


NOWE OBLICZE
PO 6 LATACH NA RYNKU



Wyrazista marka 

93-proc. rozpoznawalność• *

• Zmieniamy wizerunek

• Lojalni klienci

• W poszukiwaniu unikalności:

jedna z pierwszych galerii

handlowych w Gdańsku

Wyróżnienie projektu•

architektonicznego przez

Stowarzyszenie Architektów

Polskich 2004 r. w kategorii

„użyteczność publiczna”

*Źródło: Raport IQS&Quant 2010, N=400



W SERCU HANDLOWEJ DZIELNICY 

GDAŃSKA



Doskonała lokalizacja. Genius loci

• Historyczny rynek największej

dzielnicy Gdańska

• Tradycje handlowe miejsca

• Wygodna komunikacja miejska

• Położenie przy jednej z głównych

arterii Gdańska



Wrzeszcz. Dzielnica dużych możliwości

• 58 000 mieszkańców

• Nowe inwestycje mieszkaniowe

w sąsiedztwie

• Dzielnica biznesowa

• Ośrodek życia studenckiego:

Gdański Uniwersytet Medyczny,

Politechnika Gdańska



Catchment

• Pieszy 10 min.

114 000 mieszkańców

• Dojazd 10 min.

300 000 mieszkańców

• Dojazd 20 min.

383 000 mieszkańców

Lokalizacja



MANHATTAN SIĘ ZMIENIA

REKOMERCJALIZACJA 

REMODELLING 

REPOZYCJONOWANIE



Manhattan. 

Czego sobie życzą klienci?

• Wygoda zakupów

• Value for Money

• Łatwa dostępność

• Duże możliwości

spędzania wolnego

czasu

Źródło: Raport IQS&Quant 2010, N=400

43% 42%42%



Welcome to Manhattan. Nowy wizerunek

• Nowe logo – większy potencjał

handlowy

• Nowy slogan –

Manhattan. Sztuka zakupów

• Nowy program marketingowy

„Manhattan w pracy i po

godzinach”: cel – wzrost footfallu

Programy prosprzedażowe•

- nowa oferta dla najemców

• Nowa strona internetowa

– dotarcie do lokalnych mieszkańców

• Manhattan na portalach społecznościowych



Nowi anchor tenants 

– odpowiedź na oczekiwania klientów

• Piotr i Paweł

• C&A

•

•
KappAhl

•
Empik

Starbucks



Nowy tenant mix

poziom -1

zielony dach 

i taras widokowy

poziom +2

poziom 0

poziom +3

poziom +1

poziom +4

Spożywcze

Obuwie
Restauracje

i kawiarnie

Moda

Bizuteria,

zegarki
Multimedia

Zdrowie i uroda

SportUsługi

Powierzchnie 

biurowe

Zaplecze 

techniczne



Nowa oferta handlowa

• Przyjazny format

codziennych zakupów

• Moda na co dzień i do pracy

• Bogata oferta sportowa



Popularne miejsce spędzania 

wolnego czasu przez wrzeszczan 

Wydłużony czas pobytu klienta•

w Manhattanie

• 7 restauracji i kawiarni

• Najpopularniejszy w Gdańsku

klub fi tness

• Zielony dach z ogródkiem

restauracyjnym

• Kid’s play

• Unikalna oferta kulturalna:

teatr i galeria sztuki



Udogodnienia dla klienta 

• Nowa strefa powitania

• Jasny parking

• Punkt Obsługi Klienta

• Zamawianie taksówek

• Strefa wydarzeń dla dzieci

• Miejsca parkingowe

dla rodzin z dziecmi

• Wi-Fi



Udogodnienia dla najemcy 

• Wsparcie marketingowe otwarcia

• Możliwość udziału w programach

marketingowych Manhattanu

• Crossmarketing

• Raportowanie

• Aktywna strona www

• Akcje prosprzedażowe



al. Grunwaldzka 82

80-244 Gdańsk

www.gchmanhattan.pl

Właściciel

Poland Retail Fund


