
food hall = footfall
Zrób to dobrze i zapomnij o niehandlowych niedzielach



To nie jest tradycyjny raport 
opisujący rzeczywistość  
i trendy food courtów. 

Nie jest to także próba udowodnienia, że zmiany muszą być 
drastyczne i kosztowne. 

To nasz „manifest” o tym, że zmiana jest konieczna, ale
INACZEJ nie oznacza drożej, czy nierealnie, a po prostu  
z większym focusem na zrozumienie potrzeb klienta przyszłości.
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Świat retailu dzisiaj to świat dwóch rzeczywistości,  
które funkcjonują równolegle jak w filmach science fiction.  
Świat fizyczny i świat e-commerce. Konsumenci funkcjonują 
jednocześnie tu i tam.

Dzisiaj możemy konsumować poza murami 
zatłoczonych obiektów, z zajętymi parkingami, 
często w trudno dostępnych komunikacyjnie 
lokalizacjach.  

Dzisiaj wracamy do centrów miast,  
do centrów społeczności. 

Dzisiaj szukamy prawdziwych i „autentycznych” 
relacji z innymi ludźmi. Szukamy jakości. 

Centra handlowe jako 
świątynie handlu, gdzie 
można było oddać się 
kultowi konsumpcji,  
show-roomingu, czy 
zanurzyć się w strefie 
spędzania czasu straciły 
wiele ze swoich przewag.
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Każda z omawianych form handlu – fizyczny i e-commerce 
posiada swoje ograniczenia – fizyczny świat nie posiada jeszcze 
umiejętności personalizacji dostępnej w e-commerce; Internetowy 
handel nie posiada zmysłowości i fizyczności oraz możliwości 
dotknięcia, poczucia, doświadczenia zarezerwowanego dla 
fizycznych przestrzeni, czy możliwości rozmowy z człowiekiem, 
sprzedawcą. 

Nie zapominajmy, że obecnie nadal ponad 80-
90% handlu odbywa się w przestrzeni fizycznej. 
Nadchodząca 2,4 bln grupa konsumentów generacji Z 
(Internet natives) właśnie przejmuje stery konsumpcji. 
To generacja całe życie funkcjonująca  
w równoległych światach.   

Jak zatem zmieniać się, 
aby odpowiedzieć na 
potrzeby obecnego  
i przyszłego klienta?

Ludzie są fizycznymi bytami. 
Zawsze bardziej wartościowa 
będzie dla nas relacja  
z innymi, możliwość kontaktu 
fizycznego z produktem 
wobec wyboru na podstawie 
najpiękniejszych nawet 
zdjęć. 
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W gospodarce nadmiaru wygrywają przestrzenie pełne znaczeń 
- dla społeczności, dla poszczególnych grup i konsumentów. 
Skupione na jakości (nie chodzi o drogie produkty), 
różnorodności i zbudowane na doskonałym zrozumieniu potrzeb 
klientów. 

Dziś możemy 
zredefiniować pojęcie 
„centrum handlowe”.  
To nie ma być obiekt  
o dużej ilości sklepów.  
To powinna być przestrzeń 
aktywizacji społeczności 
i może nawet CENTRALNE 
miejsce dla ich spotkań  
i aktywności.
Te obiekty, które zbudują takie kompetencje mają 
największe szanse na stałą powiększającą się 
odpowiedzialność, a zarazem przychody. Aby to osiągnąć 
należy zdefiniować potrzeby swoich klientów  
i konsekwentnie budować takie propozycje wartości,  
które dla danej społeczności zapewnią największą korzyść. 
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Tworząc różnorodne pod 
względem wizerunku i sposobu 
konsumpcji przestrzenie 
pozwolimy zbudować komfort 
samopoczucia klienta  
i wydłużymy znacząco jego 
obecność w centrum handlowym. 

Jedzenie typu Fast-Food-Court nie stanowi dziś dla polskiego 
konsumenta wielkiej wartości. Ale przestrzenie o dużej 
różnorodności oferty gastronomicznej dają już realny powód 
do odwiedzania danej przestrzeni.  

Nie zostawiajmy klientów jedynie z ofertą jedzeniową 
globalnych lub ogólnopolskich gastronomicznych marek. 
Znajdźmy miejsce zarówno dla lokalnego producenta warzyw 
i owoców, jak i dla lokalnej restauracji. Klienci chcą mieć 
możliwość wyboru różnorodnej autentycznej oferty. 

Płaskie – szpitalne - jednolite przestrzenie wspólne dla pasaży  
i food courtów są najbardziej dalekie od wyobrażenia człowieka 
o przyjaznej przestrzeni, w której chcą spędzać czas. 

Budując dla każdej lokalizacji odpowiednie proporcje 
oferty produktowej, usługowej, o charakterze 
globalnym, ale też lokalnej unikatowości, mamy 
szansę stworzyć bazę na długą i silną relację  
z klientami.  

Zapewnienie przestrzeni na działania odpowiedzialne 
społecznie, skupione na ekologii i kulturze uzasadniają 
potrzebę istnienia obiektów usługowych w życiu 
społeczności i są zarazem ich szansą na rozwój.  

Zamknięte w znacznej części witryny sklepów są 
dalekie od możliwości inspiracji klienta  
i komunikowania o różnorodności czy możliwości 
wyboru. Oddalają wszystkie argumenty stojące za tym 
by do obiektu przyjechać, a siła marek wszechobecnie 
spłaszcza ofertę centrów handlowych.   
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Żegnajcie food courty. Witajcie food halle.  
Żegnajcie sklepy. Witajcie showroomy.  
Żegnaj nudo! 

Jestem tam, gdzie są autentyczne doświadczenia. 
Tam, gdzie są ludzie. 

Resztę kupię online z dostawą do domu.

Dlatego...

Nowe czasy to z jednej strony czasy 
personalizacji, a z drugiej budowania więzi. 



Co zbudowało 
sukces food halli?

Te potrzeby dosłownie spotkały się w formacie FOOD HALL.

Potrzeba dywersyfikacji oferty;

Możliwość testowania nowych konceptów;

Szukanie remedium na problemy kadrowe; 

Chęć rozwoju na nowych „rynkach”:  
galerie handlowe czy biurowce.

Radykalny wzrost świadomości wpływu jedzenia na zdrowie;

Rozwój kompetencji kulinarnych, a co za tym idzie wzrost 
wymagań i zainteresowanie różnymi tradycjami kulinarnymi, 
smakami, potrawami ;

Wzrost znaczenia atrakcyjnych form spędzania czasu,  
potrzeba odkrywania i nowości.

klienci

żywienia i myślenia o jedzeniu po stronie klienta oraz modelu biznesowego po stronie restauratorów

O fenomenie food hall czytamy i dyskutujemy już od kilku lat. 
Hala Koszyki czy barceloński El Ninot przywoływane  
są dziesiątki razy.

O skali sukcesu takiego modelu spędzania czasu i cieszenia 
się jedzeniem, zdecydowała zmiana dwóch modeli:

restau-
ratorzy
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E-commerce zmienił rolę przestrzeni sprzedażowych.  
Dziś mierzymy się z nowym i ciągle zmieniającym się modelem konsumpcji.  

Zmiany są tak szybkie, że w zasadzie nie ma już modelu konsumpcji. Teraz musimy 
zarządzać sytuacjami i kontekstami konsumenckimi, które konstruują oczekiwania 
klientów. 

A te nieustannie rosną:
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Digital Immigrants

Digital Natives% badanych

Moc doświadczeń: Digital Natives pragną MOCniej: 

Jak widać oczekiwania wobec przestrzeni (kiedyś) handlowych, 
szczególnie u pokolenia, które w większość swoich działań wykonuje 
online i mobilnie, są bardzo rozbudowane. Kolejne pokolenia będą 
jeszcze mocniej nastawione na realizację nowych funkcji przestrzeni 
offline, bo jeszcze więcej tradycyjnych dostaną w wersji mobilnej. 
Wreszcie ci, dla których digital i mobile to nie był kiedyś naturalny 

wybór, rozwiną się w stronę korzystania tych rozwiązań, a ich 
stosowanie wzmocni ich inne potrzeby w „realu”. W obliczu 
tak zarysowanych oczekiwań obszary takie jak: mix used czy 
tenant mix w przestrzeniach handlowych nabierają nowego, 
strategicznego znaczenia.

ŹRÓDŁO: WD PARTNERS
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Ludzie pragną:

więcej doświadczać, 
częściej przeżywać, 
mocniej być angażowanymi.

-    Co zbudowało sukces food halli?    -



Co dzisiaj oferują 
foodcourty w Polsce?
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Dominacja oferty typu fastfood
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Ciasnota, brak intymności

ŹRÓDŁO: DZIENNIKBALTYCKI.PL

Brak dodatkowych funkcji
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Co mówią Klienci 
o food courtach?

Brak miejsca do siedzenia/niekomfortowe siedzenia

Hałas

Brak intymności 

Zła wentylacja - brzydki zapach

Atmosfera „zjedz i spadaj”

Oferta głównie fast foodowa

Brak różnorodności

Nie ma wrażenia eko. Kończy się jeść w śmietniku 
plastikowych sztućców i opakowań
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Podsumowanie
Zrealizowane w ostatnim roku przez nas badania jakościowe*, pokazują bardzo 
wyraźnie, że klienci: 

coraz częściej rezygnują z poszukiwania najtańszej oferty i stawiają na 
dostępność i wygodę.  

wolą zaoszczędzić czas niż pieniądze.  

nieustannie optymalizują swoje plany i szukają miejsc, w których mogą 
„załatwić” wiele spraw.  

Polacy stają się coraz bardziej wymagający i dbają  
o swój komfort, wracają do miejsc, w których zakupy 
były mniej stresujące i w których po zakupach można 
było wypić dobrą kawę lub zjeść coś WARTOŚCIOWEGO.  

Szukamy miejsc, w których czujemy się wyjątkowo, które oferują dobrą atmosferę, 
przyciągają ciekawych, atrakcyjnych ludzi. 

Nawet jeśli świadomość ekologiczna to raczej domena wąskich grup aktywistów, 
to poszukiwanie zdrowej żywności i zaufanych producentów czy dostawców to już 
powszechna praktyka. 

 Posiłki nie są już dla naszych rodaków zaspokojeniem głodu, są przejawem 
dbania o zdrowie, są przeżyciem towarzyskim, są małą codzienną przyjemnością - 
nagrodą.  

Czy nasze food courty są miejscami, które realizują tak różnorodne potrzeby? 

*Badania jakościowe etnograficzne i semiotyczne realizowane w całej Polsce w okresie od września 2018 do maja 2019



S K Ł A D N I K I

K R E A C J A

S E R W I S

przepis na footfall?
Czy wobec tych wszystkich wyzwań faktycznie istnieje

• potrzeby zdefiniowane przez proces badawczy 
angażujący w projektowanie KLIENTA i jego 
doświadczenie

• wiedza o modelu biznesowym retailer, restauratora 
czy centrum handlowego

• rozumienie specyfiki lokalizacji

• trendy, które czujemy w sposób organiczny

• projektowanie przestrzeni, która redukuje stres

• rozwiązywanie bazowych problemów związanych  
z komfortem i dostępnością

• tworzenie rozwiązań architektonicznych, które 
inspirują i komunikują wartości

• dbanie o równowagę pomiędzy efektownością  
a efektywnością

• Jakość składników i mistrzowski 
warsztat to nie wszystko - dziś ta 
kompozycja musi zyskać dynamiczny 
serwis – to osiągamy przez inteligentny 
digital signage, który jest częścią 
projektowanych rozwiązań, elementem 
spójnego doświadczenia, wsparciem 
procesu sprzedaży i obsługi dbanie  
o równowagę pomiędzy efektownością  
a efektywnością



Przykłady realizacji



Nasz projekt odpowiedział na potrzebę dojrzałych, 
zorientowanych na jakość klientów. Marka 
MANUFACTUM to afirmacja rzemieślniczej, ręcznej 
produkcji, atrakcyjna dla tych, którzy rozumieją wartość 
takiej oferty. Bazowa oferta produktowa przestała 
wystarczać klientom, którzy przywiązani do marki, 
zakupy traktowali jako rytuał. Szukali więc powodów 
by więcej czasu spędzać w przestrzeni sklepu. 
Wyszliśmy im naprzeciw tworząc część kawiarnianą/
bistro oraz poszerzając ofertę produktową. Tym samym 
uzupełniliśmy ich doświadczenia o część usługową,  
a samo MANUFACTUM nie jest już tylko sklepem - jest 
manifestacją rzemieślniczych wartości, jest miejscem ich 
celebracji.

Manufactum
WIEDEŃ
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Manufactum
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Opracowana przez nas nowa wersja Makaruna 
oznaczała dość radykalne zmiany. Celem remodelingu 
było trafienie do nowej, bardziej wymagającej grupy 
odbiorców. Nowy koncept miał eksponować świeżość 
jedzenia i nowoczesne podejście do kuchni, a także 
obalać wszelkie klienckie bariery. Określiliśmy je  
w badaniach, podczas których jedliśmy z klientami 
w wielu lokalizacjach i staraliśmy się zrozumieć ich 
potrzeby oraz obawy, np. tą, że jedzenie tego typu brudzi 
i nie można pozwolić sobie na nie między biznesowymi 
spotkaniami. To nas bardzo zainspirowało. W nowym 
wizerunku wprost potraktowaliśmy te zdobyte od 
nich insighty. Projekt charakteryzuje dynamiczna, 
nowoczesna kolorystyka, patterny odzwierciedlające 
makarony, a w odpowiedzi na zdobytą wiedzę 
poprawiliśmy i wzbogaciliśmy doświadczenie klientów, 
projektując także nowy widelec i jednorazowe fartuszki. 
Od strony funkcjonalnej projekt stworzył możliwość live-
cookingu, a od strony komunikacyjnej i aspektu relacji 
z marką, zaproponował wartości dodane i angażujące 
aktualnych i potencjalnych konsumentów.

Makarun
KRAKÓW
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Makarun
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Zadanie: stworzenie nowego konceptu dla marki, 
która ma wyrazisty, rozpoznawalny i lubiany 
wizerunek. 
Nowa lokalizacja sprowokowała myślenie o nieco 
młodszym odbiorcy, dla którego ważne są jakość 
składników, naturalność oraz walory estetyczne.  

Ważne było wyeksponowanie faktów dotyczących oferty: 
takich jak rzemieślnicze podejście do wypieku, czy troska 
o dobór składników, które rzadko są kojarzone z sieciami, 
a raczej z pojedynczymi lokalami typu slow food. Poza 
potencjałem nowej lokalizacji, ważne było zachowanie 
atutów, które klienci już łączyli z Awiteksem.  

Dlatego do pracy projektowej metodą design thinking 
zaangażowaliśmy blisko 10 Pań, które codziennie mają 
kontakt z klientami – zarządzają istniejącymi lokalami. 
W trakcie warsztatów zbudowaliśmy portrety klientów, 
katalog ich potrzeb i swoistą mapę aktywności, która 
uzupełniliśmy obserwacjami z wybranych lokali  
w Krakowie. To stworzyło bazę do określenia charakteru 
nowego konceptu pod względem funkcji, wartości  
i emocji.   

Awiteks
KRAKÓW

-     Przykłady realizacji    -
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Awiteks
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Wyzwaniem był fakt, że otoczenie tej galerii 
handlowej w Ludwigsburgu, zupełnie zmieniło 
charakter. W sąsiedztwie powstało wiele nowych, 
atrakcyjnych osiedli, które stały się magnesem dla 
bogatszych mieszkańców. Galeria musiała się zmienić, 
aby sprostać nowym, dużo wyższym wymaganiom. 

Postawiliśmy na autentyczność i wielofunkcyjność.  

Autentyczność wynika z wyeksponowania historii: 
część budynku była kiedyś stajnią, dlatego motyw 
konia stał się elementem przewodnim - atrakcyjnym, 
wiarygodnym i aspiracyjnym. 

Wielofunkcyjność. Przestrzenie wspólne zostały 
powiększone i nadano im nowe funkcje – kawiarniane, 
kulturalne, integrujące. Dokładnie takie, jakich 
brakowało nowym sąsiadom. 

Konsultacje społeczne i czerpanie z lokalnego kolorytu 
to baza w naszych projektach. 

Marstall Center
LUDWIGSBURG

-     Przykłady realizacji    -
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Marstall



To nasz projekt pełnego formatu nowoczesnej galerii 
handlowej,  która w 100% realizuje postulaty: 

• Wiarygodnej i atrakcyjnej tożsamości lokalnej  
• Zróżnicowanych funkcji części wspólnych 
• Intensywnej i zdefiniowanej formy 

architektonicznej   

Nowe centra handlowe nie są wyciszonym tłem dla 
marek, nie budują ich pozbawione wyrazu korytarze, 
które niosą klienta od witryny do witryny. 

NOWE CENTRA są przestrzeniami o silnym, wyrazistym 
charakterze i wyjątkowej atmosferze – Taki jest nasz Mall 
Of Switzerland – ulubiona „Third Space” mieszkańców 
Lucerny i okolic.

Mall of Switzerland
SZWAJCARIA

-     Przykłady realizacji    -
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Mall of Switzerland
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Dlaczego w sklepie  
z bielizną nie wystarczy 
zaproponować kawy?

Jak dzielić i organizować 
strefy by aktualni klienci nie 
byli rozczarowani  i zagubieni, 
a nowi uwierzyli, że zmiana  
i świeża oferta jest 
autentyczna i dla nich?

Jak się zmieniać w tempie 
zgodnym z rytmem życia 
lokalnej społeczności?

Dlaczego nie trzeba i nie 
należy pozbywać się gwiazd 
fast foodu z Galerii czy 
Centrum Handlowego?

Dlaczego slow food wolniej 
adaptuje się np.: w Pile, gdzie  
w strefie food court wciąż hitem 
sprzedażowym jest ziemniak?

Co zrobić, by nie popełniać 
błędów dosłownych 
wdrożeń trendów?

Wszyscy mówią o tym, że funkcje galerii muszą się zmienić... 

My wiemy CO powinny zmienić i JAK to zrobić.

Nasz zespół: 

zna trendy, potrafi określić prawdziwe pragnienia  
i aspiracje klientów oraz odkryć lokalne smaczki; 
doskonale rozumie naturę i codzienność polskiego retailu,

...dlatego znamy odpowiedzi na powyższe 
pytania i możemy podpowiedzieć Ci, że...
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Do zmiany potrzebujesz:

Obserwacji klientów w ich 
naturalnym środowisku (etnografia)

Trzymania się mocno celów 
biznesowych i możliwości 

Realnego projektu. Jeśli źródłem 
wizji jest aktualny i prawdziwy klient 

galerii – nowy projekt nie będzie 
przesadzony, odklejony - będzie 

świeży i potrzebny – realny – czyli 
możliwy do wdrożenia

Nas!

Formy w służbie funkcji  
i projektowania doświadczeń

Wspólnego definiowania potrzeb,  
a nie pytań o opinie

Włączania w projektowanie  
funkcji społeczności lokalnej  

i samorządów



Michał Górskl
Architekt (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej), manager (MBA Polish Open University), 
twórca polskiej filii Schwitzke&Partner. Jako CEO Schwitzke Górski, stworzył multidyscyplinarny 
zespół, który bardzo kompleksowo podchodzi do kwestii projektowania, wdraża nowe standardy 
kreowania doświadczeń konsumenckich w przestrzeni sprzedaży, HoReCa czy punktach usługowych. 
Realizuje koncepty na rynku polskim ale także w obszarze EMEA . Rozwija procesowe podejście 
do współpracy, które w centrum stawia customer experience. Współpracuje między innymi z: LPP, 
MARTES Sport , Deichmann, Home&You, Nakielny, Gastromall Group, WOJAS, Lagardere.

Katarzyna Konkel
Socjolożka, strateżka, ekspert badań jakościowych, od 20 lat jest aktywnie związana  
z kreowaniem i komunikowaniem marek. W latach 2003-2011 wykładowca socjologii i PR w praktyce 
w Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Była dyrektorem zarządzającym Grupy Eskadra i agencji 
LOKATIVO. Od 2017 roku CMO agencji Omnisense i Dyrektor ds. strategii Customer Experience  
w Schwitzke Górski, gdzie w oparciu o Design Thinking projektuje nowoczesny i wielowymiarowy CX 
dla takich marek jak Martes Sport, Media Expert, VOX, Makarun, Isto, czy Awiteks. Zarządza zespołem 
badaczy definiujących inspirujące insighty. Specjalizuje się w biznesowym podejściu do zarządzania 
markami i przestrzeniami w branżach Retail i HoReCa.

Katarzyna Skoczek
Od ponad 10 lat specjalizuje się w rozwoju marek i nowych nurtach komunikacji. Projektowała 
kreatywne kampanie marketingowe dla grupy we killed tv (m.in. Sokołów, Jan Niezbędny, Konspol, 
Soplica, Hochland), prowadziła komunikację sieci SPAR na Polskę, tworzyła program kulinarny dla  
TVP Kraków, zarządzała mediami społecznościowymi międzynarodowych i krajowych marek.  
W swoich działaniach łączy wiedzę socjologiczną, psychologiczną i marketingową oraz pasję do 
poszukiwań złożonych insightów.

Marek Pabich
Architekt, od 20 lat specjalizujący się w kreacji skutecznej przestrzeni retail oraz budowaniu 
strategii Customer Experience. Doświadczenie zbierał pracując dla takich marek jak Grupa LPP,  
CCC, Orange, zarządzając zespołami projektowymi i wprowadzając na rynek nowe marki i koncepty.  
W swojej pracy współtworzy i wykorzystuje pogłębione metody badawcze i analityczne, a także 
metodykę Design Thinking.
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