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wprowadzenie

Z luksusem w Polsce jest jak z piłką nożną. Wszyscy się na nim znają,
choć kraj, o którym marki luksusowe praktycznie nie myślą, powinniśmy
mieć najmniej do powiedzenia.
Prawo do szastania pojęciem luksusu i rozmieniania go na marki zagranicą uważane za co najwyżej premium dają nam założyciele marek
i ich marketingowcy. Na potrzebę kolejnych akcji i kampanii a to demokratyzują luksus, a to próbują wmówić, że jeśli coś stoi w centrum
Warszawy, jest czarne i nieprzystępne, to to jest właśnie luksus. I skąd
my mamy wiedzieć, czy rzeczywiście nie jest?
Z pomocą luksusowi przychodzi nowa generacja konsumentów, dla których ostentacyjny luksus przestaje być modny i trzeba czegoś więcej,
niż przeskalowanego, złotego logo, żeby zyskać w oczach nabywców
miano luksusowego. Jak wiele zagraża markom, które nie dostrzegających generacyjnej zmiany i wciąż korzystających z kodów komunikacyjnych z lat 90., o tym piszemy z różnych perspektyw: psychologicznej, ekonomicznej, marketingowej.
Jednocześnie polecamy Wam gorąco wystawę „Bogactwo”
w Narodowej Galerii Sztuki – Zachęcie. Z niej dowiecie się, skąd
w nas, Polakach, hedonizm, nieustanna pogoń za dobrami materialnymi i zamiłowanie do konsumpcji na pokaz, o czym świadczy, cytując
mojego rozmówcę doktora habilitowanego Tomasza Sikorę, prosperująca branża „klepania”, szpachlowania i „uzupełniania tekturą” starych i powypadkowych samochodów marek luksusowych.
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spis treści

01 / 6 Olka Kaźmierczak

Master Talks:
Tomasz Sikora
02 / 15 Julia Izmałkowa

O luksusie w Polsce
03 / 20 Piotr Paluchowski

Komunikuj się jakościowo
04 / 25 Justyna Majka

Luksus, który stał się obciachem,
obciach, który stał się luksusem
05 / 29

O Fashion PR Talks

01

Czy to już luksus?
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Czy jest coś bardziej względnego od pojęcia luksusu?
Chyba nie. Ale dla pewności pytamy o to doktora habilitowanego Tomasza Sikorę, który luksusowi poświęcił
swoją pracę naukową, w tym pierwszą na świecie
monografię o nabywcach produktów luksusowych.

rozmowy

rozmowy

O: Czy da się jednoznacznie wytyczyć
granicę między luksusem a nieluksusem?
T: Podejmujemy się tutaj zadania niemożliwego. Jak widać w danych przytoczonych
przeze mnie w 3. rozdziale książki „Zachowanie nabywców produktów luksusowych”,
w zależności od firmy badawczej, oceny
rynku produktów luksusowych, a nawet poszczególnych kategorii, mogą się znacznie
różnić. To znaczy, że nawet renomowane
firmy konsultingowe nie mają jednoznacznych
definicji luksusu.
W końcowej ocenie nie pomaga fakt, że
marketing marek z górnej półki, ale również
marek zwykłych i produktów masowej konsumpcji przenika do marketingu marek luksusowych. „Marketingu” jako promocji, ale też koncepcji produktu i wyglądu miejsca dystrybucji.
O: Z kolei marki luksusowe wkroczyły na drogę akcesoryzacji i demokratyzacji.
T: Aż do okresu sprzed I wojny światowej,
marki luksusowe były wysoce wyspecjalizowane. To nie znaczy, że produkowały tylko
kilka produktów, ale to, że asortyment był
ograniczony do jednej, konkretnej dziedziny.
Np. marki haute couture od połowy XIX wieku,
a zwłaszcza od początku XX wieku, wykreowane przez genialnych krawców, kreatorów,
narzucały trendy elitom. Wytwarzały suknie
i inne ubrania w szerokim zakresie: płaszcze,
peleryny, kostiumy, ale nie szyły rękawiczek,
nie wytwarzały kapeluszy czy torebek. Tak
samo marki jubilerskie oferowały rozmaite
klejnoty, ale nie zajmowały się perfumami,
apaszkami i tak dalej.
Pierwszym przełomem był ten na krótko
przed wybuchem I wojny światowej, kiedy
jeden z czołowych krawców haute couture
Paul Poiret stworzył firmę, która wprowadziła
na rynek perfumy „La Rose de Rosine ” i „Chez
Poiret”. To był prawdziwy przełom, bo perfumy
nie miały nic wspólnego z branżą luksusowej
odzieży. Następnie w latach 1949-50 r. manager

marki Christian Dior, jeszcze za życia Diora,
stworzył podstawy tzw. systemu licencji,
w ramach którego marka udzielała pozwolenia na produkowanie zaprojektowanych przez
siebie rękawiczek, futer, bielizny, pończoch
niezależnym wytwórcom w innych krajach.
Oczywiście, to było ściśle kontrolowane. Tak
powstały podwaliny pod tzw. markę-parasolkę, czyli taką wytwarzającą produkty z kilku
różnych, niezwiązanych ze sobą kategorii.
Natomiast to i tak nie była jeszcze akcesoryzacja, gdyż te produkty w dalszym ciągu
były przeznaczone dla elit. Za początek tzw.
akcesoryzacji, czyli schodzenia marek luksusowych w niższe rejony cenowe, do produktów
przeznaczonych dla klasy średniej, można
uznać rok 1959, kiedy Pierre Cardin, do tej
pory szyjący wytworne suknie dla najbogatszych klientek, wprowadził na rynek – pod
własnym nazwiskiem – kolekcję pret-a-porter.
Wywołało to taki szok w branży, że Cardin
został usunięty z Federacji haute couture. Tyle
tylko, że działania projektanta zakończyły
się sukcesem, więc po kilku latach inne marki
luksusowe, takie jak Dior, Yves Saint Laurent,
zaczęły Cardina naśladować. Menedżerowie
marki Cartier wprowadzili w 1973 roku linię
Must the Cartier z zapalniczkami, portfelami,
skórzanymi paskami, długopisami, piórami
wiecznymi w stosunkowo przystępnych cenach
dla klasy średniej. I znowu, podobnie jak
w przypadku marki Pierre Cardin, Must the
Cartier wywołał szok w świecie luksusu, a marka
Cartier na dłuższy czas została usunięta z Comité
Colbert, stowarzyszenia skupiającego najbardziej luksusowe marki francuskie, a obecnie
również europejskie. Jednak po kilku latach
menedżerowie prawie wszystkich głównych
marek luksusowych zaczęli naśladować obu
pionierów.
Demokratyzacja luksusu to z kolei zwiększanie się odsetka osób, które nabywają produkty
luksusowe. Jak wykazały pierwsze badania
rynku produktów luksusowych zapoczątkowane
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w roku 1989 we Francji, już wówczas w krajach wysoko rozwiniętych od dwudziestu kilku
do kilkudziesięciu procent osób było przynajmniej „nieregularnymi” nabywcami produktów
marek luksusowych (w sensie kupującymi te
produkty rzadko i nieregularnie). W tej chwili
ten odsetek w krajach zachodnich prawdopodobnie przekracza 50 proc. Zatem najpierw
nastąpiło zjawisko akcesoryzacji, czyli wychodzenia marek luksusowych z tańszym asortymentem do klasy średniej, a następnie demokratyzacji, czyli powiększenie się odsetka osób
nabywających produkty luksusowe.
O: Jak luksus może być demokratyczny?
T: To jest przykład umiejętnego marketingu
marek luksusowych.
O: W moim przekonaniu to jest taka zgniła
demokracja.
T: No właśnie, taki oksymoron: luksus
dostępny. To zjawisko opisała pod koniec lat
80. i w latach 90. francuska autorka Danielle
Allérès. Wprowadziła wtedy trzy pojęcia:
luksusu niedostępnego, pośredniego i dostępnego. Niektórzy uważają, że luksus dostępny to oksymoron, bo jak produkty tworzone
masowo, wręcz w milionach egzemplarzy, tj.
kosmetyki, najtańsze dodatki, wody toaletowe,
dezodoranty, mogą być luksusowe. Jednak
dzięki gigantycznym wydatkom na promocję
sięgającym kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu
procent dochodów, marki zdołały przekonać
konsumentów, że choć wytwarzają produkty
na skalę masową, to nadal są luksusowe.
Promocja ta obejmuje reklamę tradycyjną,
wsparcie działań artystycznych, zatrudnianie
artystów do projektowania modeli z kolekcji,
umiejętny PR, marketing wydarzeniowy, czy
utrzymywanie flagowych sklepów marki,
a właściwie mega-butików, wielopiętrowych
domów towarowych, w których odbywają się
wystawy sztuki nowoczesnej i współczesnej.
Dzięki tym wydatkom, marki luksusowe cały

czas w umysłach nabywców jaśnieją, a ich status
nie został poważnie naruszony.
O: A nie ma pan wrażenia, że luksusowi szkodzą
marki masowe, które korzystają z kodów marek
luksusowych?
T: Oczywiście. Zacznijmy od tego, że do tej
pory istnieje kontrowersja, czy wyroby związane
z modą są luksusem, czy nie. Niektórzy mówią,
że luksus jest ponadczasowy, a to, co jest modą,
absolutnie luksusem nie jest. Ja się z takim punktem widzenia nie zgadzam, bo przecież ubrania
czy dodatki potrafią kosztować kilkanaście, kilkadziesiąt czy nawet ponad sto tysięcy euro – trudno mówić, że to nie jest luksus. Marki fast fashion
oraz marki z górnej półki umiejętnie kształtując
swoją komunikację, zatrudniając znanych
z luksusowego życia celebrytów, mogą stworzyć
i stwarzają skutecznie wśród konsumentów wrażenie luksusu. Skutkuje to tym, że udział ubrań
w rynku produktów luksusowych systematycznie
spada. Według raportu The Bain & Company
w roku 2003 to było aż 31 procent, w 2010 r.
27 procent, a w 2015 r. już mamy tylko 24 procent. Z drugiej strony, w kategorii „dodatki”
w 2003 roku mamy 17 proc., a w 2015 r. 30
proc. Być może ludzie uwierzyli, że fast fashion
to jest prawdziwy luksus i w związku z tym udział
ubrań się zmniejszył.
O: A co można powiedzieć o nabywcach produktów luksusowych na świecie?
T: Firma konsultingowa the Boston Consulting
Group w listopadzie 2015 r. przebadała 10
tysięcy respondentów z 10 krajów – głównych
rynków produktów luksusowych, czyli USA, Chin,
Japonii, Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Rosji i Brazylii). No i co
my tutaj widzimy! W każdym z tych krajów większość respondentów deklaruje, że kupuje produkty luksusowe w optyce „dla siebie”. W „luksusie
dla siebie” respondenci zwracali uwagę na takie
cechy jak jakość, ekskluzywność, wytworzenie
metodami rzemieślniczymi, ponadczasowość.

„
Wygląda na to, że świat
luksusu został przewartościowany
w umysłach najmłodszej generacji
nie znającej tradycyjnego luksusu:
drogich produktów dla elit,
luksusu ograniczonego wyłącznie
do ekskluzywnych butików.
Jest to pewnego rodzaju sukces
marek luksusowych, którym udało się
w jakichś sposób przekonać młodych
nabywców, że luksus nie musi
być elitarny.

„

Dr hab. Tomasz Sikora,
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu SGH
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Natomiast ci, którzy postrzegali luksus jako
„luksus dla innych”, mając na myśli produkty,
którymi należy chwalić się przed innymi, żeby
wywołać ich podziw, zazdrość itp., zwracali
uwagę przede wszystkim na widoczność logo
marki i na odpowiednią, „ozdobną” stylistykę,
żeby na pierwszy rzut oka było widać, że
jest to produkt luksusowy. Okazało się, że we
wszystkich krajach większość ankietowanych
konsumentów stwierdziła, że postrzega luksus
jako coś dla siebie. Ale dane różniły się
w zależności od kraju. O ile w Niemczech aż
74 proc. respondentów kupuje produkty luksusowe by zaspokoić własne potrzeby
i preferencje, o tyle w Chinach tylko 53 proc.
Odpowiednio, 26 proc. respondentów z Niemiec i 47 proc. z Chin kupuje produkty luksusowe w optyce konsumpcji na pokaz, po to,
by epatować.
O: Ma to związek z dojrzałością rynku.
T: Tak, z dojrzałością rynku, ale też z faktem, że właśnie na dojrzałych rynkach konsumpcja na pokaz jest czymś, co źle świadczy
o osobie ją praktykującej. W związku z tym,
być może, odsetek respondentów deklarujących nabywanie produktów luksusowych
jest zaniżony, gdyż wstydzą się przyznać
do wyśmiewanego zachowania, albo też, że
konsumpcja na pokaz przyjęła tam bardziej
dyskretne formy.
Ponadto, badania firmy BCG dostarczają wielu wniosków związanych z wiekiem
konsumentów, ponieważ postrzeganie luksusu silnie różniło się w zależności od wieku
respondentów. W badaniu uwzględniono trzy
generacje: „Millenialsów” w wieku 18-35 lat,
„generację X” – 36-50 lat i łącznie generacje „baby boomers” oraz „silver” od 51 roku
życia wzwyż. I teraz, co ciekawe, okazuje
się, że najbardziej otwarta na akcesoryzację
marek luksusowych jest najmłodsza generacja,
gdyż jest najmniej przywiązana do pojęcia
„ekskluzywności marki”. O ile ponad połowa
„baby boomersów” i jeszcze od nich starszych
„silver” stwierdziła, że jeżeli marka przestanie
być ekskluzywna, to przestaną ją kupować,
o tyle 32 proc. millenialsów uważa, że będzie

kupować tak, jak dotychczas, nawet, jeśli marka rozmieni się na drobne, a 31 proc.,
że będzie kupować wyroby takiej marki, tyle
tylko, że nieco rzadziej. Wygląda na to, że
świat luksusu został przewartościowany
w umysłach najmłodszej generacji nie znającej
tradycyjnego luksusu: drogich produktów dla
elit, luksusu ograniczonego wyłącznie do ekskluzywnych butików. Jest to pewnego rodzaju
sukces marek luksusowych, którym udało się
w jakichś sposób przekonać młodych nabywców, że luksus nie musi być elitarny.
O: W takim razie na co zwracają uwagę
millenialsi?
T: Są chłonni na apele dotyczące ochrony
środowiska, zrównoważonego rozwoju, na
działalność charytatywną. Mam katalog działalności PR marki Louis Vuitton z lat 90. Tam
nie ma ani śladu działalności charytatywnej,
na rzecz ochrony środowiska czy zrównoważonego rozwoju. Tam są tylko akcje wspierania przedsięwzięć w rodzaju rajdy starych
samochodów, renowacja budynku opery,
wsparcie takiej czy innej wystawy dzieł
sztuki itp.
O: takie nowobogackie.
T: …tak, skierowane wyłącznie do elit!
O problemach związanych z zanieczyszczonym środowiskiem, z etyką pozyskiwania
surowców, np. złota czy kamieni szlachetnych
z rejonów dotkniętych wojną wówczas w ogóle się nie mówiło w świecie luksusu. A w tej
chwili wydatki na akcje charytatywne, badania naukowe, medyczne, ochronę środowiska,
czy np. na poprawianie jakości ludzkiego
życia, to są znaczące pozycje w budżecie
PR marek luksusowych.
O: Co jeszcze się liczy?
T: Już wspomnieliśmy o tym, że millenialsi
kładą mniejszy nacisk na elitarność. Okazuje
się, że również znacznie silniej identyfikują
się z markami luksusowymi, niż starsi od nich
respondenci. Dlatego w odniesieniu do stwierdzenia „odczuwam emocjonalny związek
z markami, które kupuję” aż 66 proc. respon-

dentów z najmłodszej grupy odpowiedziało
„tak”. Dla porównania, „tak” na to same
pytanie odpowiedziało tylko 51 proc.
baby boomersów. Ponadto millenialsi wymagają obustronnego komunikowania się, i to właśnie daje pole do popisu markom luksusowym
w Internecie i w social media. Millenialsi są
też znacznie bardziej aktywni, jeśli chodzi o
zjawiska polecania, doradzania, odradzania,
wzywania do bojkotu jakiejś marki. Ponad 40
proc. spontanicznie, nawet nie pytana, wypowiada się, poleca, odradza. Można powiedzieć, że millenialsi ułatwiają markom luksusowym działania, gdyż kładą mniejszy nacisk na
ekskluzywność, a większy na interaktywność.
Teraz kolejna sprawa, która markom luksusowym ułatwia życie, to taka, że oni są najmniej
przywiązani do luksusu nie związanego z trendami mody, ponadczasowego. W najwyższym
stopniu oczekują częstych, nowych kolekcji
produktów. To zmusza menedżerów marek
luksusowych do opracowywania krótkich serii,
limitowanych edycji itp. i paradoksalnie zwiększa stopień ekskluzywności asortymentu, dzięki
zwiększeniu różnorodności i zmniejszeniu
masowość występowania określonego wzoru.
W jednym aspekcie najmłodsza generacja
utrudnia życie menedżerom marek: jest znacznie bardziej świadoma cen, niż generacje
poprzednie i absolutnie nie akceptuje różnic
pomiędzy różnymi kanałami dystrybucji. Do
tej pory marki luksusowe były w komfortowej
sytuacji, bo na wybranych rynkach mogły
sobie kształtować ceny na znacznie wyższym
poziomie. Teraz, millenialsi, którzy znacznie
częściej, nawet będąc w sklepie, sprawdzają
alternatywne oferty w Internecie i na witrynach
zagranicznych, jeśli stwierdzą, że ceny na rynku krajowym są znacząco wyższe od tych na
rynku zagranicznym, to są gotowi obrazić się
na markę i zaprzestać zakupu, co nie występuje, lub nie w takiej skali, w przypadku innych
generacji.
O: A co z cenami produktów marek luksusowych? Czy millenials nie pomyśli sobie
w końcu – za co ja tyle płacę?!

T: Na różnych forach, w wypowiedziach
menedżerów lub przedstawicieli klubów marek
luksusowych czytamy, że marki bronią się, to
znaczy uzasadniają wysokie ceny, dbałością
o ochronę środowiska, realizują postulaty zrównoważonego rozwoju płacąc „etyczne”, „sprawiedliwe” ceny dostawcom i tłumaczą, że ich
produkty są trwalsze, że nie są wyrzucane, tak,
jak dobra masowej konsumpcji. Przykładem jest
promocja marki Patek Philippe, kiedy mówi się,
że nabywca nie jest właścicielem marki, tylko co
najwyżej depozytariuszem, który ma przekazać
zegarek kolejnej generacji.
Ponadto w różnych raportach omawiających
różne branże produktów luksusowych, zwraca
się uwagę, że rynek usług luksusowych rośnie
szybko, wskutek popularności doświadczeń
„odmaterializowanych”, czyli poszukiwania
szczególnych doznań, np. podróży w komfortowych warunkach do rzadko odwiedzanych
regionów świata, nocowania w luksusowym hotelu, korzystania z kompleksowych usług kosmetycznych i odnowy organizmu itp.
Nie jest prawdą, że ludzie przestają się
interesować dobrami, bo szukają doznań. Rynek
dóbr materialnych również rośnie. Menedżerowie
marek luksusowych starają się jednak w coraz
większym stopniu „nasycić” doznaniami każdą
formę kontaktu z marką: od procesów poszukiwania informacji o marce w Internecie aż do
zakupu konkretnego wyrobu, wzbogacając formę
stron internetowych aż do osiągnięcia efektów
artystycznych, odpowiednio kształtując „elitarną”
atmosferę w butikach.
O: Mówi się, że „największym luksusem jest
czas”. Czy czas może być luksusem?
T: Oczywiście nie w przypadku osoby bezrobotnej czy takiej, która pracuje w niepełnym
wymiarze godzin! Jednak czasy elit próżniaczych
przeminęły. Obecnie wielu przedstawicieli elit
i wyższych klas średnich to dobrowolni albo przymusowi pracoholicy. Jeśli dzień pracy zaczyna
się od godziny 5 i trwa do północy, a mam tu
na myśli jedną z najważniejszych „figur” wśród
właścicieli marek luksusowych, to nie ma się co
dziwić, że czas wolny jest czymś bardzo cennym.

„
W jednym aspekcie
najmłodsza generacja
utrudnia życie menadżerom
marek: jest znacznie
bardziej świadoma cen,
niż generacje poprzednie
i absolutnie nie akceptuje różnic pomiędzy różnymi
kanałami dystrybucji.

„
Dr hab. Tomasz Sikora,
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu SGH

O: Mam wrażenie, że szastanie pojęciem
luksusu to takie zaklinanie rzeczywistości,
podczas gdy sam luksus ma się co najmniej
marnie.
T: Częściowo to jest zaklinanie rzeczywistości oparte na tym, że istnieje wiara – niekoniecznie uzasadniona – że świat będzie się
rozwijał.
W przypadku dóbr luksusowych, jak to w ekonomii jest zdefiniowane, występuje dodatnia,
i wyższa od jedności, dochodowa elastyczność popytu. Jeżeli gospodarka się rozwija
i dochody rosną – wówczas popyt na dobra
luksusowe rośnie szybciej, niż rosną dochody.
Stąd wiara, że jeżeli świat się będzie rozwijał,
luksus będzie miał się lepiej od innych kategorii dóbr. Natomiast, czy rzeczywiście świat
będzie się rozwijał? Z różnych rejonów świata
– w tym już z Europy – napływają coraz
groźniejsze informacje. Ostatnio rząd niemiecki wystosował bezprecedensową deklarację
skłaniającą Niemców do gromadzenia zapasów żywności.
O: Pierwszy raz od zimnej wojny!
T: No właśnie! Nie wiadomo, czy ta wiara
niezakłócony rozwój jest uzasadniona.
Gigantyczne problemy mają banki włoskie,
gigantyczne, w dalszym ciągu, problemy mają
gospodarki śródziemnomorskich krajów UE –
z Francją włącznie, no więc nie wiadomo.
Jak wynika z alternatywnych portali statystycz-

nych, dane o rozwoju gospodarki USA wynikają bardziej z fałszowania danych, zmieniania
różnego rodzaju parametrów służących do obliczenia np. tempa inflacji czy stopy bezrobocia, więc sytuacja tam nie wygląda chyba aż
tak dobrze. Podczas kryzysu lat 2008-2009
sprzedaż na rynku dóbr luksusowych znacznie
spadła. Zatem jeżeli zamiast wzrostu, będziemy mieli kryzys, to perspektywy dla luksusu
nie są pomyślne. Osobom zainteresowanym
informacjami o produktach luksusowych polecam stronę internetową www.luxury-research.
info, gdzie znajdują się przetłumaczone na
angielski niektóre rozdziały mojej książki
„Zachowanie nabywców produktów luksusowych”. W rozdziale 3. można znaleźć bardzo
szczegółowe, aktualne informacje o rynku
produktów luksusowych zaczerpnięte
z różnych źródeł.
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O luksusie w Polsce
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Mieliśmy kiedyś zbadać, co oznacza luksus dla przeciętnego Polaka po to, żeby nasz klient wiedział, jaki
jest próg aspiracyjny. Przez miesiąc odwiedziliśmy
wiele polskich rodzin. Byliśmy w bardzo przeciętnych domach. Średniej wielkości miasteczko, polska
rodzina, typowa do bólu. Nie umierają z głodu, ale
też „nie przelewa się”. Sposób spędzania czasu – też
typowy – czyli deklaracyjnie „Discovery Channel” oraz
mądre programy edukacyjne, w rzeczywistości „Kawa
czy herbata” oraz „Familiada” – szczyt wysublimowania kulturalnego. „Taniec z gwiazdami” i Pudelek.pl
– najczęstsze i najukochańsze rozrywki. Zresztą jak tu
ich nie kochać – można się pośmiać z innych, poczuć
się lepiej, że ci najfajniejsi też mają życiowe tragedie.
Można utrzeć nosa tym, którym w życiu jest łatwo.
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Słyszałam: „No co ci mam kochana powiedzieć. Życie mamy nienajgorsze. Może
w luksusach nie opływamy, ale innym jest
jeszcze gorzej. Inni jeszcze mniej zarabiają.”
Pytam: „A ile by było trzeba zarabiać, żeby
jednak trochę opływać w luksusach?” „No
wiesz – jakbym zarabiał jak Ibisz – z 5 tysięcy
– no to wtedy byśmy sobie pożyli.” – mówili.
Każdy, kto jednak luksusu doświadcza na co
dzień – bo takie osoby też biorą udział w naszych w badaniach – wie, że 5 tysięcy to Ibisz
zarabia raczej dziennie. Są nawet tacy, którzy
uważają, że na godzinę. Ta zakrzywiona
percepcja rzeczywistości doskonale tłumaczy
podejście Polaków do niektórych marek oraz
do organizacji swojego życia.
Trzy ważne wnioski z naszych badań nad
luksusem:
1. Luksus niejedną ma cenę.
Jaka jest percepcja dóbr luksusowych
i od jakiego progu cenowego się zaczyna?
Kiedy produkt jest tani, drogi, a kiedy luksusowy? Można ludzi zapytać o to wprost,
ale deklaracje są co najwyżej ciekawostką
poznawczą, więc w IZMAŁKOWA prowadzimy badania w oparciu o obserwacje.
Badaliśmy w kilku miejscach ten sam produkt: krem nawilżający. Jeden z podstawowych kosmetyków dla większości kobiet.
Apteka na osiedlu: „Mogę pani zaproponować krem <<XXX>>. Tani nie jest, ale
za to naprawdę dobry. Jeżeli jest pani
skłonna wydać 32 zł – to będzie pani potem naprawdę zadowolona.” W aptece na
Żoliborzu ten sam krem kosztuje 60 zł, a na
Wilanowie 80 zł. Nawet w obrębie Warszawy poziom cenowy określający dobry krem
i drogi krem znacząco się różni.
Jaki z tego wniosek? Nie ma czegoś
takiego jak „luksusowy produkt” w ogóle.
Dla jednych luksus to krem za 30 zł, dla

innych za 80zł, a dla innych nawet 300
zł za krem to jest codzienność. Kiedy więc
mówimy o luksusie musimy zdecydowanie
wiedzieć jasno i precyzyjnie – dla kogo.
2. Różne progi luksusu,
w różnych kategoriach,
dla różnych ludzi.
Kiedyś robiliśmy badania na temat kryzysu
ekonomicznego. Cały świat trąbił, że Europa pogrąża się w kryzysie, więc wiadomo
było, że lada dzień może przyjść do Polski.
To jest bardzo ważny moment dla marek,
bo daje jeszcze trochę czasu na przygotowanie. Spekulacje były na temat tego, że
luksusowym markom najbardziej dostanie
się w kość, że kategorie usług uznawanych
za luksusowe typu manicure, wyjazd do
SPA czeka bankructwo.
Badanie pokazało, że katastrofa spotka
co najwyżej tych, którzy są pośrodku. Bo
jeżeli chodzi o kryzys, zasada jest bardzo
prosta: odcinamy od góry, czyli od czegoś,
co uznajemy za najbardziej luksusowe.
W przypadku ludzi bardzo zamożnych,
nieznacznie zmniejsza się liczba wyjazdów
na wakacje – z dwóch zimą na jeden
– odcinamy „business class” na „first class”,
na niektórych trasach szaleństwo – „economy”. Nie odcina się wizyt u kosmetyczki
czy zakupów w Piotrze i Pawle, bo to
nie jest luksus, ale codzienność. Te ostatnie
odcinają ludzie, którzy robili to bardzo
rzadko, ponieważ tylko oni definiowali
to jako luksus.
Jaki z tego wniosek? Żeby wiedzieć, jak
ludzie zachowają się w sytuacjach kryzysowych ważne jest zrozumienie, co dokładnie
definiują jako luksus dla siebie. Luksus dla
jednych – to codzienność dla innych. A na
codzienności odcina się w ostatniej chwili,
bo jest to przyznanie się do porażki, do
tego, że sobie nie poradziliśmy.

analizy

3. Albo polskie albo luksusowe.
Niezależnie od tego, ile badaliśmy kategorii
luksusowych marek polskich, nigdy nie miały
one statusu gwiazdorskiego. Co najwyżej
mogłyby być celebrytami, a w najgorszej
sytuacji podróbką prawdziwego luksusu.
Gosia Baczyńska jest luksusową marką dla
tych, którzy znają się na modzie. Polski
mainstream odwiedzając jej butik raczej
stwierdzi, że „chyba oszalała z tymi cenami”. Projektant tej samej klasy z Grecji,
Francji czy Londynu będzie postrzegany
inaczej – „no marki premium muszą kosztować”. Polskość jest wykluczona z grupy
atrybutów odpowiedzialnych za definicję
luksusu.
W wielu krajach – Francja, Włochy, Grecja
– istnieje wielkie poczucie dumy z lokalności. W przypadku Polski są tylko dwie
kategorie produktów, które mają szanse
zaistnieć jako luksusowe, jedzenie oraz
alkohol. W przypadku mody czy kosmetyków, zagraniczne pochodzenie jest podstawowym atrybutem luksusu. To niestety tłumaczy niepowodzenie np. kosmetyków SZA
czy niektórych polskich marek branży mody.
Dla polskiego konsumenta marką premium
jest już RISK made in Warsaw, bo sukienka
kosztuje, uwaga!, 300zł, czyli jeszcze nie
luksus, ale już nie mainstream. Niebezpieczeństwo dla polskich marek jest takie, że
konsumenci chcą je mieć. Istnieje nawet
pewnego rodzaju poczucie dumy, że się
kupiło „prawie RISKA” ale taniej. A oryginalną sukienkę można mieć na jakąś
bardzo szczególną okazję.
Podsumowując, w naszej kulturze niewiele
trzeba, żeby marka została uznana za markę premium. Wystarczy, żeby była droższa
niż z sieciówki. A co z markami naprawdę

luksusowymi? Dla większości polskiego
społeczeństwa są one umieszczane w takiej
samej kategorii, jak kryształowy pantofelek
Kopciuszka, czyli totalna bajka. Jeżeli dla
kogoś sukienka za 300-400 zł uznawana
jest za premium, to sukienka za 1000 zł
jest niebywale droga. A powyżej tej kwoty,
nie powinna w ogóle istnieć, chyba, że ktoś
postradał zmysły lub wychodzi za mąż, bo
to jedyne usprawiedliwienie, żeby wydać
tyle pieniędzy na kieckę.
Nie można luksusu analizować bez kontekstu kulturowego. W Brazylii marki luksusowe są normą dla tych, co robią karierę
i coś w życiu osiągnęli. Są standardem,
którym nawet nie należy się chwalić, on
po prostu cię określa. W Polsce bardziej
niż luksus ceniony jest spryt. Mamy problem
z poczuciem, że ktoś nas wykorzystał lub
naciągnął. Stąd, bardziej niż duma
z posiadania pięknej rzeczy, bardziej
niż docenienie rzemiosła rozwija się
myślenie, ile to naprawdę kosztowało i na
ile mnie naciągnęli, stąd tak popularne jest
szycie u krawcowej czegoś, co w oryginale
jest za drogie, czy brak poczucia obciachu
przy kupowaniu podróbek.
W polskim mainstreamie obciachem jest
„przepłacenie”, bo to świadczy o tym,
że ktoś dał się oszukać, niż podziw dla
kreatywności czy magii tworzenia pięknych
rzeczy czy usług. Na naszym rynku istnieje segment dla każdego rodzaju luksusu.
Ważna jest tylko precyzyjna definicja, co
i dla kogo jest luksusowe. Żeby nie marnować czasu i pieniędzy na przekonywanie
do siebie kogoś, dla kogo luksus jest marnotrawieniem, a nie poczuciem dumy czy
przyjemności używania.
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Według teorii Roberta Lauterborna, będącej rozszerzeniem idei Philipa Kotlera, komunikacja to jedna
z podstawowych składowych współczesnego marketingu stawiającego konsumenta ponad przedsiębiorstwo. O ile w przypadku powszechnie używanych dóbr „podstawowych”, chociażby z branży
FMCG, tzw. podejście niskokosztowe, czyli sprowadzanie sztuki komunikacji do jak najtańszego zakupu jak najszerszej widowni, podczas
którego ostateczną miarą efektywności jest niski
koszt CPP lub CPM, bywa jeszcze uzasadnione,
to wspinając się na wyższe poziomy piramidy potrzeb konsumentów, nie tylko od produktów, ale
również ich promocji wymaga się ciekawszych historii niż „udane pranie”.

analizy

analizy

W strategiach, gdzie zasięg jest nie tylko
uzupełniany, ale często wręcz zastępowany
wysoką jakością i odpowiednim kontekstem, gdzie wymierne korzyści i retoryka
ustępują mniej racjonalnym przesłankom,
prym wiodą marki kategorii premium.
Przyglądając się działaniom marketingowym w obrębie właśnie tego, jakże specyficznego segmentu, doskonale widać, że
w komunikacji opartej na emocjach nie
tani koszt dotarcia, lecz precyzja i adekwatność przekazu powinny być głównymi
miarami działań reklamowych.
Niestety, coraz częściej można odnieść
wrażenie, że pojęcie „jakościowej komunikacji” jest zbyt pochopnie używanym
i „nadmuchanym” pustosłowiem i przez
swój niewymierny charakter może być
po pierwsze, różnorodnie interpretowane
oraz po drugie, dotyczyć co najmniej kilku
aspektów. Szukając możliwie jednoznacznej charakterystyki jakości warto przyjrzeć
się działaniom marek premium, dla których
wysublimowane strategie marketingowe są
pochodną wartości wpisanych w ich DNA.
Obserwując światowe trendy zachodzące
w tym właśnie segmencie uważam, że
dla reprezentujących go marek, definicja
„jakościowej komunikacji” to punkt styku
trzech wymiarów: Inspiracji, Dopasowania
i Estetyki. Rosnąca potrzeba inspiracji jest
bezpośrednim efektem zmiany w podejściu
do marketingu ostatnich lat i przeniesienia
punktu ciężkości z produktu na konsumenta.
Według najnowszego badania Havas Meaningful Brands, 73 proc. marek mogłoby
zniknąć z rynku bez większego uszczerbku
na jakości życia swoich klientów. Innymi
słowy, mało kto by się przejął, gdyby ze

wszystkich dostępnych dzisiaj marek, nagle
pozostało tylko ich ćwierć.
W szybko kurczącym się świecie, globalnie
otwartych rynkach i rosnącej konkurencji,
wygrywają te marki, które poza dobrymi
produktami opowiadają również ciekawą
historię i niosą za sobą inspirującą dla konsumentów treść. Poza świetnym produktem,
w przypadku marek premium będącym
w zasadzie czynnikiem higieny, prawdziwymi wyróżnikami są dodatkowe korzyści
wyższej wartości, pozwalające na jego
pełne doświadczenie (tzw. customer experience) w zamierzonym przez producenta
w kontekście. W komunikacji marek premium kluczowe jest pokazanie oferowanych
dóbr/usług jako część większej emocji,
towarzyszącej nie tylko podczas zakupu,
ale na długo przed i na jeszcze dłużej
po jego dokonaniu.
Firma Bang&Olufsen, produkująca sprzęt
audio wysokiej klasy, wychodząc z założenia, że głośniki są środkiem do celu, którym
jest relaks (bądź rozrywka), udostępnia na
Spotify predefiniowane playlisty inspirowane produktami, miastami tudzież okazjami.
Porsche, w porozumieniu z Four Seasons,
zaprasza do utworzonego w Atlancie Driving Experience Center, gdzie można
nie tylko zasmakować sportowej jazdy,
ale również wyśmienitej kuchni serwowanej
w inspirowanej marką knajpie Restaurant
365 umieszczonej bezpośrednio nad torem.
Innym, doskonałym przykładem inspirującej
treści jest projekt Burberry Acoustic,
w ramach którego muzycy-amatorzy mają
szansę zaprezentowania światu swoich
talentów w formie profesjonalnych klipów,
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ale na „warunkach” i w środowisku dyktowanym przez Burberry, naturalnie zgodnym
z jej wartościami. Powyższe przykłady
pokazują, że w działaniach gdzie najważniejszą rolę odgrywają emocje sama marka
stanowi „tylko” ich tło – wyzwala je, ale
nie zakłóca i nie dominuje. Mówiąc o inspiracji, nie można nie wspomnieć o istotnej
roli internetu. Dynamiczny rozwój sieci
stworzył niespotykaną w historii marketingu
możliwość nawiązania globalnego dialogu
z konsumentami przy jednoczesnym zapewnieniu intymnej narracji w bezpiecznym dla
siebie otoczeniu. By dokładniej zrozumieć
o czym mówię, zachęcam do odwiedzenia aktualnych stron internetowych marek
luksusowych, których znaczna część nawigacji koncentruje się nie wokół produktów
i packshotów, ale właśnie wokół historii
i inspiracji. Oczywiście, firmy z ponad
stuletnią tradycją i obszernym arsenałem
ciekawych treści są na uprzywilejowanej
pozycji (polecam inside.chanel.com oraz
next100.bmw), ale inspirująca narracja
nie jest wyłącznie zarezerwowana dla
tzw. legacy brands. Flagowym przykładem
młodej marki przekuwającej content w
e-commerce, jest portal Net-A-Porter i jego
The Edit Magazine pozwalający na zakupy
oferowanych produktów bezpośrednio
z poziomu treści redakcyjnej.
Drugim wymiarem jakościowej komunikacji
jest dopasowanie strategii do rynkowych
uwarunkowań i innowacji. Chodzi przede
wszystkim o elastyczność marketingu
w kontekście nowych grup docelowych

i zmieniającego się otoczenia, choćby
reklamowego. Gotowość i otwartość na
zmiany, są nie tylko wyrazem odpowiedzialności biznesowej, ale generalnie
odpowiedzią na rosnące oczekiwania nadchodzących konsumentów, np. millenialsów,
oraz szansą na zbudowanie z nimi długotrwałej relacji. Czasami wystarczy prosta
adaptacja treści, np. na poziomie kreacji,
ale często bardziej adekwatne są strukturalne rozwiązania, takie jak np. uruchomienie
dedykowanych kanałów social media albo
otwartość na współpracę z lokalnymi influencerami bądź celebrytami.
Centralizacja globalnej strategii marketingowej jest częściowo zrozumiała z budżetowego punktu widzenia, ale w rzeczywistości
gdzie one-size-does-not-fit-all mechaniczne
powielanie skutecznych rozwiązań na jednym rynku nie zawsze gwarantuje sukces
na innym. W przypadku marek premium
wynika to chociażby z różnych interpretacji
pojęcia samego luksusu, ale każda kategoria ma swoje indywidualne niuanse. Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe
sprawia, że coraz częściej rolą agencji
jest nie tylko bezrefleksyjne pośrednictwo
w zakupie mediów, ale również dogłębna
ekspertyza rynku i re-interpretacja globalnych wytycznych na potrzeby lokalnych
uwarunkowań. By lepiej zobrazować co
mam na myśli przez pojęcie dostosowania,
posłużę się przykładem ostatniej kampanii
Diora na chińskiej platformie social media
WeChat, która (mimo braku oficjalnego kanału e-commerce marki) okazała się abso-
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lutnym sukcesem sprzedażowym. Producent,
w związku ze świętem Qixi (odpowiednik
Walentynek) wykorzystał miesięczny potencjał 700 milionów użytkowników platformy
oraz zamiłowanie chińczyków do limitowanych edycji i zareklamował w formie
bezpośredniej wiadomości torebkę Lady
Dior (za ponad 4000 dolarów). Po jednym
dniu ekspozycji cała seria została wyprzedana. Przykład doskonale udowadnia, że
uelastycznianie (czasami zbyt poważnej)
retoryki w kontekście młodych konsumentów
i nowych mediów daje wymierne efekty
biznesowe z poszanowaniem ekskluzywności oraz wizerunku. Rodzimym przykładem
świetnego dostosowania komunikacji do
lokalnego kontekstu jest współpraca BMW
z wybitnymi polskimi artystami podczas projektu „Droga Do Mistrzostwa”, którego owoc,
czyli film, szczerze polecam obejrzeć.
Trzeci aspekt jakości jest zazwyczaj rozumiany przez marki premium w sposób
naturalny, ale warto podkreślić jego istotę
również w kontekście pozostałych segmentów. Mam na myśli czysto estetyczny
wymiar działań komunikacyjnych i dążenie
do zapewnienia jego wysokiego poziomu
zarówno na etapie wymyślania treści, formy
jak i doboru kanałów dotarcia. O ile treść
i forma reklam jest często pochodną ogólnego pozycjonowania marki i w niektórych
kategoriach rzeczywiście ciężko o artystyczne ujęcia i głębokie claimy, to zdecydowanie krytyczniej powinno się podchodzić do
kwestii egzekucji. O jej wysokim poziomie
jakości świadczy chociażby wykorzystanie

nowoczesnych, lekkich i nieintruzywnych
formatów, dopasowanych także do urządzeń mobilnych – tzw. RWD, odpowiedni
dobór partnerów mediowych, zgodnych
z wartościami marki oraz grupy docelowej,
a także możliwie natywna integracja reklamy z otoczeniem, w którym jest emitowana,
z wykorzystaniem komplementarności treści
redakcyjnych. Absolutnie nie uważam się
za autorytet designu, ale jestem zdania,
że podstawowe i ogólnodostępne reguły
UX/UI powinien mieć z tyłu głowy każdy mający do czynienia z marketingiem.
Przykładem strategii stawiającej estetykę na
priorytetowej pozycji są działania marki
Apple, której dbałość o szczegóły jest
odzwierciedlona na każdym etapie ścieżki
decyzyjno-zakupowej konsumenta, tzw.
customer journey – począwszy od strony
internetowej, przez unboxing, aż na
samych produktach kończąc.
Choć marki premium, ze względu na swoje
pozycjonowanie, nie mogą sobie pozwolić
na żadne odstępstwa w kwestii jakości,
to przy rosnącej ingerencji marketingu
w życie prywatne konsumentów, jakościowe
rozwiązania komunikacyjne powinny być
celem wszystkich graczy, bez względu na
kategorię w której operują. Mam nadzieję,
że moja interpretacja tego bardzo pojemnego pojęcia, pozwoli lepiej je zobrazować,
a jako doskonały przykład synergii trzech
opisanych wyżej wymiarów, szczególnie
polecam zapoznanie się z projektem realizowanym podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich – OMEGA House in Rio.
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Luksus, który stał się obciachem i obciach,
który stał się luksusem
autor

Justyna Majka
redaktor , poszukiwaczka talentów i marek z branży
mody , autorka fashionpromoter . pl

Mogłoby się wydawać, że luksus i obciach to pojęcia
niemające ze sobą wiele wspólnego, jednak ostatnie
zmiany społeczne oraz perturbacje na rynku mody
wskazują, że mogą się nawet zamienić miejscami. Silna
i liczna grupa, jaką jest pokolenie 20 i 30-parolatków,
nazywanych potocznie pokoleniem Y lub millenialsami, stała się konsumentami, o których przychylność
i portfele muszą walczyć marki luksusowe. To ich styl
życia, potrzeby, zachowania na rynku oraz poglądy
polityczne stają się przedmiotem zainteresowania
ekskluzywnych firm.
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Jak marki stają się obciachowe?
Każdy pamięta, jak trzy lata temu mieszkanki wielkich miast biegały po mieście
z shopperem na ramieniu. O tym, że zbyt
przystępny luksus może stać się gwoździem
do trumny, przekonał się boleśnie Michael Kors. Choć zdobył klientki pragnące
czegoś więcej, niż oferuje Zara, ale jednocześnie nie mogące pozwolić sobie na
Chanel, rynek szybko nasycił się torebkami
opatrzonymi logo MK, wręcz stały się one
synonimem braku gustu, a marka zaczęła
odnotowywać olbrzymie spadki sprzedaży.
Podobna sytuacja dotyczy znanych z akcesoriów z ostentacyjnym logo i bardzo często
podrabianych. Louis Vuitton, Prada i Dior
intensywnie pracują nad odświeżeniem
wzornictwa, rezygnują z monogramów,
wielkich sygnetów oraz przesadnych
zdobień. Dyrektorzy kreatywni mają za
zadanie zaprojektować nowe „it bags”,
promowane później w kampaniach reklamowych przez młode gwiazdy kina i sceny.
W ten sposób mamy Alicię Vikander dla
LV, Jennifer Lawrence dla Diora oraz młode
androgeniczne modelki u Prady, uważane
przez pokolenie 20 i 30-latków jako super
cool. Ich naturalna uroda, wyraziste role
oparte nie tylko na warunkach fizycznych
oraz udział w niekonwencjonalnych projektach zdobywają coraz większe uznanie
fanów marek luksusowych.

Millenialsi i ich wpływ na rynek
Millenialsi, czyli pokolenie Y (urodzeni
między 1980 a 1995 rokiem), to ludzie
wymagający dużo od życia. Uwielbiają
korzystać z mediów społecznościowych
i obserwować marki, dzielić się wiedzą

na ich temat, a co za tym idzie, mieć realny
wpływ na ich poczynania. To aktywni konsumenci. Liczy się nie tylko ładne opakowanie oraz dobrej jakości produkt, ale także
jego przekaz. Millenials szuka autentyczności, a wartości, którym hołduje ulubiona
przez niego firma, decydują o tym, czy do
niej powróci, czy nie. O takiego konsumenta trzeba zabiegać nie tylko ładnym logo
czy kolorem należącym do obecnie obowiązującej palety barw Pantone. Millenials
rzadko kiedy wybierze porządny hotel sieciowy, a zamiast niego poszuka ciekawie
urządzonego apartamentu Airbnb, którego
wnętrza obrobione w aplikacji VSCO, trafią
na jego Instagram story. Sporo podróżuje
i szybko się przemieszcza, więc prędzej
wyda swoje pieniądze na dobre jedzenie
i rozrywki, aniżeli na drogą biżuterię lub
zegarek.
Pokolenie Y to nie jest wierna klientela,
a dodatkowo miewa problemy ze skupieniem swojej uwagi na dłużej, musi być
więc karmiona angażującymi historiami.
Chris Altchek, CEO w firmie Mic skrupulatne badającej zachowania millenialsów,
twierdzi, że aż 84 proc. przedstawicieli
tego pokolenia sprawdza wartości wyznawane przez markę przed dokonaniem
jakiegokolwiek zakupu. Co więcej, już rok
temu wycenił, że w przeciągu następnych
pięciu lat siła nabywcza igreków wzrośnie
z 600 miliardów do ok. 1,4 biliona dolarów. Ich nieustanne poszukiwanie nowości
oraz ekscytacji, powoduje, że interesują się
wchodzącymi na rynek markami. Nasyceni
nieustannie napływającymi informacjami
z Facebooka, Instagrama, Tweetera oraz
Snapchata szukają autentyczności, odpo-
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wiedzi na nurtujące pytania oraz spójności
obrazu z przekazem. To zjawisko nasili się
jeszcze bardziej wraz z wkroczeniem na
rynek pokolenia Z (urodzeni po 1996 roku),
które według portalu Fashionista.com czy
raportów WGSN będzie wymagać jeszcze
od marki twardych danymi dowodzących
uczciwych praktyk rynkowych.

Marki luksusowe w ogniu zmian wymuszonych
przez nowe pokolenie konsumentów
Rok 2015 i 2016 to liczne zmiany na stanowiskach dyrektorów kreatywnych. Marki
dwoją się i troją, aby zwiększyć sprzedaż
i w tym celu przeprowadzają gruntowny
rebranding. Dobre praktyki można zaobserwować we włoskiej marce Gucci. Malejąca
sprzedaż i znudzenie kipiącymi seksem
autorstwa Toma Forda i Fridy Giannini serwowanym pokoleniu X (osoby urodzone do
ok. 1983 roku), nie jest już żadnym wabikiem
na pokolenie Y. Stąd decyzja o ustanowieniu
Alessandro Michele nowym dyrektorem kreatywnym marki. Zaproponowany przez niego babciny szyk, lata 70. i ekstrawagancki
styl vintage przyczyniły się do wielkiego
boomu na Gucci. Nikt nie spodziewał się,
że uważany wcześniej za obciachowy
styl starszych pań stanie się najgorętszym
trendem. Do tego należy dołożyć przepiękne wizualne kampanie reklamowe i filmy
wizerunkowe Glena Luchforda, w których
modele i modelki spacerujące w cekinowych, bogato zdobionych strojach po
ulicach Berlina oraz Tokio, kreując senną

i psychodeliczną wizję. Po odurzającym
seansie mamy od razu ochotę zakupić bilety
lotnicze, a dopiero potem myślimy o modzie, jaką zobaczyliśmy. Nic dziwnego, że
torebki, ubrania i dodatki są największym
przedmiotem pożądania tego sezonu.
Dodatkowa możliwość personalizacji czyni
je jedynymi w swoim rodzaju. A to już jest
ultra-luksus, za który należy odpowiednio
zapłacić.
Okazuje się, że nie tylko babciny styl zdobywa uznanie. Jeszcze rok temu nikt specjalnie nie słyszał o projektancie gruzińskiego pochodzenia, Demnie Gvasalii. 35-latek
po ukończeniu wydziału projektowania na
Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych
w Antwerpii pracował w koncernie Kering,
w Louis Vuitton oraz Martin Margiela.
Zdobyte doświadczenie przekuł w markę
luksusową będącą hybrydą obu poprzednich – tak powstała Vetements. Zaburzone
proporcje, sportowe kroje, przeskalowania
oraz buntownicze napisy obstały się nową
definicją luksusu. Jedna z sylwetek zaprojektowanych przez Gruzina była nawet
zaprezentowana na wystawie zatytułowanej „Fashion Forward” w paryskim muzeum
Les Arts Décoratifs. Bordowa, przeskalowana bluza z kapturem znalazła miejsce obok
mody luksusowej z metką Comme Des
Garçons, Louis Vuitton, Maison Margiela oraz Alexander McQueen, stając się
nowym luksusem. Takie projekty też mają
luksusową cenę, nie schodzącą poniżej
3 tysięcy złotych i nigdy nie podlegają
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przecenom. Dotyczy to nawet koszulki
z napisem „You Fuck’n Asshole”.
Ten sam Gvasalia przyjął ofertę pracy na
stanowisku dyrektora kreatywnego Balenciaga. Jego pierwsza kolekcja na sezon
jesień-zima 2016 pokazała nowy kierunek
– archiwa marki zmiksował z tym, co robi
w Vetements, uzasadniając, że od teraz
luksus to pewna postawa, rozumienie mody
oraz sposób noszenia stworzonych przez
niego ubrań. Niektórzy są zachwyceni
jego pracą, inni twierdzą, że to profanacja.
Jedno jest pewne, koncern Kering doskonale wie, jak odświeżać zarządzane przez
siebie marki, a podlizywanie się millenialsom podnosi ich słupki sprzedaży.
Ostatnie targi mody męskiej Pitti Uomo,
odbywające się dwa razy do roku we
Florencji, także stały się miejscem dyskusji
o zmianach pokoleniowych oraz próbie
określenia, jaka estetyka jest teraz tą pożądaną. Wydarzenie, dotychczas promujące,
zarówno na wybiegach jak i na ulicy,
świetnie skrojone luksusowe garnitury, teraz
zaczęło się zwracać ku biednemu wschodowi, a wszystko za sprawą Goshy Rubchinskiy’ego. Zorganizował on pokaz w starej
opuszczonej fabryce tytoniu oraz pokazał
stylistykę bazującą na wyglądzie chłopców
z biednych rosyjskich blokowisk. Krótko
ogolone głowy, kurtki bombery, dresowe
bluzy i spodnie w połączeniu z łobuzerskim spojrzenia modeli były zupełnie czymś
nowym, nigdy wcześniej nie pokazywanym
na eleganckim do bólu tygodniu mody.

Publiczność, komentatorzy i media piali
z zachwytu, nazywając wydarzenie
ikonicznym. Po raz kolejny luksus został
zdefiniowany zupełnie na nowo.
Jeśli już o garniturach mowa, według portalu BusinessOfFashion.com ich sprzedaż
gwałtownie spada. Ratunkiem dla klasycznej marki Brioni ma być zatrudnienie na
stanowisku dyrektora kreatywnego Justina
O’Shea – wytatuowanego gwiazdora street
stylu, mającego wprowadzić markę na tory
myślenia Millenialsów. Jego pierwsza kampania z kapelą Metallica w roli głównej
jest świetnym przykładem próby dotarcia do młodego i bardziej świadomego
konsumenta, w szafie, obok garnituru,
trzymającego sporo rockowych t-shirtów
nawiązujących do jego ulubionych zespołów muzycznych. Wygląda na to, że marki
luksusowe mają obecnie twardy orzech do
zgryzienia. O swoich wieloletnich tradycjach muszą opowiadać klientom zafascynowanym nowościami technologicznymi
i będącym nieustannie online. Za drogim
produktem musi stać przekaz mocno zakorzeniony w stylu życia oraz muzyce, transparentna polityka rynkowa oraz budząca
emocje historia.

o fashion pr talks

Fashion PR Talks to pierwsza w Polsce szkoła kształcąca w dziedzinie
biznesu mody. W programie Fashion PR Talks znalazły się m.in. zarządzanie marką w branży mody, Fashion Retailing czy przekuwanie trendów w sukces komercyjny marki.
Mentorami Fashion PR Talks zostali cenieni w biznesie mody praktycy,
m.in. Marianna Szeib, Brand Manager w światowej siedzibie firmy
Christian Dior Parfums w Paryżu, Ania Wiącek, dyrektor ds. PR w Pringle
of Scotland, a wcześniej Head of Press marki Vivienne Westwood czy
Sue Seel, brytyjska strateżka mająca w portfolio Lily Allen i marki
z portfela Arcadia Group (Agent Provocateur, Chopard i Jean Paul
Gaultier).
Spotkania pod szyldem Fashion PR Talks skierowane są do właścicieli
marek, PR-owców, marketingowców, menedżerów oraz osób wiążących swoją przyszłość z pracą w branży mody.
Ambicją Fashion PR Talks jest nie tylko kształcenie profesjonalistów
spełniających międzynarodowe standardy, ale też stwarzanie realnych
możliwości rozwoju w branży mody. Dlatego też szkoła wspiera networking, pośredniczy między studentami a firmami szukającymi specjalistów branży mody oraz organizuje bezpłatne forum mody
Fashion Talks.
Założycielką Fashion PR Talks jest Olka Kaźmierczak, specka od strategii komunikacji, CEO kolektywu strategicznego POP UP GRUPA.
Fashion PR Talks. Creating opportunities.

