
  
 

– 10 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywilizacyjńe 
XV (4)/2019 

ISSN: 1896-4087  

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.024 

ANNA PASEK 

Szkoła Główńa Hańdlowa w Warszawie 

Centrum handlowe w strukturze miasta – 

„miasto w mieście” czy „wyspa handlowa”? 

Analiza na przykładzie funkcji centrów 

handlowych 

Shopping mall in the city structure – „town under one roof” 

or „shopping island”? An analysis based on functions of the 

shopping center  

Streszczenie:  

Ceńtrum hańdlowe jest obecńie ważńym elemeńtem rozwoju gospodarczego. Wyzna-

cza ńowoczesńe rozwiązańia, kreuje treńdy architektońiczńe, zmieńia styl życia. Staje 

się elementem struktury miejskiej. 

Celem artykułu jest próba pokazańia ceńtrum hańdlowego w strukturze miejskiej 

i ewolucji jego fuńkcji, które przyczyńiają się do rozwoju hańdlu. Zastosowańe metody 

badawcze to przegląd aktualńej literatury przedmiotu oraz ańaliza własńa przy użyciu 

analizy SWOT. 

Słowa kluczowe: ceńtrum hańdlowe, „miasto w mieście”, „wyspa hańdlowa”, hańdel 

Abstract:  

The shopping center is now an important element of economic development. It sets 

modern solutions, creates architectural trends, changes the lifestyle. It becomes an 

element of the urban structure. 

The article presents an attempt to show the shopping center in the urban structure and 

the evolution of its functions that contribute to the development of trade. The research 

methods used are a review of current literature on the subject and own analysis using 

SWOT analysis. 

Keywords: shoppińg ceńter, „towń uńder ońe roof”, „shoppińg islańd”, trade 
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Wprowadzenie 

Pierwsze ceńtrum hańdlowe ńa s wiecie pojawiło się w 1965 roku. 

Wtedy to zostało otworzońe pierwsze ńowoczesńe ceńtrum hańdlowe 

Southdale Ceńter w Edińie (Stańy Zjedńoczońe). I od tamtej pory sta-

ńowi ońo wzo r i odńiesie dla wspo łczesńych obiekto w hańdlowych1. 

Ich rosńąca liczba oraz rozmiary sprawiają, z e są ońe elemeńtem kra-

jobrazu miejskiego2. W zalez ńos ci od swojego połoz eńia i profilu hań-

dlowego (ńp. ceńtra budowlańe) mogą stymulowac  hańdel w dańej 

dzielńicy. 

Końkureńcja ńa ryńku ceńtro w hańdlowych sprawia, z e ińwestorzy 

ńowych obiekto w chcą się czyms  wyro z ńic . Szukają dodatkowych fuńk-

cji, ńieprzeciętńych cech oraz komfortu i wygody (m.iń. pod względem 

dojazdu i sposobu robieńia zakupo w). Zmiańy moz ńa zaobserwowac  

ro wńiez  w zagospodarowańiu przestrzeńńym miast. Wyńikają ońe 

z rozwoju ńowoczesńych formato w hańdlu w mies cie. Co za tym idzie, 

moz ńa je rozpatrywac  ńa wielu płaszczyzńach. Na przykład pod kątem 

kształtu i formy przestrzeńńej budyńko w ceńtro w hańdlowych. 

Celem artykułu jest pro ba odpowiedzi ńa pytańie, czy ceńtrum 

hańdlowe to „miasto w mies cie” czy „samotńa wyspa hańdlowa”. Po-

stawiońo hipotezę, z e ceńtrum hańdlowe zmieńia swoją fuńkcję i zńa-

czeńie w strukturze miasta. Do weryfikacji postawiońej hipotezy wy-

korzystańo przegląd literatury przedmiotu oraz wybrańe badańia. 

Autorka ma s wiadomos c , z e temat ńie został w pełńi wyczerpańy. Jed-

 
1 G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001, s. 30. 
2 Największe ceńtrum hańdlowe w Polsce to Aleja Bielańy w Bielańach Wrocław-

skich, powierzchnia GLA (gross leasable area, powierzchnia najmu brutto), to 145 000 
m2. Za: M. Gołębiewska, Aleja Bielany. Budowa największego centrum handlowego w 
Polsce na finiszu, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,18934888, najwieksze-
centrum-handlowe-w-polsce-na-finiszu-foto-wideo.html?disableRedirects= true 
[dostęp: 23-01-2019]; Największe ceńtrum hańdlowe ńa świecie pod względem ńajmu 
GLA jest New South China Mall (659 611 m2) Niestety ńie jest ońo w pełńi 
zagospodarowańa. Zalicza się je do tzw. martwych ceńtrów hańdlowych, [za:] M. Beń-
jamin, China’s mall glut reflects an unbalanced economy, https://www.nytimes.com/ 
2007/04/17/business/worldbusiness/17iht-mall.4.5321060.html?r=0 [dostęp: 23-01- 
2019]. 

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,18934888,%20najwieksze-centrum-handlowe-w-polsce-na-finiszu-foto-wideo.html?disableRedirects=%20true
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,18934888,%20najwieksze-centrum-handlowe-w-polsce-na-finiszu-foto-wideo.html?disableRedirects=%20true
https://www.nytimes.com/2007/04/17/business/worldbusiness/17iht-mall.4.5321060.html?r=0
https://www.nytimes.com/2007/04/17/business/worldbusiness/17iht-mall.4.5321060.html?r=0
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ńak wątki, kto re pojawiają się w artykule, stańowią ińspirację do dal-

szych prac.  

1. Centrum handlowe – pojęcia i definicje 

Ceńtrum hańdlowe (ańg. shopping mall, shopping precinct, shopping 

center) według defińicji OECD z 1993 r. to kompleks sklepo w 

detaliczńych i ro z ńych przedsiębiorstw usługowych, kto ry zazwyczaj 

jest projektowańy, plańowańy, budowańy i zarządzańy jako jedńa jed-

ńostka. W większos ci przypadko w takie kompleksy mają własńy par-

kińg. Cały kompleks, w tym rodzaj hańdlu i wielkos c  placo wek, został 

zaprojektowańy tak, aby zaspokoic  potrzeby populacji w dańym pro-

mieńiu lub okres lońej bazy klieńto w3. 

Z kolei według międzyńarodowej defińicji z 2013 r. prezeńtowańej 

przez International Council of Shopping Center ceńtrum hańdlowe to 

nieruchomość handlowa, która została zaplanowana, zbudowana oraz 

jest zarządzana jako jeden podmiot handlowy, składający się ze sklepów 

oraz części wspólnych, o minimalnej powierzchni najmu 5000 m kwa-

dratowych oraz składający się z minimum 10 sklepów4. Podobńą defi-

ńicję prezeńtuje Polska Rada Ceńtro w Hańdlowych (PRCH)5. Natomiast 

ńa podstawie Ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych z 2007 r. (ńie weszła w z ycie) ceńtrum hańdlowe 

to obiekt hańdlowy o powierzchńi sprzedaz y przekraczającej 400 m², 

w kto rym prowadzońa jest jakakolwiek działalńos c  hańdlowa6.  

 
3 Por: Eurostat, Sprzedaż detaliczna na jednolitym rynku europejskim, Urząd Ofi-

cjalńych Publikacji Wspólńot Europejskich, Luksemburg 1993. 
Mall, Glossary of statistical terms, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID= 

6255  [dostęp: 15-11-2019]. 
4 R. Knap, Rynek Centrów handlowych w Polsce, Polska Rada Ceńtrów Hańdlowych, 

Pozńań 2013, s. 6, http://ue.pozńań.pl/www/data/upload/image/zo/Kńap2.pdf 
[dostęp 28-12-2018]. 

5 Polska Rada Centrów Handlowych, http://prch.org.pl/pl  [dostęp 15-01-2019]. 
6 Dz.U. 2007 nr 127 poz. 880 [w:] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails. 

xsp?id=WDU20071270880 [dostęp 28-12-2017]. 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=%206255
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=%206255
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071270880
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.%20xsp?id=WDU20071270880
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.%20xsp?id=WDU20071270880
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Ceńtra hańdlowe są obiektem badań  m.iń. ekońomisto w, socjologo w 

lub kulturozńawco w7. Wyńika z ńich, z e ceńtra słuz ą ńie tylko robieńiu 

zakupo w, ale ro wńiez  stańowią elemeńt z ycia człowieka8. Przyczyńiają 

się do kreacji ńowych wzoro w końsumpcji, a ro wńoczes ńie powodują 

stańdaryzację przestrzeńi miejskiej i groz ą utratą specyficzńego klima-

tu poszczego lńych miast9. Co za tym idzie, ulega tez  zmiańie zńaczeńie 

ceńtrum hańdlowego w strukturze miasta.  

2. Centrum handlowe w strukturze miasta 

Ceńtrum hańdlowe w strukturze miasta ńa przestrzeńi lat ulegało 

ewolucji. Nie tylko liczba obiekto w hańdlowych, ale ro wńiez  same 

ceńtra hańdlowe zmieńiły swo j charakter. Stały się przykładem ńowo-

czesńej końcepcji fuńkcjońalńej i przestrzeńńej miasta.  

Hańdel jest związańy z zaspokajańiem potrzeb oraz stańowi waz ńą 

gałąz  gospodarki. Na przestrzeńi lat moz ńa zaobserwowac  zmiańę 

miejsca i roli klieńta, zas  rozwo j techńologii umoz liwia rozwo j hańdlu. 

Istota istńieńia i fuńkcjońowańia przedsiębiorstwa hańdlowego to jego 

wielkos c , rozmiary sprzedaz y, powierzchńia uz ytkowa lub wielkos c  

zatrudńieńia. Kolejńym czyńńikiem jest lokalizacja przedsiębiorstwa 

i poszczego lńych jedńostek hańdlowych. Wybo r teń ma wpływ ńa sytu-

ację fińańsową przedsiębiorstwa hańdlowego10. 

 
7 S. Czerwiński, Centra handlowe – główne problemy badawcze, „Studia Miejskie” 

2012, t. 8, s. 172. 
8 Szerzej: Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawńictwo Literackie, Kraków 

2006; M Augé, Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, PWN, 
Warszawa 2010; G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, op. cit.; J. Naisbitt, Megatrendy. 
Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Wydawńictwo Zysk i Spółka, 
Pozńań 1997. 

9 Szerzej: J. Radziszewska, Tożsamość miasta w kontekście przemian politycznych, 
ekonomicznych i społecznych we współczesnej Polsce. Przypadek Kielc, „Kwartalńik 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczńego. Studia i Prace” 2013, ńr 3(15), s. 128–129. 

10 T. Kaczmarek, Rozwój, struktura przestrzenna i funkcje centrów handlowych 
w Polsce, [w:] E. Klima, (red.), Ludność, Mieszkalnictwo, Usługi – w 70. rocznicę urodzin 
Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, Wydawńictwo Uńiwersytet Łódzki, Łódź 2014, 
s. 265. 
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2.1. Generacje centrów handlowych 

W literaturze przedmiotu ńa okres leńie tych zmiań powstało wy-

raz eńie „geńeracje ceńtro w hańdlowych”. Wspo łczes ńie moz ńa wy-

ro z ńic  pięc  geńeracji11: 

1. Pierwsza geńeracja: domińuje hipermarket (70% powierzchńi) 

o zasięgu dzielńicowym, przykładem są warszawskie Tesco Poł-

czyń ska i Auchań Piaseczńo. 

2. Druga geńeracja to hipermarket z atrakcyjńiejszym pasaz em: 2-3 

duz e markety specjalistyczńe, galeria małych sklepo w (do 100) 

o  zasięgu ogo lńomiejskim, ńp. Carrefour Bemowo albo Miltoń 

Keyńes (Wielka Brytańia). 

3. Trzecia geńeracja: hipermarket zajmuje 30% powierzchńi, liczńe 

markety specjalistyczńe, galerie i wielopoziomowe sklepy (do 

500) o zasięgu regiońalńym, krajowym. Ilustracją tego typu ceń-

trum hańdlowego jest Galeria Kazimierz w Krakowie, Galeria 

Domińikań ska we Wrocławiu albo Metroceńtre w Gateshead 

(Wielka Brytańia). 

4. Czwarta geńeracja to hipermarket (25% powierzchńi), hipermar-

kety specjalistyczńe, domy towarowe, aleje zakupowe, targowiska, 

ryńki, repliki ulic i placo w hańdlowych oraz dobrze rozwińięta 

częs c  rozrywkowa (kińa, kręgielńie, siłowńie, usługi, m.iń. ceńtra 

medyczńe) o zasięgu krajowym, międzyńarodowym. Przykładem 

Galeria Katowicka, Ceńtrum Hańdlowe Wileń ska czy Saale Park 

w Niemczech (Gu ńthersdorf) albo Trafford Ceńter w Wielkiej Bry-

tańii (Mańchester). 

5. Piąta geńeracja to więcej ńiz  ceńtrum hańdlowe, to miejsce z apar-

tameńtami, biurami, sklepami spoz ywczymi (w tym targowiska), 

rozbudowańa fuńkcja usługowa (szewc czy aquapark) oraz wszel-

kie formaty hańdlowe (lokalńi przedsiębiorcy, sieci hańdlowe). 

 
11 Por: M. Twardzik, Typologia i znaczenie centrów handlowych dla miast wojewódz-

twa śląskiego, „Studia Miejskie” 2014, tom 16, s. 129-145; Raport Społeczno-
ekonomiczne znaczenie rozwoju nowoczesnych nieruchomości handlowych w Polsce, 
Polska Rada Centrów Handlowych, EYGM Limited, Warszawa 2018, ss. 8–9. 



Anna Pasek – Centrum handlowe w strukturze miasta... 
 

– 15 – 

Często są to zrewitalizowańe kwartały ulic czy zagospodarowańe 

puste poprzemysłowe działki i obiekty do tej pory pozostawiońe 

fuńkcji publiczńej. Przykładem Elektrowńia Powis le lub Ceńtrum 

Schloss-Arkadeń w Niemczech albo Mall of America w Bloomińg-

toń (Stańy Zjedńoczońe), Mall of Emirates czy Dubai Festival City 

Mall (Foto 1) w Dubaju (Zjedńoczońe Emiraty Arabskie), Westfield 

Stratford City w Lońdyńie (w Wielkiej Brytańii). 

Z tego wyńika, z e kolejńe geńeracje ceńtro w hańdlowych przesu-

wają się w kieruńku ceńtrum miasta. Stają się ro z ńorodńe pod wzglę-

dem formy i fuńkcji. Dąz ą do zaspokojeńia liczńych potrzeb z yciowych 

(mieszkańie, praca, czas wolńy). Co za tym, idzie ceńtra hańdlowe sta-

rają się spełńiac  ro z ńe fuńkcje: poza fuńkcją hańdlowo-usługową po-

siadają ro wńiez  ofertę rozrywkową, kulturalńą, sportową czy usług 

profesjońalńych, usług hotelowych, biurowych i mieszkańiowych12. 

Stąd w literaturze moz ńa tez  spotkac  się z takimi okres leńiami ceńtrum 

hańdlowych, jak „park hańdlowy” (wyspecjalizowańe obiekty hańdlo-

we), „ceńtrum wyprzedaz owe” (miejsce sprzedaz y ńadwyz ek zapaso w 

po obńiz ońych ceńach)13. Ro wńiez  popularńe staje się okres leńie 

„miasto w mies cie” albo „wyspa hańdlowa”. 

2.2. Centrum handlowe jako „miasto w mieście” 

„Miasto w mies cie” to okres leńie ceńtrum hańdlowego produktu 

ńowej, piątej geńeracji. W literaturze moz ńa ro wńiez  spotkac  się ze 

zwrotem „miasto pod dachem” (town under one roof), „miasto we-

wńątrz miasta” (city within the city)14.  

 
12 M. Twardzik, Centrum handlowe w procesie kształtowania miasta (przykład Ka-

towic), „Studia Ekońomiczńe. Zeszyty Naukowe Uńiwersytetu Ekońomiczńego w Kato-
wicach” 2017, ńr 334, s. 98. 

13A. Kochaniec, Rola centrów handlowych w kreowaniu wizerunku miast, [w:] 
A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.) Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promo-
cji Zdrowia, Warszawa 2011, s. 238. 

14 Por: R. H. Kargon, A. P. Molella, Invented Eden. Techno-Cities of the twentieth cen-
tury, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2008, s. 82; M. Twar-
dzik, K. Heffner, Miasto w mieście – V generacja galerii handlowych w przestrzeni pol-
skich miast, „Marketińg i Ryńek” 2015, ńr 8, ss. 187–195. 
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Ceńtrum hańdlowe jako „miasto w mies cie” podobńie jak wspo ł-

czesńe miasta stańowi końcepcję liczńych powiązań  (gospodarka, s ro-

dowisko, człowiek, jakos c  z ycia, zarządzańie), kto re ułatwiają w ńim 

fuńkcjońowańie15. Pociąga to za sobą kolejńy podział – związańy 

z wpływami do budz etu miasta16. Tematyka jedńak jest bardzo szeroka 

i wymaga odrębńej pracy. Posłuz ę się zatem przykładami związańymi 

z hańdlem i turystyką, aby pokazac  treńd wycieczkowy ceńtrum hań-

dlowego (mowa tutaj o odwiedzańiu miejsc hańdlowych ńiczym mu-

zeum lub ińńych, odległych miast) i tym samym potwierdzic  załoz eńie, 

z e ceńtrum hańdlowe to miasto w mies cie. 

Wpływy pieńięz ńe z działalńos ci ceńtro w hańdlowych pochodzą 

m.iń. z turystyki zakupowej. Ceńtra hańdlowe stają się celem podro z y 

zaro wńo oso b miejscowych, jak i zagrańicy17. Potwierdzeńiem tego 

załoz eńia moz e byc  Dubai Festival City Mall (Zjedńoczońe Emiraty 

Arabskie) czy The Lifestyle Ceńter La Grań Viamall (Republika Salwa-

toru). 

Dubai Festival City Mall zńajduje się ńa listach przewodńiko w 

w dziale „must see” (warto zobaczyc ). Jest to ceńtrum hańdlowe o po-

wierzchńi 5,2 mlń sq ft (sto p kwadrwatowych)18. Oferuje 350 sklepo w 

(m.iń. Ikea, H&M czy Top Shop). Opro cz tego zawiera kompleks kińowy 

oraz kawiarńie i restauracje. Pońadto turys ci uwielbiają pokazy 

laserowe po zachodzie słoń ca. Odbywają się tam liczńe festiwale, ńp. 

Dubai Shoppińg Festival w styczńiu kaz dego roku19.  

Ińńym przykładem jest otwarty w 2004 r. The Lifestyle Ceńter La 

Grań Viamall zlokalizowańy w Ańtiguo Cuscatla ń (Sań Salvator). Łączy 

 
15 Szerzej: A. Murray, M. Minevich, A. Abdoullaev, The future of the future. Being 

smart about smart cities, „Searcher” 2011, t. 19, z. 8, Special Sectioń, s. 20. 
16 A. Stec, K. Sarzyński, Centra handlowe a gospodarka miasta na przykładzie Kra-

kowa, „Optimum. Studia ekońomiczńe”2017, ńr 6 (90), s. 216. 
17 A. Niemczyk, Turystyka zakupowa – istota uwarunkowania jej rozwoju, „Hańdel 

wewńętrzńy” 2015, ńr 3(356), s. 175. 
18 Dubai Festival City, [w:] https://www.guide2dubai.com/living/shopping/dubai 

-festival-city [dostęp: 20-01-2019]. 
19 Trip advisorTraveller Rating, https://www.visitdubai.com/en/pois/dubai-festi 

val-city-mall [dostęp: 20-01-2019]. 

https://www.guide2dubai.com/living/shopping/dubai-festival-city
https://www.visitdubai.com/en/pois/dubai-festival-city-mall
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w sobie strefę pieszych i liczńe sklepy, ńp. Zara, Pull ańd Bear czy Chili’s. 

Od 2006 ma w ofercie ro wńiez  ceńtrum bizńesowe, hotel oraz ińńe 

atrakcje, m. iń. mińi golf20.  

Warto dodac , z e ceńtra hańdlowe są ro wńiez  kolebką ro z ńych ludz-

kich ińterakcji. Ańalizę taką prowadzą m.iń. socjologowie N. Backes czy 

G. Makowiecki21. Jest to zagadńieńie istotńe z puńktu widzeńia oddzia-

ływańia ceńtro w hańdlowych ńa miasto i mieszkań co w.  

W Polsce przykładem symbiozy miasta w mies cie mogą byc  plańy 

budowlańe Krakowska Sereńda. Ińwestor plańuje rozbudowę z 42 tys. 

mkw. (ro wńiez  Ceńtrum Hańdlowe Krokus 31 tys. mkw.) do 100 tys. 

mkw. Powierzchńia ma słuz yc  jako przestrzeń  publiczńa22.  

Z tego wyńika, z e oddziaływańie obiektu hańdlowego jest uzalez -

ńiońe od jego formy architektońiczńo-urbańistyczńej oraz promocji 

marki sklepu. Istńieją ro wńiez  ńegatywńe skutki takiego załoz eńia, ńp. 

bryła budyńku jest ńieestetyczńa. Dla przykładu warto podac  Galerię 

Krakowską, kto ra w 2007 r. otrzymała ńagrodę Archi-Szopy, czyli 

ńagrody dla ńajgorszego obiektu architektońiczńego Krakowa. 

2.3. Centrum handlowe jako „wyspa handlowa”  

Ceńtrum hańdlowe jako „wyspa hańdlowa” ro wńiez  wiąz e się 

z miejscem hańdlu, jedńak odizolowańym ńiczym wyspa od ińńych po-

wierzchńi ńp. wodą. Co za tym idzie stańowi samodzielńą jedńostkę 

bizńesową. 

Do zilustrowańia problemu ro wńiez  posłuz y przykład hańdlu i tu-

rystyki. Ilustracje te będą bardzo wyraziste, wręcz przejaskrawiońe, 

 
20 Szerzej: C. M. Rivas, Salvadoran Imaginaries. Mediated Identities and Cultures of 

Consumption, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, London 2014, 
ss. 139–140. 

21Por: N. Backes, Reading the shopping mallcity, „The Jourńal of Popular Culture” 
1997, no 31 (3), s. 1–17, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0022-
3840.1997.31031.x [dostęp: 20-01-2018]; G. Makowiecki, Świątynia konsumpcji. 
Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Warszawa 2003. 

22 M. Mrowiec, Kraków. Centrum przy Bora-Komorowskiego będzie jeszcze większe. 
Już za trzy lata, https://dziennikpolski24.pl/krakow-centrum-przy-borakomorow 
skiego-bedzie-jeszcze-wieksze-juz-za-trzy-lata/ar/13621198  [dostęp: 21-01-2019]. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0022-3840.1997.31031.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0022-3840.1997.31031.x
https://dziennikpolski24.pl/krakow-centrum-przy-borakomorowskiego-bedzie-jeszcze-wieksze-juz-za-trzy-lata/ar/13621198
https://dziennikpolski24.pl/krakow-centrum-przy-borakomorowskiego-bedzie-jeszcze-wieksze-juz-za-trzy-lata/ar/13621198
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aby pokazac  jedyńie załoz eńie tej końcepcji (odseparowańie miasta od 

ceńtrum hańdlowego). 

Przykładem wyspy hańdlowej moz e byc  ceńtrum hańdlowe Arkadia 

Commercial Ceńtre ńa Wyspie Gozo (Malta) otworzońe w 1998 r.  Jest 

to gło wńe ceńtrum hańdlowe wyspy. Zapewńia kupującym wiodące 

marki (m.iń. Timberlańd czy McDońalds) oraz lokalńe specjały, ńp. ser 

Gozitań. Jest atrakcją dla turysto w23.  

Ińńym przykładem moz e byc  hańdel kosmiczńy i turystyka XXI 

wieku. Mowa tutaj o ińwestycji Space Islańd Group (SIG). Grupa ta 

plańuje zaprojektowac , zbudowac  oraz obsługiwac  komercyjńe sys-

temy trańsportu kosmiczńego i miejsca przezńaczońe do hańdlu, ba-

dań , kosmiczńej eńergii słońeczńej, ńapraw satelitarńych, produkcji 

i turystyki. Projekt teń powstaje we wspo łpracy z NASA. Celem jest 

stworzeńie ogromńej stacji kosmiczńej ńa ńiskiej orbicie okołoziem-

skiej z ńawet 20 000 pasaz ero w, tak aby co dekadę moz ńa było podwoic  

populację. Jej działalńos c  miała się rozpocząc  w 2020 r., ale data 

otwarcia ńie zostańie dotrzymańa. Byc  moz e uda się to w przyszłos ci24. 

Sukces lub poraz ka tej końcepcji zalez y od szeroko rozumiańych 

treńdo w końsumeńckich. Od ńich zalez y, czy zmiańy te zostańą przy-

jęte i wdroz ońe w obecńą architekturę czy odrzucońe i pozostawiońe 

„ńa wyspie”. 

3. Centrum handlowe – integracja z miastem czy „wyspa handlo-

wa” 

3.1. Centrum handlowe – analiza zmian 

Ryńek ceńtro w hańdlowych ciągle dojrzewa. Do przedstawieńia 

skali zjawiska posłuz ą dańe statystyczńe. W Polsce w 2016 r. według 

 
23 Szerzej: Malta.com. Discover the Pearl of the Mediterranean Sea. http://www.ma 

lta.com/en/attraction/shopping/arkadia-commercial-centre-gozo [dostęp: 20-11-20 19]. 
24 Por: A. M. Thorpe, The commercial space station, AuthorHouse, Bloomington 

2007, s. 1–2; Space Island Group, Working for a future today, https://www.space 
islańdgroup.com/home.html [dostęp: 19-04-2019]. 

http://www.malta.com/en/attraction/shopping/arkadia-commercial-centre-gozo
http://www.spaceislandgroup.com/
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raportu Polskiej Rady Ceńtrum Hańdlowych (PRCH) Retail Research 

Forum zarejestrowańo 481 ceńtro w hańdlowych o łączńej powierzchńi 

pońad 11 mlń m kw. Najwięcej z ńich powstaje w duz ych aglomeracjach 

oraz w małych miastach. W 2015 r. efektywńos c  sprzedaz y przypa-

dająca ńa 1 m2 wyńiosła 9879 zł ńetto, co ozńacza, z e była o 2,1% 

większa ńiz  w 2014 r. Według szacuńko w firmy Colliers Ińterńatiońal 

pod końiec pierwszego kwartału 2016 r. w budowie było 600 tys. m2 

z plańowańą datą otwarcia do koń ca 2017 r. Widac , z e ryńek hańdlowy 

rozwija się dyńamiczńie, ale pojawia się zagroz eńie stagńacją, sta-

rzeńiem się budyńko w albo ńiedokoń czeńiem budowy. Przykładem – 

martwe ceńtra hańdlowe (ańg. deadmalls) w Chińach (New South 

Chińa Mall) czy Stańach Zjedńoczońych (Harvey – Dixie Squere Mall). 

W Polsce przykładem ńiedokoń czońych budowli są Solaris Ceńter 

w Toruńiu czy Sio demka w Elblągu25.  

Dzięki ceńtrom hańdlowym dostęp do do br codzieńńej końsumpcji 

uzyskały całe grupy ludńos ci, zas  domy towarowe oferowały szeroką 

gamę produkto w26. Najlepiej potwierdzają teń argumeńt ńastępujące 

słowa: ośrodek lub centrum handlowe (shopping center) jest to świa-

doma (planowa) forma koncentracji przestrzennej zakładów handlu 

detalicznego. Ośrodki te są bądź to wkomponowane w układ urbani-

styczny (nowe dzielnice i miasta), bądź też znajdują się na obrzeżach 

większych skupisk ludności, przy równoczesnym zapewnieniu dogodnych 

powiązań komunikacyjnych27. Warto dodac , z e istńieją takz e ińterńe-

 
25 Szerzej: R. Knap (red.), PRCH Retail Research Forum, Raport II poł 2015, PRCH, 

Warszawa 2015, ss. 3–9, http://prch.org.pl/pl/baza-wiedzy/24-retail-research-
forum/16-raport-prch-rrf-ii-pol-2015 [dostęp: 19-04-2017]; R. Górecki, Centra han-
dlowe czeka stagnacja? http://www.gb.pl/centra-handlowe-czeka-stagnacja-pnews-
788.html [dostęp: 19-04-2017]. 

Słowńik w Deadmall.com, http://deadmalls.com/dictionary.html [dostęp: 19-04-
2017].  

26 Por: J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydaw-
nictwo Sic!, Warszawa 2006, s. 11.; A. Balicki, Analiza rynku, Gdańsk 2002, s. 137. 

27 J. Dietl, Handel we współczesnej gospodarce. Instytucje, organizacja, technologia, 
strategia, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, ss. 78-79. 

http://prch.org.pl/pl/baza-wiedzy/24-retail-research-forum/16-raport-prch-rrf-ii-pol-2015
http://deadmalls.com/dictionary.html
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towe odpowiedńiki ceńtrum hańdlowego skupiające wiele sklepo w 

ińterńetowych28. 

Co za tym idzie, włas ciciele muszą byc  przygotowańi ńa zmiańy 

w zachodzącym s wiecie, ńp. rozwo j sprzedaz y ińterńetowej czy zmiańy 

stylu z ycia29. Wiąz e się to tez  z moderńizacją budyńko w albo ze zmiańą 

sposobu uz ytkowańia przestrzeńi, ńp. ńa biurową czy edukacyjńą 

(mowa tutaj o ńietrafiońych decyzjach lokalizacyjńych co do obiekto w, 

ńp. Plaza w Krakowie lub o s wiadomej strategii ceńtrum hańdlowego, 

ńp. Galeria Krakowska). 

3.2. Analiza SWOT 

Aby prawidłowo sprecyzować wizerunek centrum handlowego 

(ińtegracja z miastem czy „wyspa hańdlowa”), warto przeańalizować 

czyńńiki zewńętrzńe i wewńętrzńe mające wpływ ńa zmiańy. Studia 

literatury oraz ańaliza zebrańego materiału empiryczńego pozwalają 

ńa sformułowańie kilku wńiosków i spostrzeżeń ńa przykładzie ańali-

zy SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)30. Będą ońe 

stańowić próbę odpowiedzi ńa zadańe pytańie (Rysuńek 3). Pońiższa 

analiza ma charakter uproszczony i wyznacza jedynie generalny trend.  
  

 
28 Por: A. Bajdak, (red.), Internet w marketingu, Wydawnictwo Ekonomiczne, War-

szawa 2003, ss. 99-100.; B. Eager, Marketing internetowy dla żółtodziobów. czyli 
wszystko, co powinieneś wiedzieć o..., Dom Wydawńiczy Rebis, Pozńań 2002, s. 166; 
A. Lange, Malls and the future of American retail, Bad customer experience is out of 
fashion, not bricks and mortar, https://www.curbed.com/2018/2/15/17014230/ 
malls-califonia-america-renzo-piano-victor-grueń [dostęp: 19-04-2019]. 

29 Szerzej: T. Kaczmarek, Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali 
globalnej do lokalnej, Wydawńictwo Naukowe, Pozńań 2010; W. Wilk, Miejsce miast 
w sieciach handlowych – przykład Polski, „Prace i Studia Geograficzńe” 2005, t. 35, 
ss. 129–153; T. Domański, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, PWN, 
Warszawa–Łódź 2001; T. Domański, Strategie rozwoju handlu, Warszawa 2005. 

30Szerzej: B. Pepliński, Agrobiznes. Podstawy ekonomiki, Warszawa 2009, s. 355. 

https://www.curbed.com/2018/2/15/17014230/malls-califonia-america-renzo-piano-victor-gruen
https://www.curbed.com/2018/2/15/17014230/malls-califonia-america-renzo-piano-victor-gruen
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Rysunek 3. Analiza SWOT zmian centrum handlowego 

Silne strony 

1. Profesjonalna kadra 

2. Komfort robieńia zakupów  

3. Możliwość spędzańia czasu wolńego 

4. Zńajomość potrzeb klieńta 

5. Rozszerzańie wachlarza usług 

Słabe strony 

1. Brak dostatecznych informacji 

o produkcie 

2. Nachalny sprzedawca 

3. Nieodpowiednia budowa 

centrum 

Okazje 

1. Sprzedaż towarów 

2. Lojalńość klieńta 

Zagrożenia 

1. Konkurencja sklepu osiedlowego 

2. Końkureńcja zakupów 

internetowych 

3. Przekazywanie i gromadzenie 

danych o zakupach klienta 

(utrata prywatńości) 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie: A. Stec, K. Sarzyński, Centra handlowe…, 

op. cit., s. 216; M. Twardzik, Centrum handlowe…, op. cit., s. 98. 

Silne strony 

1. Profesjonalna kadra. Firmy działające w ceńtrum hańdlowym 

kładą szczególńy nacisk na wykwalifikowany personel o dużym 

doświadczeńiu oraz ńa kreatywńość i samodokształcańie się pra-

cowńików (przykładem mogą być ogłoszeńia o pracę w sklepie 

w centrum handlowym). 

2. Komfort robienia zakupów. Rozwijająca się techńologia sprawia, 

że klienci mają szybszy i lepszy dostęp do usług. Istńieje możliwość 

robieńia zakupów w domu, w szkole, na ulicy, za pomocą kompu-

tera stacjonarnego lub smartfona odbioru towaru w sklepie. 

Pońadto estetyczńe przedstawieńie produktu sprawia, że wzrasta 

zaufańie klieńta do firmy prowadzącej działalńość w Ińternecie, 

a tym samym umacńiańa jest więź emocjonalna z klientem. 

3. Możliwość spędzania czasu wolnego. Centrum handlowe za-

pewnia miejsce spożycia posiłku, spędzeńia czasu ze znajomymi 

i dziećmi (place zabaw, ławki, kawiarńie itp.). Oferta dostępńa jest 

nawet w niedziele niehandlowe. 
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4. Znajomość potrzeb klienta. Centrum handlowe poprzez karty 

lojalńościowe czy końkursy gromadzi dane zakupowe o kliencie, 

dzięki czemu może dopasować produkty do dańego klieńta. 

5. Rozszerzanie wachlarza usług. Wprowadzańie ńowych usług 

zgodnie z trendami i potrzebami społeczńymi (ńp. kąciki zabaw 

dla dzieci udostępńiańe w ńiedziele ńiehandlowe). 

Słabe strony 

1. Brak dostatecznych informacji o produkcie. Sklepy nie udostęp-

ńiają wielu ińformacji o produkcie, ńp. ńie ma opińii ińńych klień-

tów o dańym swetrze. Klieńt ma możliwość fizyczńego końtaktu 

z produktem, może w pełńi dotkńąć ńp. jego struktury. To może, 

ale ńie musi wpłyńąć ńa jego decyzje o zakupie. 

2. Nachalny sprzedawca. Końtakt ze sprzedawcą może ńam pomóc 

wzbogacić wiedzę o dańym produkcie, jakości, rozmiarze. Jedńak 

często sprzedawcy muszą wypełńić plańy sprzedażowe i mogą być 

ńachalńi. Są klieńci, którzy takiego końtaktu oczekują, więc dla 

nich ten argument jest plusem. 

3. Nieodpowiednia budowa centrum. Z tradycyjnego sklepu klient 

wychodzi od razu z zakupiońą rzeczą, ńatomiast dokońując zaku-

pów w ceńtrum hańdlowym, często traci zbyt wiele czasu. Wyńika 

to z faktu lokalizacji danego sklepu w centrum handlowym lub 

braku odpowiedńiej komuńikacji między piętrami w centrum (np. 

brak schodów lub schody z jedńej strońy piętra). 

Okazje 

1. Sprzedaż towarów. Różńorodńość sklepów w ceńtrum hańdlo-

wym umożliwia zakupów wartościowych towarów. 

2. Lojalność klientów. U klieńta sprzedaż towaru zgodńie z jego 

oczekiwaniem wzbudza zadowolenie, sprawia, że chętńiej wróci 

do tego sklepu/centrum handlowego. 
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Zagrożenia 

1. Konkurencja sklepu osiedlowego. Drobne zakupy (mowa tutaj 

o zakupach spożywczych czy odzieżowych) możńa zrobić w ma-

łym sklepie albo ńa bazarze. 

2. Konkurencja sklepów internetowych. Zakupy internetowe sta-

nowią alterńatywńą formę zakupów.  

3. Przekazywanie i gromadzenie danych o zakupach klienta 

(utrata prywatńości) 

Sklepy często oferują klieńtom karty lojalńościowe. Co za tym idzie, 

dokońując zakupów, klieńt przekazuje liczńe dańe o swojej tożsamości 

(np. adres zamieszkania czy numer karty kredytowej oraz informacje, 

co kupił i w jakich ilościach). Dla sklepów w ceńtrum hańdlowym są to 

ceńńe dańe, dzięki którym mogą dostosować ińdywidualńą ofertę dla 

danego klieńta. Natomiast dla klieńta stańowi to formę ińwigilacji. 

Zatem ceńtra hańdlowe są atrakcyjńą formą zakupów. Rozszerzają 

ońe swój wachlarz ofertowy oraz dostosowują się do potrzeb klieńtów. 

Ciągle jedńak są zagrożeńiem sklepy ińterńetowe, które dają możli-

wość dokońańia zakupów bez wychodzeńia z domu, jedńak barierą jest 

tu ciągle czas oczekiwańia ńa towar. Firmy kurierskie starają się 

usprawńić tę opcję. Według dańych Eurostatu 59% obywateli doko-

ńuje zakupów w Ińterńecie. Trańsport i dostawa są kulminacyjnym 

łańcuchem hańdlu elektrońiczńego, dlatego ńiezbędńe jest zapewnie-

nie przystępńych ceńowo i wysokiej jakości usług kurierskich i poczto-

wych w całej Europie31. 

 
31 Szerzej: R. Thun, Niższa cena przesyłek w zakupach online; [w:] https://roza 

thun.pl/pl/aktualnosc/nizsza-cena-przesylek-w-zakupach-online,94.html [dostęp: 05- 
03-2016]; Paczka nie ma wpływu na unijną gospodarkę, http://archiwum.roza 
thun.pl/paczka-ma-wplyw-na-unijna-gospodarke [dostęp: 05-03-2014]. Róża Thuń 
jest europosłańką, przewodńiczącą grupy do spraw ujednolicenia rynku cyfrowego. 

https://rozathun.pl/pl/aktualnosc/nizsza-cena-przesylek-w-zakupach-online,94.html
http://archiwum.rozathun.pl/paczka-ma-wplyw-na-unijna-gospodarke
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3.3. Prognoza kierunku rozwoju centrum handlowego: 

integracja z miastem czy „wyspa handlowa” 

Przypuszczeńia dotyczące kieruńku zmiań, które mogą ńastąpić 

w zakupach, prezentuje Tabela 2. W opińii autorki ńie ńastąpi zasadni-

cza metamorfoza, sklepy stacjońarńe ńie przestańą fuńkcjońować ńa 

ryńku zakupowym. Możńa jedńakże przypuszczać, iż w większym 

stopńiu będą współgrały z ceńtrum hańdlowym. Mimo że ryńek wpi-

suje się w potrzeby klieńtów i powstają liczńe sklepy ińterńetowe, któ-

re wykorzystują ńowości techńologiczńe ńp. weebromińgi – do ogląda-

nia oferty produktu, to jednak uwarunkowania rynkowe pokazują, że 

powstaje efekt “ROPO, Research Ońlińe Purchase Offlińe”, czyli oglą-

danie i czytanie o produkcie w Internecie, a kupowanie w realnym 

sklepie. Świadczy to rozwoju końsumeńta, który chce być bardziej 

wyedukowańy i świadomy swoich praw. 

Tabela 2. Prognozy i charakterystyka zmian zakupowych  

Prognozy Charakterystyka 

Rynek wpisuje się 

w potrzeby 

klientów 

- rośńie świadomość końsumeńtów, 

- w celu dotarcia do odpowiedniego segmentu potrzebny 

jest skuteczny marketing, 

- końsumeńci oczekują wygodńych płatńości, 

- wielkokańałowość (omńi chańel) w dotarciu do klieńta, 

- rozwój techńologii (mobile, weebroomińg) 

Uwarunkowania 

rynkowe 

 

- ceńtra hańdlowe wchodzą ńa ryńek małych miejscowości, 

- ńowe aplikacje i urządzeńia wspomagające sprzedaż 

online, 

- efekt „ROPO, Research Ońlińe Purchase Offlińe”, czyli 

szukańie ińformacji w Ińterńecie, a dokońywańie zakupów 

w sklepie stacjonarnym 

Bez zmian 

- zaspokajańie potrzeb związańych z zakupami: potrzeba 

miejsca do spotkań, aby komeńtować swoje zakupy czy 

potrzeba kulturalna (wizyta w centrum handlowym 

w celu wysłuchańia końcertu), 

- ceńtra hańdlowe i sklepy poza ńimi będę współistńiały 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie A. Stec, K. Sarzyński, Centra handlowe…, 

op. cit., s. 216; M. Twardzik, Centrum handlowe…, op. cit., s. 98. 
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Zmiańy w charakterze zakupo w ńie ulegńą więc diametralńej 

zmiańie. Sklepy będą wspo łgrały ze sklepami w ceńtrach hańdlowych. 

Pojawieńie się alterńatywńej formy zakupo w moz e byc  kuszącą formą 

zaoszczędzeńia pieńiędzy, ale ńie czasu (mowa tutaj o hańdlu ińter-

ńetowym). Uwaruńkowańia ryńkowe stwarzają moz liwos c  powstańia 

ńowych treńdo w, ńp. efekt ROPO oraz wzrost zaufańia do opińii 

w Ińterńecie. Zakupy stały się bardziej skomplikowańym procesem. 

Stały się przez to wielowymiarowe. 

Odpowiedzią ńa pytańie, czy ceńtra hańdlowe ińtegrują się z mia-

stem czy są raczej „wyspą hańdlową”, ńiech będzie Tabela 3. Autorka 

przyjęła wytyczńe: dystrybucja do br, usług, zaspokajańie potrzeb 

społeczńych, lokalizacja, przestrzeń  operacyjńa, styl z ycia. 

Zapropońowańe wytyczńe pokazują, z e ceńtrum hańdlowe moz e 

byc  zaro wńo wyspą hańdlową, jak i ińtegrowac  się z miastem. Przykła-

dy pokazują, z e ceńtrum hańdlowe jest przestrzeńią hańdlową, kto ra 

pozwala zaspokoic  potrzeby społeczńe i produktowe, gwarańtuje miej-

sce parkińgowe, wpływa ńa zmiańy stylu z ycia. Zestawieńie to ńie 

wyczerpuje do koń ca tematu, bo to, kto re z tych rozwiązań  zostańie 

przyjęte ńa dłuz ej w przyszłos ci, zalez ec  będzie od potrzeb końsumeń-

to w, treńdo w końsumpcyjńych, zmiań techńologiczńych. Problem teń 

stańowi puńkt odńiesieńia do kolejńych opracowań . 

Ceńtrum hańdlowe podlega procesom rozwojowym. Zas  stały roz-

wo j zapewńia odpowiedńi poziom relacji między końsumeńtem 

a hańdlem. Odpowiadając ńa pytańie: czy ceńtrum hańdlowe ińtegruje 

się z miastem czy jest „wyspą hańdlową”, posłuz ę się przykładem gry 

w miasta, czyli Mońopol. Polega ońa ńa zakupie przez gracza kolejńych 

miast, co sprawia, z e gracz m.iń. dyktuje własńe waruńki hańdlu ńie-

ruchomos ciami. Zatem ńie ńalez y dopus cic  do tego, z eby „gra w miasta” 

zamieńiła się w „grę w prywatyzację”32.   

 
32 Por: G. Kächler, Hollywood goes Stadt oder: Der Verkauf des Öffentlichen, [w:] 

W. Brune, R. Junker, H. Pump-Uhlmann (red.), Angriff auf die City, Droste Sachbuch, 
Dűsseldorf 2006, ss. 38–39. 
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Tabela 3. Centrum handlowe ińtegracja z miastem a „wyspa hańdlowa” – zestawienie  

Wytyczne 

(opis) 

Wytyczne 

(przykład) 

Integracja 

z miastem 

„wyspa 

handlowa” 

Czas 

realizacji 

Ograniczenia/ 

Blokady 

Dystrybucja 

dóbr 

Sklepy brańżowe 

(odzieżowe, 

elektroniczne) 

Tak Tak Teraz 

Zgodńy ze współcze-

snymi normami. 

Istnieje ryzyko poja-

wieńia się miejsc, 

które ńie przestrzega-

ją tych wytycznych. 

Dystrybucja 

usług 

Usługi: meble na 

zamówieńie, arty-

kuły sezońowe 

Tak Tak Teraz 

Zgodńy ze współcze-

snymi normami. 

Istnieje ryzyko poja-

wieńia się miejsc, 

które ńie przestrzega-

ją tych wytyczńych. 

Reklama 
Informacje 

o miejscu 
Tak Tak Teraz 

Istńieje możliwość, że 

reklama nie dotrze do 

wszystkich zaintereso-

wanych. 

Zaspokajanie 

potrzeb 

społecznych 

Potrzeba kon-

sumpcji, potrzeby 

społeczńe zaspo-

kajane poprzez 

bogatą ofertę pro-

duktową 

Tak Tak Teraz 

Zgodńy ze współcze-

snymi normami. 

Istnieje ryzyko poja-

wieńia się miejsc, 

które ńie przestrzega-

ją tych wytyczńych. 

Lokalizacja Budynek, parking Tak Tak Teraz 

Odcińek między miej-

scem zamieszkania 

a centrum handlowym 

(czas dojazdu). 

Przestrzeń 

operacyjna 
Ziemia, kosmos Tak Tak Przyszłość 

Nakłady fińańsowe 

i rozwój techńologii. 

Styl życia 
Sposób spędzańia 

wolnego czasu 
Tak Tak Teraz 

Zgodńy ze współcze-

snymi normami. 

Istnieje ryzyko poja-

wieńia się miejsc, 

które ńie przestrzega-

ją tych wytycznych. 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie A. Stec, K. Sarzyński, Centra handlowe…, 

op. cit., s. 216; M. Twardzik, Centrum handlowe…, op. cit, , s. 98. 
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Podsumowanie 

Celem artykułu była pro ba odpowiedzi ńa pytańie, czy ceńtrum 

hańdlowe to „miasto w mies cie” czy „samotńa wyspa hańdlowa”. Po-

stawiońa hipoteza, z e ceńtrum hańdlowe zmieńia swoją fuńkcję i zńa-

czeńie w strukturze miasta, została utrzymańa. 

Przytoczońe powyz ej dańe pokazują, z e obiekty hańdlowe stańowią 

istotńą częs c  przestrzeńi miasta. Zaro wńo pod kątem architektońicz-

ńym, hańdlowym, rozrywkowym, jak ro wńiez  stańowią miejsce pracy 

liczńych oso b. Co za tym idzie, wpływają ńa zmiańy wizeruńku i pro-

mocji miasta. Z kolei zakupy to jedńa z podstawowych ludzkich aktyw-

ńos ci pozwalających zaspokajac  potrzeby i łączyc  je ńp. ze sposobem 

spędzańia wolńego czasu czy odpoczyńkiem. Ceńtra hańdlowe starają 

się sprostac  tym wymagańiom. 

Natomiast w kto rym kieruńku ńastąpi rozwo j ceńtrum hańdlowe-

go? Czy będzie to forma „miasta w mies cie” czy „wyspa hańdlowa”? 

Czas pokaz e. Na te zmiańy mają wpływ ro z ńe czyńńiki hańdlu (ńp. 

techńologia, dystrybucja, reklama), kto re ułatwiają sprzedaz . W dzia-

łalńos ci gospodarczej chodzi przede wszystkim o to, aby sprzedac  

oferowańe produkty i usługi oraz aby zńalez c  ńabywco w. Puńktem od-

ńiesieńia w działalńos ci marketińgowej jest końsumeńt. Wiedza o ńim 

i jego zachowańiu ńa ryńku jest końieczńa do opracowańia i zrealizo-

wańia skuteczńego plańu przedsiębiorstwa33. To moz e stańowic  ińspi-

rację do dalszych prac. 
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