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Rozumiemy, że najemcy są bardzo zajęci, więc 
komunikujemy się z nimi wtedy, kiedy jest to 
dla nich najmniej uciążliwe. Naszym celem 

jest uzyskanie ich pełnego zaangażowania, aby 
osiągnąć zaplanowane cele marketingowe. Tam, 

gdzie to możliwe, do komunikacji używamy 
naszej aplikacji Mallcomm.

Toolbox Marketing - kim jesteśmy?

Dostarczamy strategiczne i kreatywne rozwiązania marketingowe, które gwarantują osiągnięcie 
zaplanowanych celów w centrach handlowych. Zakres naszej oferty obejmuje zarówno  wsparcie 
przy planowaniu portfolio i repozycjonowaniu marki, aż po tworzenie angażującej komunikacji, 
która sprawia, że ludzie chcą robić zakupy, jeść i bawić się. 

Nie wymagamy dużych inwestycji czasu ani 
pieniędzy. Pracujemy z klientami w oparciu o ich 

indywidualne wymagania, czy to jako agencja 
marketingowa oferująca pełen zakres usług, czy też 
jako wsparcie dla określonych potrzeb. Niezależnie 
od tego, czy zarządzasz  samodzielnym centrum 

handlowym, czy posiadasz większe portfolio, nasze 
doświadczenie, pozwoli Ci osiągnąć Twoje cele i 

planowane rezultaty. 
  

Jesteśmy nastawieni na wyniki a Twój sukces 
jest naszym sukcesem. Mierzymy wszystko 

i zawsze szukamy sposobów na ciągłe 
ulepszanie. Twój stosunek jakości do ceny i 

zwrot z inwestycji są dla nas kluczowe. W 2020 
roku wygenerowaliśmy dla naszych klientów 
średni ROI na poziomie 140% z budżetami 

marketingowymi poniżej €100k.

Pracując z naszymi Klientami stajemy 
się częścią zespołu, który wspólnie dba o to, 

by podnieść wartość zarządzanych projektów. 
Pracując z nami przekonasz się, że jesteśmy 
multifunkcyjni, elastyczni i przede wszystkim 
łatwo się z nami pracuje: jesteśmy pomocni, 

profesjonalni i mamy przy tym 
wspólnie dużo zabawy!

JESTEŚMY 
NA INNYM 
POZIOMIE



Wszystkie prace z zakresu marketingowe wykonujemy we własnym zakresie, aby zapewnić spójność 
zarówno strategiczną jak i operacyjną. Nasze doświadczenie w pracy z każdym typem obiektu, na 
każdym etapie jego cyklu życia, pozwala nam rozumieć funkcjonowanie centrów handlowych i 
presję jakiej są poddane biorąc pod uwagę opłaty eksploatacyjne i budżety marketingowe. 

Wiemy, co należy zrobić, aby osiągnąć zaplanowane rezultaty, nie wykorzystując przy tym całego 
budżetu za jednym zamachem! Mamy potwierdzone wynikami doświadczenie w realizacji 
wyjątkowych kampanii i budowaniu relacji z klientami. Osiągamy zaplanowany zwrot z inwestycji i 
realizujemy narzucone nam KPI.

Mamy każde dostępne narzędzie!

Digital & Social
Od projektowania stron internetowych i aplikacji, 

po zarządzanie mediami społecznościowymi 
i kampanie eCRM - uwielbiamy wszystko, 

co cyfrowe. Z pasją podążamy za trendami i 
tworzymy angażujące kampanie online’owe, które 

przewyższają oczekiwania naszych klientów i 
gwarantują silną obecność w sieci. Naszym celem 

jest wzmacnianie Twojej pozycji w internecie 
oraz obniżanie kosztów. Łączymy marketing i 

technologię, aby Twój pakiet online był kompletny.

Kampanie i doświadczenia 
Wierzymy w magię łączenia ludzi z miejscami. 

Dzisiaj jest to jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek. 
Nasz zespół jest ekspertem w lojalizowaniu Twojej 

grupy docelowej. Umiemy w kreatywny sposób 
angażować społeczności. Możemy aktywować 

niewykorzystane przestrzenie, aby stworzyć 
pozytywny wizerunek, rozwinąć Twoją markę i 

stworzyć coś, co sprawi, że będziesz się wyróżniać.

Kreatywność i produkcja
Nie ważne czy projekt, który chcesz nam powierzyć 
jest duży czy mały. Każdy traktujemy jako tak samo 

drobiazgowo, bo wiemy, że jego celem jest wywarcie 
wpływu na Twoich odbiorców. Nasze podejście 

do copywritingu i designu łączy solidne podstawy 
strategiczne, oparte na dogłębnych badaniach. 

Przekładają się one na angażujące emocjonalnie 
komunikaty, które sprawiają, że ludzie chcą kupować.



Placemaking
Wierzymy, że obecnie jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek 
jest inwestowanie w kreowanie i rozwijanie przestrzeni, w 
której będziesz skupiać swoich odbiorców. Wprowadzając 

proste zmiany, możemy pomóc w odmłodzeniu 
obiektów, które klienci będą chcieli odwiedzać, gdzie 

będą mogli cieszyć się zakupami, a jednocześnie czuć się 
zrelaksowani wiedząc, że są bezpieczni w czasie naszego 
powrotu do nowej normalności. Wierzymy, że naprawdę 
ważne jest, aby wykorzystać przestrzenie publiczne jako 

płaszczyznę do budowania poczucia wspólnoty.

Strategia i badania 
Dostarczamy strategiczne rozwiązania dla rynku 
nieruchomości. Nasze doświadczenie w branży i 

umiejętność szybkiego dostosowywania się do ciągle 
zmieniającego się i wymagającego środowiska handlu 
detalicznego oznacza, że możemy poprowadzić Twoją 

markę dokładnie tam, gdzie powinna się znaleźć. 
Rozumiemy każdego klienta i dlatego potrafimy 

stworzyć historię, z którą może się on identyfikować. 
Dzięki temu Twoja marka będzie się wyróżniać.

Wsparcie w zakresie 
leasingu i wartość dodana 

Dzisiejszy stale zmieniający się klimat w handlu 
detalicznym oznacza, że tradycyjny leasing nie 
zawsze jest łatwym i szybkim rozwiązaniem. 

Nasz doświadczony zespół ma wiele skutecznych 
pomysłów, aby przekształcić puste przestrzenie w 

atrakcyjne, nowe miejsca. Tworzymy ciekawe 
wysłony lokali, projektujemy ciekawe oznaczenia 

komunikacyjne i materiały leasingowe. 

Społeczność i władze lokalne 
Efektywna komunikacja i zaangażowanie władz lokalnych 
są kluczowe dla budowania opartych na zaufaniu relacji z 
lokalnymi społecznościami i innymi ważnymi podmiotami 

na runku, ponieważ wzmacniają one pozycję marki 
w grupie docelowej, wzbogacają program wydarzeń 
i maksymalizują efektywność wykorzystania budżetu. 

Nasza myśl przewodnia to: "Razem jesteśmy lepsi", dlatego 
też ciężko pracujemy nad budowaniem partnerskich 

relacji z kluczowymi wpływowymi podmiotami, 
grupami i organizacjami charytatywnymi w lokalnej 
społeczności. Toolbox Marketing dorastał pracując z 

centrami handlowymi i naprawdę rozumie, jak ważne jest 
maksymalne wykorzystanie każdego grosza z budżetu 

centrum Dlatego wkładamy serce i duszę w budowanie 
relacji, które zapewnią najlepszy stosunek jakości do ceny.



Pozycjonowanie i opracowanie tożsamości dla 
nowego kultowego miejsca na mapie Warszawy

Elektrowni Powiśle, Warszawa, Polska

Wyzwanie 
Nowy obiekt mixed-use planowany na coraz bardziej nasyconym rynku 
musiał stworzyć odpowiednie podstawy dla swojego pozycjonowania, 
produktu i marki przed rozpoczęciem budowy i rozpoczęciem 
procesu komunikacji i placemaking. 

Rozwiązanie
CO ZROBILIŚMY 
Zostaliśmy zaangażowani do przeprowadzenia badania, które miało 
na celu dogłębne zrozumienie otoczenia, a nie tylko opieranie się na 
wiedzy z danych demograficznych oraz zidentyfikowanie niszy na rybku 
i najbardziej opłacalnego pozycjonowania.

Współpracowaliśmy z dwiema różnymi firmami badawczymi nad 
opracowaniem projektu i ekspertyzy konsumenckiej obejmującego: 

- analizę i definicję catchment 

- potencjał handlowy, modelowanie i analizę wartości projektu,   
  potencjalnych dochodów i szacunku udziału w rynku 

- profilowanie klientów łączące dane demograficzne z danymi  
  dotyczącymi stylu życia rekomendacje tenant mix. 

- Zarządzaliśmy całym procesem, aby dostarczyć jakościowe i  
  ilościowe dane, które umożliwiły właścicielowi i deweloperowi  
  zaprojektowanie obiektu i stanowiące bazę do wykorzystania do   
  przyszłego brandingu i rozwoju produktu.  

- Stworzyliśmy również logo i markę. 

REZULTAT
Fundamenty stworzone przez badania pozwoliły właścicielowi i 
inwestorowi zaplanować i rozwinąć produkt w celu osiągnięcia 
najsilniejszej pozycji na zatłoczonym rynku, zarówno pod względem 
fizycznym (planowanie przestrzeni, przepływ, usługi), jak i pod 
względem doboru najemców. Zespół wewnętrzny był następnie w 
stanie zrealizować wizję wynikającą z tego ważnego strategicznego 
kierunku.



Stworzenie nowej marki w 
Quartier Bleu, Hasselt, Belgia

Wyzwanie 
Quartier Bleu to nowy, najnowocześniejszy obiekt mixed-use, 
położony na pięknym nabrzeżu w Hasselt w Belgii. Zostaliśmy 
wybrani w listopadzie 2019 roku, aby pomóc w stworzeniu 
marki obiektu, której społeczność chciałaby być częścią od 
pierwszego dnia. 

Rozwiązanie 
Budowaliśmy fundamenty marki w duchu współczesnego 
belgijskiego ducha, przyjęliśmy naturalny i zdrowy styl życia, a 
także czerpaliśmy wzorce z mody, czy jedzenia.. Mieliśmy do 
opowiedzenia historię, o tym co oznacza bycie kimś, kto mieszka, 
robi zakupy, jedzie i spotyka się w Quartier Bleu w Hasselt. 

Historię o miejscu, którego oryginalność, pozytywność i 
nowoczesność sprawiają, że jest ono miejscem, które wybierają 
ludzie ceniący sobie nowoczesne, ale jednocześnie zdrowe i 
domowe życie z przyjaciółmi i rodziną. 

Quartier Bleu ma silnego ducha wspólnoty, zawsze otwarte jest 
na wszystkich. Quartier Bleu to znacznie więcej niż centrum 
handlowe z mieszkańcami. Quartier Bleu to doświadczenie, 
miejsce, w którym warto być. 

Quartier Bleu stara się być nowym domem dla mieszkańców 
Hasselt, miejscem, w którym można się zrelaksować, zrobić 
zakupy, zjeść posiłek, spotkać się i żyć. 

Nadszedł czas, aby poznać swój nowy styl życia.



Otwarcie 

OTWARCIE RESTAURACJI 
Restauracje mogły otworzyć swoje drzwi 8 czerwca, a 
my przeprowadziliśmy kolejną online’ową kampanię 
reklamową, tym razem obejmującą szerszy zasięg. 
Rezerwacje w restauracjach były prawie w pełni 
wykorzystane, a tarasy restauracyjne przy nabrzeżu 
były licznie odwiedzane przez ludzi, którzy rozmawiali 
towarzysko po zamknięciu. Rozmowy zaczynały się od 
słów "Spotkajmy się w Quartier Bleu ...". 

INFLUENCER MARKETING 
Wybraliśmy 5 influencerów związanych z modą i 
5 influencerów związanych z jedzeniem z naszych 
obszarów docelowych. Statystyki Instagrama 
wykazały 344% wzrostu liczby wyświetleń i 88% 
wzrostu zaangażowania w ciągu 4 tygodni, w których 
influencerzy odwiedzali Quartier Bleu, co pokazuje 
siłę influencerów w branży detalicznej i restauracyjnej. 

SOCIAL MEDIA 
Nasze kampanie w mediach społecznościowych przyciągnęły ponad 5,000 użytkowników w ciągu 3 
tygodni przed otwarciem sklepów, a zasięg wyniósł ponad 30,000. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
Kiedy zniesiono ograniczenia w handlu, przeprowadziliśmy cyfrowe kampanie reklamowe skierowane 
do naszych głównych odbiorców w promieniu 20 minut jazdy samochodem. Najemcy, którzy otworzyli 
sklepy przekroczyli swoje cele sprzedażowe (po zamknięciu) w tygodniu otwarcia, a jeden z najemców 
odnotował spadek sprzedaży tylko o 4% rok do roku pomimo ograniczeń i zmiany lokalizacji z centrum 
miasta. Ruch na stronie internetowej podniósł się znacznie.

Quartier Bleu miał zostać otwarty 26 marca 2020 roku, ale Covid-19 pokżyżował plany. W związku z 
tym dokonano stopniowego otwarcia zgodnie ze zniesieniem ograniczeń przez rząd.



Placemaking at  
Kr0nen, Kopenhaga

Wyzwanie 
Nowy obiekt mixed-use, który miał być nowym centrum miasta na 
szybko rozwijających się kopenhaskich przedmieściach Vanløse, 
wymagał doświadczonego zespołu ds. marketingu strategicznego, 
który pomógłby w rozwoju marki i komunikacji od pierwszego dnia 
do otwarcia i później. 

Nieudana próba rozwoju tego obiektu podjęta przez poprzedniego 
właściciela pozostawiła po sobie wiele negatywnych emocji. 

Rozwiązanie 
Wprowadzenie nowego centrum rozpoczęło się dwa lata przed 
otwarciem. Jego sukces był czymś więcej niż tylko budowaniem 
świadomości marki i rozrywką. Jest to przykład na to, w jaki 
sposób placemaking może być wykorzystywany do łączenia ludzi 
z miejscami, budowania społeczności i rozwijania wyrazistej marki. 

Dlatego też dwa lata placemakingu zaangażowały lokalną 
społeczność, sprawiły, że poczuli się oni częścią tego nowego 
miejsca, a jednocześnie stworzyły szerszą ofertę dla wielu osób 
dojeżdżających do pracy, które codziennie mijały centrum. 

Rezultatem było wyjątkowe zaangażowanie, pozytywne nastawienie 
i budowanie napięcia od początku do startu, co przekroczyło 
wszelkie oczekiwania

Team marketingowy Toolbox’a ściśle współpracował ze specjalistami 
ds. rozwoju, architektury, zasobów i wynajmu i opracował:

- Strategię i wdrożenie w zakresie kształtowania miejsca 
- Strategię pozycjonowania 
- Historię marki 
- Nazwę
- Tożsamość 
- Budowanie marki 
- Aktywności Pre-Launch i Launch 
- Bieżącą strategię marketingową i wdrożenie marketingu 
  360 stopni 

Nasz międzynarodowy zespół strategiczny współpracował z 
lokalnymi partnerami zajmującymi się badaniami w celu określenia 
jasnej pozycji centrum, na podstawie której można było stworzyć 
silną, wyróżniającą się markę. Wczesna strategia placemakingu 
stworzyła podstawy do budowania pozytywnych relacji z lokalnymi 
graczami, społecznością i przyszłymi klientami. W ciągu pierwszych 
dwóch lat rozwoju centrum liczba odbiorców wzrosła i osiągnęła 
ponad 90% . Kiedy centrum zostało uruchomione w październiku 
2017 roku, było ogromnym sukcesem i nadal nim jest.



The How  
Zbudowaliśmy oazę w mieście, gdzie ludzie 
lubią się spotykać, robić zakupy i żyć. 

Vanløse - coś modnego, coś smacznego, coś 
dla duszy 
NAZWA I TOŻSAMOŚĆ 
Nasz zespół copywriterski 
współpracował z duńskimi 
partnerami kreatywnymi 
podczas wielu warsztatów i działań opartych 
na insightach, aby stworzyć unikalną nazwę i 
tożsamość. 

KSIĘGA MARKI 
Stworzyliśmy historię, która stała się DNA dla 
marki Kronen Vanløse, opowiedzianą w książce 
używanej przez wszystkich, którzy pracują nad 
miejscem i marką. 

BRANDING
Opracowaliśmy linię kreatywną dla komunikacji 
od okresu przed otwarciem do pierwszego roku 
działalności centrum, a następnie adoptowaliśmy 
ją do zmieniającej się marki. Na 18 miesięcy 
przed otwarciem zaczęliśmy budować relacje 
ze społecznością i prowadzić dialog, dzięki 
któremu kreowaliśmy nowe miejsce w duchu 
placemakingu, aby stworzyć świetne podstawy 
do rozpoczęcia działalności centrum. 

WIELKIE OTWARCIE 
Opracowaliśmy, zaplanowaliśmy i wdrożyliśmy 
dzień otwarcia wypełniony atrakcjami, podczas 
którego ponad 40 000 osób odwiedziło centrum 
pierwszego dnia, a następnie kontynuowaliśmy 
bogaty program ekscytujących wydarzeń i 
aktywności. 

DZIAŁALNOŚĆ 
-  Vi er Vanløse (We are Vanløse) - budowanie 
nowego miejsca poprzez kampanię na 
Facebook’u, 
-  Konsultacje z kluczowymi lokalnymi 
podmiotami (władze lokalne, rada gminy, 
właściciele firm, grupy interesu, prasa)
-  Wspieranie i angażowanie się w działalność 
grup i wydarzeń społecznych 
-  Plebiscyty, konkursy testujące pomysły, 
angażujące kupujących
-  Grupy fokusowe testujące nazwę
-  Konkursy celebrujące lokalne talenty i 
różnorodność z lokalnymi klubami i grupami 
zainteresowań
- "Kronen sprawia, że się uśmiechasz" - 
rozdajemy małe przyjemności
-Wspieranie wydarzeń w mieście i angażowanie 
się w różne grupy społeczne

Make it measurable
OBJECTIVE RESULT

Build relationships with 
community groups

75% positive sentiment

Footfall of 40,000 on 
opening day

Sales targets met for 75% 
of tenants on opening 
day

PR EAV of €100,000
in month leading 
up to launch

Facebook audience 
growth +10% in 
week leading up 
to launch day

Instagram audience 
growth of +10% in week 
leading up to launch day

5,000 Social media 
engagements in 
week leading up 
to launch day

500,000 Social media 
reach in week leading up 
to launch day

Data collection of 500 
customers during pre-
launch and launch 
activities

80% usage of tenant 
communication app – 
Kronen Mallcomm

Kronen is connected 
with all key community 
groups, many involved 
in the opening and in 
ongoing centre activity

c. 90% positive 
sentiment
(PR and social media)

42,000

Over 90%

€127,788 across print 
and digital channels
(12 Sep – 12 Oct 2017)

+20.3%
(5-12 Oct 2017)

+135.3%
(5-12 Oct 2017)

6,178 social media 
engagements on 
Facebook & Instagram
(5-12 Oct 2017)

651,347 social media 
reach on Facebook  
& Instagram  
(5-12 Oct 2017)

4,042 app downloads 
2,675 app registrations 
and data collected
(29 Sept -12 Oct 2017)

92.5% of stores signed 
up and using Kronen 
Mallcomm
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Na czele nowego zespołu Toolbox Marketing stoi nasza Dyrektor Zarządzająca - Chloe Keith. Chloe 
przez ostatnie 9 lat pracowała przy wielu projektach dotyczących centrów handlowych w Polsce i 
Europie. Jej pełen kreatywności i pasji zespół, działający zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii, 
jest gotowy pomóc w dostarczeniu strategicznych rozwiązań marketingowych i kreatywnych dla 
Twojego obiektu.

Poznaj nasz zespół 

toolboxmarketing.com
marketing@toolboxmarketing.com


