
i obserwowanie, gdzie gromadzą się 
odwiedzający.

Pierwsze centrum z usługą 
collect&try

Posnania jest pierwszym centrum 
w Polsce, które wprowadziło pionierską 
usługę collect&try. Łączy ona zalety 
click&collect z collect&try, tworząc 
prawdziwy model zakupów typu multi-
channel. 

Klient zamawia produkty online, 
wskazując Posnanię jako adres dosta-
wy. Dedykowany do tej usługi personel 
Posnania Premium Lounge informuje 
klienta o dostarczeniu przesyłki. Klient 
ma możliwość np. przymierzenia ubrań, 
a jeśli towar nie spełnia jego oczekiwań, 
personel pomaga zapakować go i odesłać 
do nadawcy. 

– Coraz więcej osób interesuje się 
collect&try, doceniając możliwość skorzy-
stania z przymierzalni i pomoc w obsłu-
dze – mówi Justyna Urbanowicz, która 
zajmuje się „customercare” w Posnanii.

– Nasz własny think tankApsys Lab, jak 
i raporty nt. trendów wskazują, że moż-
liwość odbioru produktów w jednym 
miejscu, wszystko jedno, jak kupionych 
– offline lub online – będzie rozwijana 
w przyszłości – dodaje Lidia Deja, szef 
marketingu Apsys. n

Regatta planuje rozwój sieci 
salonów franczyzowych
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PULS RYNKU PULS RYNKU

 Regatta , brytyjska marka z ofertą odzieży outdoorowej, 
planuje umocnić swoją pozycję na polskim rynku

N
owoczesne centra handlowe 
muszą łączyć dziś dwa światy: 
online i offline – zarów-
no w sferze komunikacji 
z klientami i najemcami, jak 

również w sferze handlowej. Posnania, 
centrum handlowo-lifestylowe wybudo-
wane przez Apsys w Poznaniu, prezentuje 
w tym zakresie szereg nowatorskich roz-
wiązań, w tym z zakresu Digital Signage, 
omnichannel czy geolokalizacji.

Interaktywna rozrywka  
i komunikacja z klientami

Posnania to pierwsze centrum w Polsce 
z tak rozbudowanym systemem Digital 
Signage, oferującym rozwiązania dla 
klientów, najemców i zarządcy. Umoż-
liwia on markom interakcję z klientami 
za pomocą najnowszych technologii 
i przedstawianie przekazu handlowego 
bezpośrednio w miejscu oraz momencie 
zakupu. 

Jak wynika z badań Millward Brown 
z 2016 roku, to najbardziej efektywna 
forma promocji marki. Nie ma obecnie 
skuteczniejszej metody dotarcia do klien-

ta niż reklama w miejscu sprzedaży. 
Wyniki pokazują, że działania z zakresu 
Digital Signage budują zainteresowanie 
i zaangażowanie klientów, podwyższając 
odsetek wchodzących do reklamowanych 
sklepów czy poszukujących promowanych 
produktów. 

System zainstalowany w Posnanii przy-
gotowano z uwzględnieniem najlepszych 
dostępnych rozwiązań. Klientom oferu-
je on rozrywkę, zwiększa atrakcyjność 
wizualną kierowanych komunikatów, 
zapewnia udogodnienia, takie jak porty 
ładujące smartfony czy aplikacje łączą-
ce się z portalami społecznościowymi. 

System obejmuje kilkadziesiąt nośników 
multimedialnych – ekranów LED, inter-
aktywnych ścian wideo i profesjonalnych 
tabletów. 

Wyróżniające się rozwiązania to m.in.: 
podwieszony w Atrium ekran eliptyczny 
o powierzchni ok. 100 mkw. oraz długi 
na 48 m i wysoki na 1,5 m półokrągły 
ekran w Rotundzie. Elementy systemu 
są obecne także w innych częściach 
Posnanii: Posnania Premium Lounge, 
DiningVillage, strefach spotkań i wypo-
czynku oraz wejściach na parking.

Inteligentne WiFi i geolokalizacja
Apsys zdecydował się wykorzystać 

w Posnanii inteligentny system WiFi 
Netii, który zapewnia usługę geolo-
kalizacji i łączność na 100 tys. mkw. 
powierzchni handlowej, m.in. dzięki 
350 punktom dostępowym do sieci. Jest 
to jedno z pierwszych tej skali wdrożeń 
w Polsce i Europie oraz pierwsza tak 
rozbudowana sieć zapewniająca większą 
dokładność i precyzję w pozycjonowa-
niu obiektów. – W Posnanii ułożyliśmy 
ponad 200 km kabli światłowodowych, 
docierając do każdego z 300 punktów 
handlowo-usługowych – wyjaśnia Tomasz 
Kołodziejczyk, dyrektor sprzedaży B2B 
w Netii SA. 

Usługa geolokalizacji ułatwia klientom 
poruszanie się po Posnanii i jej parkingu. 
Można z niej korzystać dzięki dedykowa-
nej aplikacji, która aktywuje się automa-
tycznie po wejściu w obszar obsługiwany 
przez WiFi Posnanii. Geolokalizacja 
pomaga sprawdzić, gdzie znajduje się 
wybrany punkt sprzedaży lub miejsce 
parkingowe, jak jest daleko oraz ile czasu 
zajmie dotarcie tam.

Nowoczesne rozwiązania cyfrowe 
wspierają także zarządcę i najemców 
Posnanii w działaniach marketingowych. 
Umożliwiają prowadzenie personalizowa-
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 Posnania  to pierwsze centrum w Polsce z tak rozbudowanym systemem Digital 
Signage, oferującym rozwiązania dla klientów, najemców i zarządcy

“System obejmuje 
kilkadziesiąt nośników 

multimedialnych – ekranów 
LED, interaktywnych ścian 

wideo i tabletów 

Unikalnym rozwiązaniem jest podwieszony w Atrium ekran eliptyczny LED 
o pow. ok. 100 mkw. i transparentności na poziomie 90 proc.

Sieć Regatta jest rozwijana nie tylko w galeriach i centrach handlowych, 
ale także w centrach outletowych oraz przy głównych ulicach handlowych

Firma Apsys – jeden z wiodących 
operatorów branży centrów handlo-
wych w Polsce i we Francji – powstała 
w 1996 roku. Działa jako inwestor, de-
weloper, agent ds. najmu, menedżer 
projektu i zarządca nieruchomości. 
Do największych inwestycji firmy 
należą Manufaktura w Łodzi oraz 
Posnania w Poznaniu, otwarta w paź-
dzierniku 2016 roku. 


