
SHOPPING
CENTER 

& TENANTS
... bo w grę wchodzą zakupy

PIERWSZA POLSKA

PLATFORMA GRYWALIZACYJNA 

DLA BRANŻY



Shopping
Center & Tenants 2.0
GRY ZAKUPOWE TO:

PRO-SPRZEDAŻ: 

scenariusze  i technologia

Budżety dostosowane do

konkretnych potrzeb i targetów

Model Grywalizacji

gwarantujący efekty w biznesie

Model OMNICHANNEL



SCENARIUSZE
ONLINE + OFFLINE

Scenariusze
pro-sprzedażowe
wzmacniające
lojalność
Klientów, angażujące 
lokalną społeczność!

Do wyboru:

-zakupowe
-szkolne
-CSR
-ekologia
-świąteczne
-urodzinowe
-i wiele innych!



GRYWALIZACJA
w biznesie? TAK!

PRZYKŁADOWY
KATALOG NARZĘDZI
PRO-SPRZEDAŻOWYCH:

-Rankingi,
-Pojedynki,
-Katalogi Nagród,
-Powiadomienia o
nowych zadaniach,
-Polowanie
na prezenty
natychmiastowe,
-Głosowania,
-Plebiscyty,
-Polecenia,
-Geolokalizacja,
...i wiele innych

Zaangażowanie Klientów
i Najemców wzrasta

nawet o 180%!



GRYWALIZACJA
DZIAŁA!

Grywalizacja to
korzyści
i oszczędności dla
Centrum
Handlowego!

Brak kosztów
związanych
z loteriami

Obecność w wielu
kanałach równolegle
(www, mobile, sms)

Kompleksowe
wsparcie Najemców

Grywalizajca
to 5 w 1:

1. event online/offline
2. pro-sprzedaż

3. integracja z kanałami
Centrum Handlowego

4. wyłonienie zwycięzców
i przyznanie nagród 
5. analiza preferencji

konsumentów



Gra Zakupowa
OMNICHANNEL

Kanały komunikacji  
w 100% 
dostosowane
do preferencji
Klientów.

Dostępne
kanały
Gry:

-komputer
-tablet
-smartfon
-sms
-infokiosk
-beacony
-VR
-stoisko /hostessa



Gra Zakupowa
DANE I ANALIZY

Opisujemy zjawiska
i przekładamy je

na język liczb.

#powracalność
#koszyk zakupowy

#zaangażowanie
...i wiele innych



Stoiska
Promocyjne Akcji

Kompleksowa i profesjonalna
obsługa Klientów Galerii.

Stoiska obsługowe (wsparcie
hostess) jak i nowe technologie
(wirtualne kioski)



BUDŻET

Dopasujemy
Grę
Zakupową
do Twojego
budżetu,

zrealizujemy
Akcję bez
potrzeby
zaangażowa-
nia zasobów
Galerii

... i pomożemy
w promocji
Gry!



OPINIE GRACZY

więcej na www.goffline.com

Już 254 858
aktywności
i zadań

wykonanych
przez

Graczy



OPINIE NASZYCH
KLIENTÓW

więcej na www.goffline.com

wzrost
zaangażowania
najemców:  nawet
do 230%

zwiększenie koszyka
zakupowego Klienta

nawet o  39%



NASZE WDROŻENIA

więcej na www.goffline.com

ponad 1080 kont
znanych marek

i najemców Centrów
Handlowych na

platformie gOffline

ponad
628 tys. PLN
przyznanych
nagród
i prezentów



FIRST POLISH
GAMIFICATION PLATFORM

for Shopping Centers  & Tenants

you can count on our best practice & know-how

napiszdonas@goffline.com

oferta@goffline.com

WE SPEAK ENGLISH:

+48 - 793 - INFO - 00  |  793-463-600

www.galeriahandlowa.goffline.pl



KEEP
CALM

AND

CHOOSE
gOffline MALL


