nowy format na rynku badań dla obiektów handlowych

Program badawczy Retail360 to nowy format na rynku badań dla obiektów handlowych oferujący kompleksowe usługi badawcze i analityczne dla szeroko pojętej
branży handlu detalicznego.
Retail360 powstał z myślą o sukcesach i satysfakcji naszych klientów. Dążymy do dokładnego poznania obiektów handlowych
z różnych perspektyw. Naszym celem jest
dostarczanie wartościowych i cennych informacji dla branży handlu detalicznego.

W ramach programu Retail360 dostarczamy wartościowych informacji na temat
funkcjonowania obiektów handlowych,
jego zasięgu, potencjału zakupowego
mieszkańców konkretnych dzielnic, segmentów klientów, dopasowania oferty
obiektu handlowego do oczekiwań konkretnych grup odbiorców. Nasze badania
odpowiadają na potrzeby biznesowe zarządców obiektów komercyjnych. Projekty
przygotowujemy, uwzględniając generację obiektu, jego lokalizację, bezpośrednią

konkurencję, długość funkcjonowania na
rynku oraz inne indywidualne czynniki warunkujące pozycję rynkową danego obiektu.
Realizując badania korzystamy z wielu źródeł
i umiejętnie zamieniamy zebrane dane (pozyskane w toku badania oraz wtórne) w użyteczne rekomendacje. Dostarczamy wartościowych raportów, chętnie konsultujemy
wyniki naszej pracy i pomagamy w podejmowaniu decyzji bazujących na dostarczonych
danych.

Mamy duże doświadczenie w analizowaniu różnych danych. Realizując projekty
dla wielu branż nauczyliśmy się wyciągać
istotne wnioski z pozornie nieistotnych danych. Podstawą naszej pracy jest zrozumienie potrzeb naszego klienta, przykładamy
do tego dużą wagę, dzięki czemu nasze
raporty są wartościowe i użyteczne.

W realizowanych badaniach używamy różnych
informacji. Wiemy, że opinie klientów są o wiele
bardziej wartościowe jeśli połączymy je z danymi
zasięgowymi. Łączymy dane przestrzenne z danymi pozyskanymi od respondentów, dodatkowo
analizujemy dane wtórne. Badania wykonujemy
na wielu płaszczyznach tematycznych dzięki czemu opisujemy badany obiekt handlowy z wielu
perspektyw.

Konsumenci
Obiekty handlowe nie funkcjonowałyby bez klientów, dlatego jednym z głównych założeń w Retail360 jest dokładne wsłuchanie się w głos konsumentów. Realizując badania staramy się jak najlepiej
zrozumieć klientów obiektów handlowych. Rozmawiając z ludźmi wsłuchujemy się w ich odpowiedzi,
czytamy między wierszami i szukamy sugestii mogących przełożyć się na sukces rynkowy naszych
klientów.
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Najemcy
Poznając opinie najemców można sprawniej i efektywniej planować działania wewnętrzne związane
z utrzymywaniem relacji oraz zarządzaniem obiektem. Z perspektywy zarządcy obiektu ważna też jest
ocena jakości obsługi u najemców, która pozwala
monitorować obsługę w kontekście całego obiektu, a także stanowi wartościowe źródło danych
podczas przedłużania umów najmu.

Dostarczamy
rozwiązania
szyte na miarę

Wizerunek
Prowadząc badania w ramach programu Retail360
zbieramy również informacje dotyczące percepcji
i oceny marki danego obiektu handlowego. Wynikiem badań wizerunkowych są bezpośrednie rekomendacje dotyczące działań związanych z zarzadzaniem wizerunkiem obiektu.

Działamy
szybko
i sprawnie

Marketing
Każdy obiekt handlowy realizuje działania marketingowe. Nasze badania dostarczają informacji na
temat skuteczności konkretnych działań reklamowych. Retail360 dostarcza informacji dla zarządcy
obiektu oraz dla agencji reklamowej, która realizuje
działania marketingowe dla danego obiektu. Wyniki naszych badań prawiają, że działania promocyjne są bardziej efektywne, bardziej atrakcyjne
i skuteczniej trafiają w obecnych i potencjalnych
klientów.

Posiadamy
dostęp
do ponad
500
doświadczonych
ankieterów
terenowych
w całym kraju.

Nasze raporty
są wartościowe

Segmentacja populacji
i analiza siły nabywczej
Wykonanie dokładnej segmentacji klientów jest
szczególnie ważne w trakcie procesu komercjalizacji oraz podczas przedłużania umów z najemcami.
Segmentacja klientów wraz z analizą siły nabywczej
poszczególnych grup klientów pozwala ocenić potencjalne przychody dla najemców z różnych segmentów. Poznanie siły nabywczej poszczególnych
grup konsumentów ułatwia planowanie strategii
tenant mix.
Dostarczane przez nas dane udzielą odpowiedzi na
pytania, ile poszczególne segmenty konsumentów
wydają na dane kategorie produktów oraz jakie
są ulubione marki w poszczególnych kategoriach
produktowych. W przypadku odzieży dopasowanie oferty do poszczególnych segmentów klientów
odbywa się w oparciu o analizę profili modowych
(fashion profil analysis).
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W naszej pracy codziennie korzystamy z różnych
narzędzi analitycznych i badawczych. Dysponujemy systemami do badań telefonicznych i internetowych, nasi konsultanci używają różnych aplikacji
do analizy i wizualizacji danych. Szeroki wachlarz
metod i technik badawczych pozwala nam realizować nawet najbardziej wymagające projekty.
Metody analizy podzieliliśmy na 3 grupy

Metody analiz
przestrzennych i lokalizacyjnych
Realizując badania dbamy o to aby zabrane dane
były powiązane z lokalizacją, zasięgiem oddziaływania oraz strefami wpływu danego centrum handlowego.

Metody badania opinii
Na tym polu korzystamy z zawansowanych metod
badań ilościowych oraz jakościowych. Chętnie sięgamy po nieszablonowe rozwiązania, jeżeli widzimy
zasadność ich realizacji w danym projekcie. W metodach badania opinii korzystamy również z narzędzi monitoringu Internetu, dzięki czemu jesteśmy
w stanie poznać naturalne opinie internautów na
temat konkretnych obiektów handlowych.
Pracujemy na
rozbudowanej
platformie
do badań
internetowych

Metody analizy danych zastanych
W tej grupie metod przyglądamy się różnych danym i oceniamy możliwości ich wykorzystania dla
potrzeb obiektów handlowych. Oceniając dane
źródło danych sprawdzamy czy dane są powtarzalne oraz w jaki sposób będzie je można wykorzystać do analizy i oceny funkcjonowania obiektu.

domEXPO to sieć nowoczesnych centrów
wystawienniczych, które skupiając producentów branży budowlanej i wykończeniowej, usługodawców, deweloperów oraz
specjalistów oferują Klientom indywidualnym kompleksową ofertę z zakresu szeroko
pojętej branży budowlanej i wykończenia
wnętrz.

Zadanie
Naszym zadaniem było dostarczenie szeregu danych pomocnych w tworzeniu i rozwoju
marki domEXPO.
Dla marki domEXPO zrealizowaliśmy wiele analiz,
które pomogły w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z rozwojem inwestycji.
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W początkowym etapie po zapoznaniu się
z innowacyjną formułą inwestycji, zrealizowaliśmy analizy dotyczące rynku eventów
oraz sal szkoleniowych.
Kolejnym etapem współpracy było zbadanie dynamiki rynku budowlanego oraz wykonanie analiz statystycznych na potrzeby
biznes planu przedkładanego w celach finansowania inwestycji.
W ramach współpracy przygotowana została również analiza lokalizacji dla reklam
outdoorowych uwzględniające ponadregionalny zasięg obiektu.
Jednym z założeń projektu DOM EXPO jest dbanie o jakość usług najemców, w związku z czym
przygotowany został projekt systematycznego badania opinii klientów na temat jakości świadczonych
usług.

Nasze studio CATI posiada 5 stanowisk.
Pracuje od 8 do 20, co pozwala nam
zrealizować badania
na próbie 1000 respondentów w 5 dni.

Openfield to doświadczony zespół badawczy,
który wspiera swoich klientów w osiąganiu śmiałych
celów biznesowych. Pracując dla różnych branż
wiemy jak ważne jest dokładne poznanie otoczenia
biznesowego przed przystąpieniem do projektu badawczego. Przygotowując Retail360 bazowaliśmy
na opiniach i zaleceniach International Council of
Shopping Centers, śledziliśmy europejskie i światowe standardy.
Systematycznie się doskonalimy aby każdego
dnia móc oferować coraz lepsze badania. Każdego roku badamy tysiące osób, korzystamy z różnych
metod, docieramy do trudnych respondentów aby
dostarczać wartościowe analizy i raporty. Nasze ra-

porty są czytelne i przejrzyste, zawsze dbamy o przygotowanie wartościowych rekomendacji po to aby
nasi klienci potrafili wykorzystać zgromadzone dane
w złożonym środowisku biznesowym związanym
z obiektem handlowym.
Dysponujemy własnym call center, posiadamy
rozbudowaną siatkę regionalnych koordynatorów
badań w całej Polsce, mamy dostęp do ponad 500
doświadczonych ankieterów, pracujemy na zaawansowanej platformie do badań internetowych. Dysponując takimi zasobami oferujemy wysokiej jakości badania dopasowane do potrzeb i budżetów.
Od 2009 roku budujemy zespół, który może pochwalić się realizacjami dla takich marek jak:

Kontakt
Program Retail360 powstał w oparciu o rekomendowane przez International Council of Shopping
Center modele badań dla centrów handlowych.
W codziennej pracy kierujemy się standardami
European Society for Opinion and Marketing
Research. Szczególną wagę przykładamy do
jakości oferowanych przez nas danych.

Szczegółowych informacji o ofercie udzieli:
Maciej Maj
tel. 504 107 145
email. maciej.maj@openfield.pl
Małgorzata Zalewska
tel. 530 921 445
email. malgorzata.zalewska@openfield.pl
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45-040 Opole
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Tel. 77 555 91 88
Faks 77 543 25 34
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