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Volně prodejná studie



STUDIE JE URČENA PŘEDEVŠÍM: 

 » Vlastníkům, správcům, managementu, developerům 
a dalším aktérům působícím v segmentu nákupních 
center v ČR

 » Řetězcům a dalším obchodníkům podnikajícím 
či zajímajícím se o nájemní prostory v českých 
nákupních centrech

 » Poskytovatelům služeb, zábavy a provozovatelům 
gastronomických jednotek v nákupních centrech 
(pro ně jsme připravili v letošním vydání tematickou 
přílohu Food Court)

STUDIE ODOVÍDÁ NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY 
VE VZTAHU K POPTÁVCE I NABÍDCE NA TRHU

1)    STRUKTURA NÁKUPNÍCH CENTER V ČESKÉ 
REPUBLICE

 » Co je charakteristické pro vývoj, počty, typy 
a regionální rozmístění nákupních center v ČR?

 » Jak jsou jednotlivá území nasycená nákupními 
centry a jaký je jejich potenciál?

 » Jaká je sortimentní a nájemní struktura nákupních 
center v České republice?

 
2)    VZTAH ZÁKAZNÍKŮ K NÁVŠTĚVĚ NÁKUPNÍCH 

CENTER 

 » Kdo jsou současní zákazníci nákupních center, 
čím se vyznačují?

 » Jaké jsou hlavní motivace / impulzy pro návštěvu 
nákupního centra? Co naopak zákazníky od 
návštěvy odradí?

 » Podle čeho si dnešní zákazník vybírá nákupní 
centrum, které navštíví?

 » Jaké jsou parametry typické návštěvy nákupního 
centra a jak se liší pro různé typy center?

 » Jaká je role nákupních center v nákupech 
jednotlivých nepotravinářských sortimentů? 
Které prodejny jsou nejnavštěvovanější?

 »  Jak zákazníci vnímají akce pořádané nákupními 
centry a na jaké akce je vhodné se zaměřovat, 
chceme-li zaujmout a přilákat zákazníky?

 »  Jakými prostředky lze se zákazníky vhodně 
a efektivně komunikovat
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KOMPLEXNÍ VÝZKUM NÁKUPNÍCH CENTER A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ

3)  STRAVOVÁNÍ V NÁKUPNÍCH CENTRECH - PŘÍLOHA 
FOOD COURT 

 » Při jakých příležitostech a jak často využívají 
zákazníci stravovací zařízení v nákupních centrech? 

 » Podle čeho si především vybírají provozovnu?

 » Jaké typy provozoven jsou nejvíce navštěvované 
a nejoblíbenější?

 » Které řetězce jsou nejvíce navštěvované?

 » Jak jsou zákazníci spokojeni s nabídkou stravování 
v českých nákupních centrech?

DOSTUPNOST A CENA STUDIE

Studie bude dostupná od konce února 2016 v českém 
jazyce a od března 2016 v angličtině.

 » Základní cena studie 
74.000 Kč + DPH

 » Cena studie včetně přílohy Food Court 
89.000 Kč + DPH

 » Cena přílohy Food Court samostatně 
30.000 Kč + DPH

 » Příplatek za anglickou verzi studie 
4.000 Kč + DPH
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