
GRY ZAKUPOWE, PRO-SPRZEDAŻOWE, LOJALNOŚCIOWE  
W GALERIACH HANDLOWYCH

www.galeriahandlowa.goffline.pl
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OFERTA SKUTECZNYCH
EVENTÓW

BO W GRĘ WCHODZĄ ZAKUPY...

PIERWSZA PLATFORMA GRYWALIZACYJNA

DLA BRANŻY SHOPPING CENTER/RETAIL



CZYM JEST GRYWALIZACJA?

Najbardziej innowacyjne i precyzyjne narzędzie brandingu  

emocjonalnego podnoszące efektywność procesów biznesowych 

branży RETAIL/Shopping Center w obszarach marketingu,  

sprzedaży i PR.

Grywalizacja jest obecnie na szczycie popularności nowoczesnych 

technologii wspólnie z BIG DATA, VR, czy DRUKIEM 3D, notując 

rok do roku najbardziej dynamiczny wzrost wartości rynku…

… więcej o Grywalizacji:  

www.goffline.com/grywalizacja

„…Wartość rynku grywalizacji wzrośnie  

z 421,3 miliona USD w 2013 r. do 5,5  

miliarda w 2018 r. Za rok większość  

największych firm ma korzystać z aplikacji 

wykorzystujących mechanizmy znane 

z gier, stosowane m.in. do zwiększania  

zaangażowania i lojalności…”

- Gamification Market: Worldwide Market 

Forecasts and Analysis (2013 - 2018)

PLATfORmA gOffline mALL  to innowacyjne narzędzie brandingu emocjonalnego opartego 

na mechanice grywalizacji, które pozwala efektywnie i precyzyjnie wykorzystać potencjał aktywności klienta  

funkcjonującego w II światach (online i offline). Platforma jest skutecznym wsparciem dla zarządów i managerów 

GALERII HANDLOWYCH w realizacji strategii marketingowo – pro-sprzedażowej.

gOffline mALL to marketing precyzyjny, angażujący klienta zgodnie ze zaplanowanym scenariuszem

gOffline mALL to skuteczne, mobilne, spersonalizowane narzędzie prosprzedażowe (nawet 30% wzrostu obrotów  

Najemców w okresie prosprzedaży opartej na gOffline)

gOffline mALL to realne korzyści biznesowe i PR dla Galerii (zwiększenie efektywności w obszarze ROI budżetu  

EVENTÓW - 80% budżetu dedykowanego wraca do galerii, najemców oraz klientów)

gOffline mALL to efektywne narzędzie wspierające współpracę pomiędzy Najemcami a Galerią (do 130% wzrost  

zaangażowania najemców w event gOffline!)

gOffline mALL to realne wsparcie najemców w działalności handlowej poprzez precyzyjne promocje, targetowanie  marek  

i wybranych produktów

gOffline mALL to bieżąca analiza lojalnościowa klientów Galerii, a także dane dotyczące ich preferencji i nawyków 

zakupowych

gOffline mALL to możliwość zaangażowania klientów w określone aktywności

gOffline mALL to równoczesny kontakt z klientami w świecie online (mobilnie) i offline (galeria)

gOffline mALL to wzrost satysfakcji i lojalności klientów dążących do upragnionej nagrody, miejsca w rankingu gry 

organizowanej przez Galerię

… więcej o korzyściach gOffline: 

www.goffline.com/benefits

BO W GRĘ WCHODZĄ ZAKUPY...

O GRYWALIZACJI 

www.galeriahandlowa.goffline.pl
online - offline - gOffline!

KORZYŚCI Z GRYWALIZACJI GOffLINE

30%
WZROSTU

obrotów galerii 
i najemców biorących

udział w evencie*

130%
WZROSTU

zaangażowania najemców 
w galeriach biorących

udział w evencie*

GALERIA gOffline

KORZYŚCI EKONOmICZNE

  Wzrost obrotów najemców w okresie trwania GRY

 Wzrost koszyka zakupowego w okresie eventu (najwyższa wartość zakupów 

u jednego klienta to 43 000 PLN, średnie koszyki zakupowe ponad 500 PLN)

 Wzrost ilości aktywności zakupowych w okresie eventu (najwyższa 

ilość zarejestrowanych paragonów przez jednego klienta to 589, ilość 

transakcji w GRZE sięga nawet 42 600 aktywności, w tym ponad 35%  

to aktywności zakupowe)

KORZYŚCI BIZNESOWE 
(EfEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI 
W EVENT gOffline)

%   Wysoki ROI budżetu delegowanego na event

  Bieżący monitoring online podczas realizacji eventu

 +   Każda aktywność związana z prosprzedażą (wzrost 

efektywności budżetu)

   Dostęp do rzeczywistych danych o strukturze klientów galerii

KORZYŚCI mARKETINGOWO – SPRZEDAŻOWE

  Wzrost zaangażowania najemców w event 

   Zwiększenie lojalności klientów wobec galerii i marek (najemców)

   Zwiększenie zaangażowania i aktywności klientów na terenie galerii

  Możliwość profilowania zachowań klientów (promocja marek – najemców) 

  Zwiększenie motywacji zakupowej klientów poprzez zaangażowanie w event

       Wyróżnienie się na tle konkurencyjnych galerii

  Zwiększenie zasięgu komunikacji (aktywności offline i online), dotarcie do 

klientów w trybie OMNICHANNEL

   Pełne bezpieczeństwo danych o klientach galerii

  Delegowanie odpowiedzialności formalnej za przeprowadzenie eventu 

- kompleksowość

 Personalizacja oferty – aktywności w scenariuszach dostosowane do 

galerii i jej strategii

www.galeriahandlowa.goffline.pl
online - offline - gOffline!

BUDŻET EVENTU

80% 
BUDŻETU EVENTU

WRACA  DO GALERII
I NAJEmCÓW

DODATKOWO



O PLATfORmIE GOffLINE

Od 2013 roku wdrażamy projekty oparte na metodologii Grywalizacji. Posiadamy ogromne doświadczenie 

w projektach łączcych lojalność, prosprzedaż oraz grywalizację. Wspieramy Centra Handlowe w dążeniu  

do doskonałości prosprzedażowej.

GRA DLA KAŻDEGO 
GRATIS  

(DO 5 GRACZY)

GRY / EVENTY 
WEEKENDOWE

GRY ZAKUPOWE  
Z KATALOGU GIER 

GOffLINE

GRY 
Z DEDYKOWANYm 

SCENARIUSZEm

CZAS TRWANIA GRY mAX 2 TYGODNIE 1H - 48H 1-4 TYGODNIE WIELOKROTNOŚĆ  
1 mIESIĄCA

RANKINGI GRACZY tak tak tak tak

REGULAmIN GRY tak tak tak tak

NAGRODY NIEPIENIĘŻNE (ARTEfAKTY, PUNKTY, POZIOmY, 
ODZNAKI ITD.) tak tak tak tak

POWIADOmIENIA SmS SYSTEmOWE DO GRACZY tak tak tak tak

WYŁONIENIE ZWYCIEZCÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW tak tak tak tak

PRO-SPRZEDAŻ (NALICZANIE PUNKTÓW ZA ZAKUPY)  -      opcja * tak tak

PREZENTY NATYCHmIASTOWE I NAGRODY fINAŁOWE  -      tak tak tak

KONWERSJA OmNICHANNEL  -      tak tak tak

OBSŁUGA KLIENTÓW (HOSTESSY)  -      tak tak tak

STOISKO  -      opcja * tak tak

ANKIETOWANIE  -      opcja * tak tak

WIRTUALNE KIOSKI  -      opcja * opcja * tak

NEWSLETTER DO GRACZY opcja* opcja * tak tak

REKRUTACJA NAJEmCÓW / SPONSORING KATALOGU NAGRÓD  -       -      tak tak

fUNKCJONALNOŚCI I NOWE TECHNOLOGIE SZYTE NA mIARĘ  -       -       -      tak

KAmPANIA SmS DO GRACZY opcja* opcja * opcja* opcja *

ANGAŻOWANIE PARTNERÓW (SZKOŁY, INSTYTUCJE, 
SAmORZĄDY) opcja*  opcja *  opcja * opcja *

GRA O CEL SPOŁECZNY (CSR) opcja*  opcja *  opcja* opcja*

GEOLOKALIZACJA (NOWOŚĆ) opcja* opcja * opcja* opcja*

GRAfIKA / KV / DESIGN  -       opcja *  opcja* opcja*

DEDYKOWANE APLIKACJE mOBILNE  -       -      opcja* opcja*

INTEGRACJA Z NOŚNIKAmI ZAmAWIAJĄCEGO  -      opcja *     opcja* opcja*

mINImALNE SUGEROWANE WARTOŚCI KATALOGU NAGRÓD 
(CENY OD, NETTO)

zamów DEmO GRY - 
Gratis!  5 000,00 PLN  10 000,00 PLN  50 000,00 PLN 

ZAmÓW SWOJĄ GRĘ JUŻ DZIŚ!

ZAPRASZAmY DO KONTAKTU

OFERTAE

www.galeriahandlowa.goffline.pl
online - offline - gOffline!

oferta@goffline.com
Dział Sprzedaży: 733 663 700, 539 949 799

Infolinia: 793-INFO-00, 793 463 600

BO W GRĘ WCHODZĄ ZAKUPY...


