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א.

רקע  -שטחי מסחר בישראל
.1

סך שטחי המסחר הקמעונאי בישראל  -כ 9.8-מיליון מ"ר (ללא שווקים נודדים וחלקיים).
1

כיום בישראל כ 8.7-מיליון נפש ,כלומר בפועל קיימים כבר  1.13מ"ר של שטחי מסחר לנפש!;
.2

התרשים להלן מציג את יחס שטחי המסחר לנפש במרכזי המסחר וברחובות היום וביחס
לשנת ( 2013מ"ר):

תרשים מספר  :1יחס שטחי מסחר לנפש במרכזי המסחר וברחובות היום וביחס לשנת ( 2013מ"ר)

א)

שוק המסחר מצטופף!  -יותר מ"ר לתושב ,גידול של  10%ב 4-שנים;

ב)

מ"ר שטחי מסחר לתושב
)1

בממוצע היחס בישראל הינו כ 1.13-מ"ר לתושב;

)2

במחוזות חיפה ותל אביב קיימים יותר מ"ר לתושב ביחס למחוזות האחרים;

)3

ברם ,הגידול בחיפה ( 0.23מ"ר) גבוה מהגידול בתל אביב ( 0.10מ"ר);

)4

במחוז הצפון חל גידול של  0.12מ"ר לתושב;

)5

מחוזות בהם הגידול בתוספת שטחי המסחר "הדביק" את קצב גידול
האוכלוסייה  -דרום ,מרכז וירושלים .בירושלים קיים מחסור יחסי בשטחים;

)6

ה"צפוף" ביותר  -מחוז המרכז ( 0.61מ"ר לתושב) ,אחריו מחוז חיפה ()0.59
ומחוז דרום;

1

מקור :מידע שבידי החברה .החברה הינה היחידה שסופרת ואוספת את שטחי המסחר בעצמה ואינה מסתמכת על נתוני עירייה
ואחרים שאינם מדויקים ומבוקרים
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.3

2

המפה והתרשים להלן מציגים יחס זה בהשוואה למתקיים במדינות נבחרות:

מפה מספר  1ותרשים מספר  :2יחס מ"ר מסחר קמעונאי לתושב במדינות נבחרות

>
>
א)

באירופה מתקיים יחס של כ 1.12-מ"ר לתושב בממוצע ,בישראל ;1.13

ב)

בקנדה היחס גבוה יותר ועומד על כ 1.76-מ"ר בממוצע;

ג)

בארצות הברית היחס גבוה יותר ומספר גבוה של  ,Dead Mallsשטחי מסחר ריקים
ברחובות ותהליך מואץ של סגירת סניפים של חברות קמעונאיות גדולות כגון:
(הצהירו על סגירת  63סניפים)( Sears ,סגירת  150סניפים) ועוד;

.4

Macy's

3

החברה מבדילה בין מסחר ברחוב לבין מרכזי מסחר .כ 40%-מכלל שטחי המסחר מצויים
במרכזי המסחר .הרוב עדיין ברחובות כמוצג בתרשים בעמוד הבא:
א)

נתח השטחים בשכונות (במרכזים  +ברחובות) הגבוה ביותר;

ב)

אחריו :באזורי תעשייה ,בקניונים ובפאוורסנטרים;

Source: Geomarketing, "European Retail in 2017",published in 2017
Source :TheGuardian, "People aren't spending: stores close doors un 'oversaturated' US retail market", 26 March 2017
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תרשים מספר  :3התפלגות שטחי המסחר בארץ לפי סוג המיקום ()%

ב.

ענף מרכזי המסחר
.1

החברה מגדירה  12סוגים של מרכזים מסחריים בחלוקה לקניונים (מרכזי מסחר סגורים),
מרכזי מסחר פתוחים ומרכזים מיוחדים ואשר ייעודם נקבע על פי מיקומם:
א)

קניונים  -אזוריים (גדולים משרתים מספר ערים) ועירוניים;

ב)

פאוור סנטרים  -קלאסי (בשטח גדול ,בעיקר חנויות  )Big Boxesוישראלי (מוצר מעורב
שכולל גם חנויות אופנה ,מזון והסעדה ולעיתים גם בתי קולנוע);

ג)

מיוחדים  -לייף סטייל (בעיקר אופנה ובילוי) ,כפר קמעונאי (אינו קיים עדיין בישראל),
מרכז נושאי (קולנוע ,ריהוט ועוד) ועודפים;

ד)

שכונתיים  -מרכזים "על קהילתיים" (גדולים וכוללים גם שטחי שירותים ומשרדים)
ושכונתיים קטנים (כוללים בעיקר חנות סופרמרקט ושטחי שירות);

ה)
.2

"על הדרך"  -משרתים תנועה עוברת :מרכזי דרכים ומרכזים בבתי חולים;

בישראל כיום  418מרכזים מסחריים מסוגים שונים ובשטח כולל של כ 3.8-מיליון מ"ר ברוטו
(ללא שטחי חנייה):
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א)

מרביתם עדיין "רגילים"  -קניונים ופאוור סנטרים ,ברם שיעורם קטן;

ב)

הנתח של המרכזים השכונתיים ושל הבילוי גדלים ,הן במספרם והן בנתח השטח אותו
הם תופסים;

ג)
4

התפלגותם לפי סוג ושטח וביחס לשנת  2011מוצגת בתרשימים בעמוד הבא:

מקור :מידע וידע המצוי בידי החברה

4

תרשים מספר  :4התפלגות מרכזי המסחר בשנים
 2011ו - 2017-לפי מספר ()%

.3

תרשים מספר  :5התפלגות מרכזי המסחר בשנים
 2011ו - 2017-לפי שטח ()%

ב 7-השנים האחרונות
א)

בין השנים  2009ועד יולי  2017נפתחו  133מרכזי מסחר בשטח של כ 1.2-מיליוני מ"ר
כמוצג בתרשימים שלהלן:

תרשים מספר  :6מרכזי המסחר שהתווספו בין
השנים  - 2009יולי  2017לפי מחוז (מספר מרכזים)

ב)

תרשים מספר  :7שטח מרכזי המסחר שהתווספו
בין השנים  - 2009יולי  2017לפי מחוז (אלף מ"ר)

בממוצע נפתחים מדי שנה  15-17מרכזים בשטח של  150-160אלף מ"ר .זאת ביחס
לגידול באוכלוסייה של  140-150אלף תושבים  -משמע השוק מאזן את עצמו 1 ,מ"ר
במרכז מסחרי לכל תושב נוסף;

ג)

יחס מבקרים למ"ר  -לפני כעשור דובר על יחס של מבקר ביום לכל מ"ר ,כיום ,מניטור
כמות המבקרים במרכזים רבים עולה כי :כמות המבקרים ביחס לכמות המ"ר הינה
 50%-70%משמע  0.5-0.7מבקר למ"ר  -הרבה פחות ממה שנוטים לחשוב ומצהירים!

ד)

רבים מהמרכזים החדשים אינם מצליחים "להתרומם" (בהתייחס למספר המבקרים
והפדיון החודשי הממוצע למ"ר) ,בפרט נכון הדבר בקניונים ה"רגילים" .היזמים,
המתכננים והמשווקים ממשיכים לטעות ולייצר  .More Of The Sameכול המרכזים
5

שנפתחו ב 3-השנים האחרונות לא הצליחו להגיע לרמות הפדיון החודשיות כמצופה על
ידי בעליהם .תהליך ה"חדירה" לשוק של המרכזים לוקח במקרה הטוב  3שנים.
המיקומים החדשים כבר אינם מהווים מיקום מנצח ומעין "מונופול אזורי";
.4

נתח הקבוצות בשוק
א)

בתרשים שלהלן מוצגת התפלגות בעלויות של מרכזי המסחר ברחבי הארץ:

תרשים מספר  :8התפלגות בעלויות על מרכזי מסחר מסך המרכזים ומסך השטחים ()%

)1

מהשטח  -כ 31%-מסך שטחי מרכזי המסחר בבעלות הקבוצות הגדולות -
עזריאלי ,מליסרון ,מבני תעשייה וביג;

)2
ב)

ממספר המרכזים  -כ 70%-מהמרכזים בבעלות פרטית;

בלוח שלהלן מוצג נתח השוק של  5קבוצות הבעלות"/השחקניות" הגדולות:

6

לוח מספר  :1בעלויות של מרכזי מסחר  -בחינת נתח השוק של "השחקניות הגדולות" בשנת 2017
בעלות

 %ממספר
המרכזים

 %משטח
שטחי
המרכזים

מליסרון
קבוצת עזריאלי
מבני תעשייה (פישמן)
ביג
אמות השקעות

5
4
5
4
2

11
7
6
6
2

ממוצע דמי
שטחי מסחר
שכירות
(מ"ר)
חודשיים למ"ר
502,000
309,987
109,469
229,213
120,021

143
199
63
96
130

תפוסה )(%
98
98
90
100
97

פדיון חודשי ממוצע
מוערך מדמי
שכירות חודשיים
(מיליון )₪
725-750
575-600
80-100
225-250
150-175

5

נתח שוק מהפדיון
נתח שוק מכוח
החודשי המוערך
הקנייה החודשי ()%
למרכזי מסחר ()%

15

38

5

מקור :הדו"חות הכספיים של החברות מהשנים  .2016-2017המספרים עוגלו לצורך נוחות הצגתם .הערה :הפדיון החודשי מוערך
ביחס של  10%מהמחזור
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.5

שורה תחתונה
א)

שטח
)1

כ 40%-מסך שטחי המסחר בישראל במרכזים מסחריים;

)2

כ 31%-משטחם בבעלות ה"שחקניות הגדולות" בשוק;

)3

השחקניות הגדולות  13%-14%מסך שטחי המסחר בישראל ונתח השוק שלהן
מסך כוח הקנייה החודשי של משקי הבית בישראל כ;15%-

)4

מליסרון ועזריאלי הינן בעלות מספר המרכזים ושטחים הגבוה ביותר  -כ18%-
מסך השטחים;

ב)

מספר  -כ 20%-ממספר המרכזים המסחריים בבעלות  5השחקניות הגדולות בשוק:
מליסרון ,עזריאלי ,מבני תעשייה ,ביג ואמות;

ג)

נתח מהפדיון החודשי  -נתח השוק של מליסרון ועזריאלי מתוך סך הפדיון החודשי של
כול מרכזי המסחר בישראל  - 30%-40%נתח הפדיון גדול פי  2מנתח השטחים;

ג.

מגמות עולמיות וארציות
.1

מרכזי המסחר החדשים מתאימים עצמם גם לקהלי היעד החדשים ,דור ה ,Z-צעירים שגדלו
כבר לעולם טכנולוגי .כך:
א)

קונספט ומוצר  -התמהיל יהיה מגוון יותר :יותר חנויות קטנות ו"מעניינות" (לא רק
רשתות) ,Pop-Up ,טכנולוגיות ,גם שירותים ,בילוי והסעדה ,חדרי כושר ,תרבות ,חינוך,
פנאי ועוד .החנויות הופכות גם לאולמות תצוגה ולא רק לזירות מכירה:

תמונה מספר  :1מדידה וירטואלית בחנות תצוגה

ב)

תמונה מספר  :2תא מנוחה במרכז מסחרי

טכנולוגיה  -תיכנס למרכזי המסחר ולחנויות על מנת להתאים לחוויה שלה מצפה דור
המילניום .מיוצרים מוצרים מותאמים ללקוח ופתרונות תשלום דרך הסמרט-פון;

ג)

שטחי ההסעדה/בתי הקפה יהוו  25%-30%מסך שטחי המסחר:

8

)1

שווקי אוכל והסעדה בחוץ וגם בתוך מרכזי המסחר  -שטח הסעדה גדול = מגנט,
משמע המרכז המסחרי הופך למקום בילוי ולא רק למקום של קנייה (נתח הקנייה
באון-ליין גדלה תתחזק):

תמונה מספר  :3הסעדה בריאה ,מהירה
ומשתנה

)2

תמונה מספר  :4שווקים וחנויות קונספט
אחרי המזון המהיר

גם בארץ עולה אחוז שטחי ההסעדה ושטחי בילוי ושירותים ואילו שטחי המזון
וסופרמרקט קטנים .במקביל ההוצאה הממוצעת למשק בית לצריכה למוצרי
מזון וסופרמרקט ולהסעדה מראים מגמה זהה:

תרשים מספר  :9התפלגות שטחי המסחר לפי תת-תחום בשנים  2011ו)%( 2017-

תרשים מספר  :10התפלגות הוצאה ממוצעת של משקי הבית על מוצרי מזון וסופרמרקט והסעדה ( ₪ו)%-
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ד)

אטרקציות  -אליהם מגיעים ויגיעו דור ה Z-ודור ה Y-עם ילדיהם להעביר את שעות
הפנאי .למרכזי מסחר חדשניים אלו יהיה יתרון ברור על פני הישנים;

תמונה מספר  :5גלישת גלים

.2

תמונה מספר  :6משטח "החלקרח"

ה On-line-מתחזק וימשיך להתחזק
א)

בשנים  2015ו 2016-ערכה החברה סקר אינטרנטי גדול בקרב כ 1,500-נסקרים (בכל שנה)
לקראת פרסום מדרג הקניונים והפאוור סנטרים .במסגרתו נשאלו גם שאלות כלליות
הקשורות בהתנהגות צרכנית לאורך זמן;

ב)

התרשימים להלן מציגים את התפלגות שיעור הקניות באינטרנט מסך ההוצאה
החודשית על מוצרי אופנה היום וביחס לשנת  .2015יש לציין כי אלו מייצגים את "הרף
העליון" וכי בממוצע קטן יותר;

תרשים מספר  :11התפלגות  1,500הנסקרים לפי
שיעור הקניות באינטרנט מסך ההוצאה החודשית
על מוצרי אופנה  -שנת 2015
0
28%

תרשים מספר  :12התפלגות  1,500הנסקרים לפי
שיעור הקניות באינטרנט מסך ההוצאה החודשית
על מוצרי אופנה  -שנת 2016
0%
25%

60%+
3%

60%+
3%
51%-60%
3%

51%-60%
4%
31%-50%
6%

21%-30%
10%

1%-10%
33%

11%-20%
16%

ג)

31%-50%
8%

1%-10%
36%

21%-30%
11%
11%-20%
14%

בשנת  2016כ 75%-מבצעים חלק מקניות מוצרי האופנה שלהם באינטרנט ,זאת ביחס
לכ 72%-לשנת  - 2015גידול של כ;3%-
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בממוצע ,הנסקרים מצהירים כי כ 14%-מההוצאה החודשית שלהם על מוצרי אופנה

ד)

מבוצעת באינטרנט ,זאת לעומת כ 13%-בשנה שעברה  -גידול של כ 1%-בשנה (כל = 1%
כ 10-אלף מ"ר שנעלם ושיעלם);
ה)

בעולם הנתונים מצביעים כבר על שיעור של כ 25%-מסך המסחר ,זה צפוי להתרחש גם
בישראל בשנים הקרובות .יש תתי-ענפים באופנה שהמספרים יהיו גבוהים יותר;

ד.

הצפוי "מחר"
.1

יזמים ימשיכו לחלום ,לתכנן ולפתח מרכזי מסחר
א)

התרשים להלן מציג את מרכזי המסחר המתוכננים .לאלו יתווספו מרכזי מסחר נוספים
המצויים בשלבי תכנון ראשונים:

תרשים מספר  :13מרכזי המסחר המתוכננים היום לפי שנת פתיחה צפויה

ב)

קיימות תכניות לכ 110-מרכזי מסחר חדשים ברחבי הארץ ובשטח כולל של כ 1.2-מיליון
מ"ר  -תוספת של כ 30%-על המצוי וללא שטחי מסחר שיפותחו עוד ברחובות ,באזורי
תעשייה ובמרחב הכפרי:
)1

זאת לאחר שלגבי  25מרכזים ובשטח של כ 300-אלף מ"ר החליטו יזמים שלא
לפתחם בזמן הקרוב;

)2

התוספת ובאם תבנה תהא ביחס של  1.6מ"ר לתושב .גבוה מהמצוי היום! +-
 50%לשטח הממוצע לתושב היום;

ג)

מתוך שטחים אלו ,ירצו לשווק לפחות  60%-70%למסחר במוצרי "לא-מזון" .כלומר כ-
 0.7מיליון מ"ר ויותר של שטחי "לא-מזון" חדשים במרכזים מסחריים חדשים (עוד
מאות אלפים של מ"ר יפותחו גם באזורי התעשייה והרחובות)  -לא יתקיים ביקוש
לכולם:
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)1

כבר היום רואים מרכזי מסחר שאינם מצליחים להשכיר שטחים (החברה צפתה
זאת כבר לפני  5שנים);

)2

אחוז שטחי המסחר הריקים גדל  -מכ 3%-בשנת  2011לכ 6%-היום והכיוון
ברור;

ד)

"מחיר הכסף הזול" והיעדר אלטרנטיבה לזכויות הבנייה שקיבלו "בטעות" מביא יזמים
לפתוח שטחי מסחר במיקומים ובגדלים שאינם מתאימים ולבסוף להיכשל;

.2

הפדיון החודשי ימשיך לקטון
א)

למרות גידול שנתי של  2%בגודל האוכלוסייה וגידול בהוצאה בצריכה הפרטית למשק
בית ,הפדיון החודשי הממוצע למ"ר קטן ויקטן .הגורמים להלן;

ב)

קניבליזציה כתוצאה מפתיחה של עוד ועוד מרכזי מסחר  -תופעה זו תעצור כשהשוק יגיע
לשיווי משקל ,רשתות לא תפתחנה חנויות נוספות והבנקים לא יתנו מימון ליזמים ,גם
לא חברות הביטוח שאינן יודעות מה לעשות עם הכסף שלנו .כמות המ"ר שנפתחו
במקביל ב"רחובות" יוצרים את עודף השטחים וילחצו יותר ויותר על דמי הפדיון ודמי
השכירות החודשיים כלפי מטה;

ג)

מחירי מרבית המוצרים הקמעונאיים ממשיכים לרדת;

ד)

התחזקות שוק ה On-Line-בתת-השוק אופנה בישראל
)1

)2

גודל השוק השנתי הינו  18-19מיליארד  ,₪הנחלק בין:
(א)

שוק ה( Off-Line-חנויות פיזיות)  16-17 -מיליארד ;₪

(ב )

שוק ה( On-Line-אינטרנט בארץ ובחו"ל)  2-3 -מיליארדי ;₪

המשמעות של גידול בשוק בשיעור של כ 10%-הינו העברה של  1-1.5מיליארד ₪
נוספים מחנויות פיזיות לקניות באינטרנט;

)3

בפדיון חודשי ממוצע של כ 1.2-אלפי  ₪למ"ר (הפדיון החודשי הממוצע המתקיים
היום בחנויות האופנה בארץ) צפויים להיסגר  70-100אלף מ"ר של שטחי אופנה;

ה)

הזמינות של הנסיעות לחו"ל מחד ו"החזירות" של היבואנים והזכיינים מאידך (בפערים
שבין המחיר בארץ לבין המחיר בחו"ל) ימשיכו לדחוף ולאלץ את הצרכן לרכוש בחו"ל;

ו)

הקבוצות הגדולות מייצרות קניבליזציה בפיתוח עוד "שטחים" וירטואליים לממכר
"אותם" מוצרים ל"אותם" קהלי יעד;
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.3

השיטה תשתנה ו"הכוח" יעבור לדיירים
א)

הדיירים ישלמו רק  %מהמחזור ויתחלקו בסיכונים ובסיכויים עם המרכזים ,תימשך
מגמה של ירידה בדמי השכירות החודשיים כנגזר מהירידה בפדיונות החודשיים;

ב)

ג)

כדי לאכלס שטחים ,בעלי מרכזי המסחר יכניסו גם:
)1

חנויות מחיר משודרגות לקניונים ,גם למובילים;

)2

אטרקציות כדוגמת חדרי בריחה ,מתחמי קריוקי ,משחקיות משודרגות ועוד;

)3

טכנולוגיות המייצרות חוויות גם בתוך המרכז והחנויות;

הדגש יהיה יותר על חווית קנייה והארכת השהות הממוצעת במרכז ,בין היתר גם על ידי
פתיחת מסעדות איכותיות בהם (גומבה ,BBB ,מוזס ,שגב אקספרס ועוד) ,שווקים ועוד;

ד)

MIXED USE

 -שטחים מעורבים בהם דיור ,שטחי משרדים ,מסחר ,בילוי ושירותים

במתחם אחד;
.4

לא כל מרכזי המסחר יצליחו .ינצחו בתחרות:
א)

רק כאלו שיתקיימו להם יתרונות תחרותיים מיקומיים להלן:
)1

ערים בהם קיים מחסור בולט בשטחי מסחר ביחס לכוח הקנייה בהם ושנכנס
אליהם .דוגמאות :ירושלים ,פתח תקווה ובת ים;

)2

יישובים קטנים בהם לא קיימים מרכזי מסחר ומכל סוג שהוא (בחלקם ,קיימים
כבר יזמים שבונים)  -דוגמאות :באר יעקב ,אריאל ועוד  -לא נשארו רבים כאלו;

)3

מיקומים אסטרטגים  -מיקומים אלו "ינצחו" תחרות קיימת .דוגמאות :ביג
פאשן בגלילות;

ב)

רק כאלו שייצרו לעצמם יתרונות תחרותיים אל מול הקיים והמבוסס:
)1

נוכחות של רשתות מותג בינלאומי חדשני  -מרכז מסחרי בו הן ממוקמות ייהנה
מתנועה ייעודית לחנויות אלו כגון :אמזון (מאוישת רובוטים) ,וול-מארט,
פריימרק ודומיהן .ברם ,פריסתן של אלה מוגבלת מפריסת הרשתות הארציות
ה"רגילות"  ,H&M -זארה ודומיהן לא תפתחנה חנויות בכל עיר!;

)2

קונספט ייחודי  -שיווקי או תכנוני;

)3

אטרקציות ופעילויות למשיכת קהל הקונים ,גם כשאלו "עולים" ואינם מחוללים
הכנסות כמו שהוקם באושילנד במזרח כפר סבא ובמול החוף בחדרה;
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ג)

בעמוד הבא מוצג לוח מסכם למגמות השוק:
לוח מספר  :2מגמות בשוק המסחר משנת  2011ועד היום

ד)

הלוח בעמוד הבא מציג את  10הדיברות של צ'מנסקי בן שחר ושות' ליצירת מרכז
מנצח:
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לוח מספר  10 :3הדיברות ליצירה של מרכז מנצח
תיאור

מספר

הדיבר

1

סיפור

המרכז מציג מותג השונה משל המתחרים

2

מפגש  -מבקרים ושוכרים
מביטים אחד על השני

המרכז כמקום מפגש ללקוחות בכוח במטרה לחזק את הקהילה.
תיוצרנה ותפעלנה בו פעילויות התומכות בקהילתיות  -פארק ,שוק ,אולם
קולנוע פתוח ,גלריות ועוד

3

הולך הרגל הוא ה"מלך" והמכונית לשירותו בלבד .ייוצר "מקום"
נוחות  -הכל במרחק הליכה המאפשר את הנוחות המקסימלית להולכי הרגל לעבור ולהישאר במרכז
ללא הפרעות של כבישים או חניות

4

חשיפה  -רואים מפה רואים
משם  -פנימה  /החוצה

העסקים והמסעדות יפנו אל הרחוב ואל המרחב הציבורי באופן שיעשיר
את חווית הקנייה ,העניין והאטרקטיביות ויאפשר ללקוחות להיחשף
להצעות הערך

5

צפוף  -קרוב ובהישג יד בין
הלקוחות והפעילויות ובין
המבנים

המרכז יתוכנן בצפיפות גבוהה הן ללקוחות והן לשוכרים  -מרחבים
גדולים מדי בין חלקי המרכז "יפזרו" את האנרגיה שלו ויחוללו קיטון
בפעילויות

6

בקטן  -לחשוב בוטיק

מרבית הרשתות היום תדרשנה לפחות מקום .התכנון החדש  /המחודש
במקום המתפנה יחולל את העשרת תמהיל המרכז באוכל ושתייה,
באירועים ובחנויות מעודכנות

7

אוכל ושתייה  -המקום
המושלם לכל טעם

אוכל ,אוכל ושוב פעם אוכל  -היצע שטחיהם גדל מהותית .ייוצר תמהיל
מעניין ומגוון של מסעדות ,בתי קפה ודוכנים למשיכת הלקוחות

8

סצנה  -מקום בו הדברים
המרכזיים  /החשובים /
השונים מתרחשים

האווירה היא המפתח  -אירועים מיוחדים ,הופעות ,תערוכות אומנות
ודומיהם ימשכו לקוחות למרכז .ייוצרו חללים שיספקו תפאורה הולמת
לפעילויות אלו

9

חנויות פופ-אפ ,חללי תצוגה וגלריות למיניהן יתרמו למרכז להישאר
פופ-אפ  -ספונטאניות,
במרכז העניינים .פופ-אפים הם כלי נהדר ל"החייאה" מהירה של שטחים
חדשנות ,טרנדיות ותזוזה
מתים ולמשיכת לקוחות חדשים

10

יעד לחוויה  -ייחודיות,
מעודכנת ועכשווית

חיבור ה On-Line-וה Off-Line-שבמרכז יהפכו אותו ליעד לחוויה של
התנסות וחוויה ייחודית .אלה והרשתות החברתיות ימשכו את הלקוחות
חזרה אל המרכז

בשורה התחתונה  -קיימות דרכים "פשוטות" להצליח גם בשוק צפוף מאד ושמשתנה!
15

