P O L S KI BIZN ES MO DY
jak to jes t zrobione?
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WPROWADZENIE
Kompleksy, narodowe malkontenctwo i porównywanie się do marek
z Zachodu – to czynniki skutecznie odciągające nas od pomysłu,
że biznes mody w Polsce istnieje. Z pomocą w chwili zwątpienia
niech przyjdą fakty.
Siła nabywcza w Polsce wzrosła od roku 2005 o ponad 20 proc.
i obecnie wynosi 6 170 euro na jednego mieszkańca.*
Od roku 2010 do Polski weszło około 70 marek luksusowych
i premium.
W przemyśle odzieżowym w Polsce działa ponad 12,5 tysiąca
podmiotów zatrudniających prawie 100 tys. osób.
Pogódźmy się, jako PR-owcy, menadżerowie, właściciele marek
z tym, że jesteśmy częścią dynamicznie zmieniającego się sektora,
którego kształt zależy w dużej mierze od naszej pomysłowości
i stopnia zaangażowania w jego rozwój.
Z tej nowej perspektywy, łączenie mody i biznesu przestaje być
zajęciem z pogranicza czarnej magii, i przechodzi do codziennego
zestawu umiejętności (i powinności) każdego z nas.

Olka Kaźmierczak

Założycielka Fashion PR Talks
*Źródło: raport BNP Paribas Real Estate Poland – „Nieznane oblicze.
Przełamywanie stereotypów o rynku modowym w Polsce”
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Projektowanie to niezwykle
odpowiedzialna praca

rozmowy
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Olka Kaźmierczak
założycielka kolektywu pop up grupa ,
akademii fashion pr talks i autorka pierwszego
w polsce bloga o pr - ze mody fashionprgirl . pl

rozmówca

Piotr Voelkel
przedsiębiorca , znawca sztuki i promotor polskiego designu , mecenas wielu
projektów kulturalnych i edukacyjnych . współwłaściciel grupy kapitałowej
vox firm z branży wykończenia i aranżacji wnętrz . założyciel school of form
– pierwszej w polsce międzynarodowej uczelni wyższej projektowania.
współtwórca concordia design – centrum designu i kreatywności w poznaniu .

Największą dumą Piotra Voelkela nie jest miejsce
na liście 100 najbogatszych Polaków, a School Of
Form – międzynarodowa szkoła designu kształcąca
projektantów mających zmieniać oblicze polskiego
wzornictwa.
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O: Czy świat biznesu i artyzmu
jest w ogóle do połączenia?
P:Trzeba najpierw odróżnić artystów
od projektantów. Artyści i projektanci
mają podobne kompetencje, ale powinni
mieć zupełnie inne motywacje do
działania. Artystów podziwiam – są to osoby
z talentem pewnie od Boga, ale też skupiają
się na tym, żeby światu pokazać własne idee,
myśli, inspiracje. Efektom ich pracy przyglądam
się z ogromną pokorą i szacunkiem.
Artystę i projektanta powinna łączyć
umiejętność rozwiązywania problemów,
kreatywność, pomysłowość, zdolności
manualne, ale różnić ich musi przyczyna
działania. Wielki artysta to ktoś, kto odkrył,
że ma coś ważnego do powiedzenia, tworzy
we własnym imieniu, nie pyta potencjalnych
klientów, czy im się podoba, nie wciąga ich
w proces współtworzenia i nie pracuje z myślą
o ich potrzebach. Prawdziwy artysta walczy
o swoje ideały. Mimo tych ograniczeń wielu
artystów odnosi sukcesy rynkowe i prowadzi
udany biznes.
Projektant powinien działać całkowicie
przeciwnie. Jego inspiracją muszą być ludzkie
potrzeby, zmieniające się wokół nas warunki
życia, oczekiwania odbiorców, możliwości
techniczne firmy dla której pracuje. Do tego
dokłada wiedzę o nowych technologiach,
materiałach i tworzy produkt, który ma
zaspokoić potrzebę konsumenta.
Dlatego uważam, że budowanie wydziałów
wzornictwa przy Akademiach Sztuk Pięknych
jest przyczyną, dlaczego studenci kończąc
takie studia czują się zagubieni.
O: Janusz Noniewicz, założyciel
i kierownik Katedry Mody przy Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie uważa, że projektant
nie musi znać się na biznesie.
P: Współczesny, dobry projektant ma
przede wszystkim kompetencje pracy
zespołowej. I fakt, że się na czymś nie zna
nie oznacza, że taką wiedzą pogardza,
bądź jej nie uwzględnia. Wręcz przeciwnie.

Komponuje tak zespół, żeby stworzyć ekipę,
która ma kompetencje wszechstronne, od
projektowych, po technologiczne, biznesowe,
komunikacyjne. Sukces projektanta polega na
tym, że produkt jest potrzebny, kupowany
i przynosi firmie zysk.
Chodzi o to, żeby zdawać sobie sprawę,
że projektowanie to niezwykle odpowiedzialna
praca, od której zależy kondycja firmy, miejsca
pracy ludzi, którzy produkują, dystrybuują
i sprzedają, ale też opinia o firmie
i jej marce. Budowanie marki opiera się
przecież o dobrze zaprojektowany produkt.
Część projektantów ucieka w artystyczną pozę,
pogardza przyziemnymi problemami.
Alternatywą jest praca w zespole.
O: A myśli Pan, że projektanci w Polsce
są przygotowani do robienia biznesu?
P: Myślę, że wielu nie jest przygotowanych
na prowadzenie prac projektowych w ten
sposób. Co gorsza, widać to po statystykach.
Wielu projektantów po ASP kończy w agencji
reklamowej, gdzie jest łatwiej nawiązać
kontakt z pozostałymi pracownikami.
W swoim zawodzie pracuje tylko mała część,
bo też ludzie biznesu nie wiedzą, jak się
z nimi porozumiewać i jak ich wciągnąć
we współpracę z innymi działami firmy.
O: Co by Pan poradził obu stronom?
P: Przede wszystkim odrobinę pokory.
A następnie podejmowania trudu pracy
w multidyscyplinarnym zespole z udziałem
kluczowych osób z firmy. Kilku projektantów
pod moim okiem zaczęło kolektywną pracę
i odkryło jej nadzwyczajne skutki. Mimo
pierwszych buntów i oporów przełamywali się
i dzisiaj są szczęśliwi, że komplikacje mają
za sobą. Projektanci nauczyli się również
pracować w duetach łącząc swoje projekty
i zaoferować najlepsze rozwiązanie. Bariera
zawsze leżała jednak w egocentryzmie.
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O: Jak Państwo sobie radzą z tym
egocentryzmem w School Of Form,
międzynarodowej szkole projektowania,
której jest Pan współzałożycielem?
P: Dbamy o wszechstronny rozwój
projektantów. Zaczynamy od humanistyki,
antropologii, psychologii, filozofii i socjologii.
Kluczowe dla tej szkoły jest szukanie inspiracji
w ludzkich pragnieniach. Przykładem takiego
myślenia jest projekt „rękaw”, który służy do
masażu po operacji ręki, czy „obrusik” dla
osób niedowidzących. To jest fragment tego,
o czym mówi i myśli się w szkole. Poza tym
nasi studenci od pierwszego roku studiów
pracują w zespołach. Dlatego jednego dnia
mogę im zlecić zaprojektowanie pociągu,
a drugiego kapelusza. W każdym wypadku
podejmą się wyzwania, tylko za każdym razem
przyjdą z innym zespołem. I to jest istotne,
żeby mieć świadomość, że w skomplikowanym
i pędzącym świecie zespół jest naszym
ratunkiem.
O: Czy istnieje w projektowaniu coś takiego,
jak pierwiastek polski?
P: Cytując Tomka Rygalika, polscy
projektanci są zaradni. Wychowani w komunie,
sami robiliśmy zabawkę z resztek maszyny do
szycia, naprawialiśmy rower, wiedzieliśmy,
że mleko pochodzi od krowy, a niez kartonika.
Ta zaradność jest namacalna. Widać ją
w wielu pracach. I tym się odróżniamy od
świata. W School Of Form uczymy ceramiki
i wielu innych rzemiosł, wiemy, że to ważny
element edukacji. Daje poczucie pewności
i ułatwia współpracę z przemysłem, o co też
dbamy.
W Polsce przemysł funkcjonuje i trzeba
zabiegać o to, aby produkcja się rozwijała.
Holendrzy, Włosi zorientowali się, że
przenosząc produkcję do Chin zniszczyli
swoje korzenie. Teraz z rozpaczą je reanimują
i przywracają im wartość. My powinniśmy
zadbać o rozwój naszego przemysłu
i rzemiosła.   

O: Może nie ma zbytu dla rzemiosła,
bo jest zbyt drogie.
P: W Polsce masowy klient jest naiwny,
słabo wykształcony i większość decyzji
zakupowych podejmuje w oparciu o nawyki,
lęki, plotki, błahe sugestie, prymitywne
promocje. Ale przybywa odbiorców
świadomych, wymagających, ceniących jakość,
ręczne wykończenie produktu, który będzie im
służył lata. To szansa dla naszego rzemiosła
i też oręż eksportowy. Zresztą, świetnym
przykładem sukcesu polskiego rękodzieła
na rynku międzynarodowym jest szkło marki
Borowski robiące furorę na świecie. Tylko rynek
lokalny jest na taki sukces za mały.
O: Czego potrzebuje polskie wzornictwo,
żeby się lepiej rozwijać w przyszłości?
P: Na pewno pracy warsztatowej z firmami
i próby wciągania projektantów i wykonawców
w coraz lepszą współpracę. Przemysł musi
zrozumieć, że kopiując innych nie osiągnie
wysokiej marży. Żeby pójść drogą własnych
produktów, wyższej marży i lepszej marki,
musi zadbać o relacje z projektantem.
Dlatego uważam, że ważne jest m.in. to,
co robi Concordia Design, czyli doradzanie
firmom aby przeprowadzić właścicieli
i współpracowników z obszaru „kopiuję”
do obszaru „kreuję”.
O: To musi być bolesny proces.
P: Jest bardzo emocjonalny, ponieważ
następuje w nim też zmiana mentalności.
Bolesne rozstanie się ze starymi nawykami,
przyzwyczajeniami, ale też wielka radość
na końcu procesu. Odkryć, że jest się twórcą
własnych produktów i że stworzyło się
wspólnie unikalne rozwiązania to wielka
satysfakcja. Proces oczywiście jest trudny, jak
przepoczwarzanie się larwy w motyla. Ale na
końcu ten motyl jest szczęśliwy.
O: Na czym polega ten proces?
P: Zaczyna się od analizy tego, w jakim
miejscu rozwoju jest firma, jakie ma zasoby
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i ambicje, oraz kim są jej klienci. Później
wspólnie z ekspertami „podglądani” są
potencjalni odbiorcy po to, żeby odkryć ich nie
zawsze uświadomione potrzeby. Powstaje suma
oczekiwań, którym próbuje sprostać zespół
pracowników firmy, ekspertów i projektantów.
Zaprojektowane rozwiązania pokazuje
się przyszłym użytkownikom i poprawia,
aż zostaną uznane za dobre. Efektem
końcowym jest produkt i do niego stosowna
komunikacja. Zamiast szukać rozwiązań
w Internecie po to, żeby je kopiować,
przedsiębiorca tworzy własny produkt, często
taki, którego jeszcze nie ma na rynku.
O: Czyli egocentryczni są nie tylko projektanci,
ale i właściciele firm.
P: Wszyscy mamy problem z ego. System
edukacji nie pomaga budować silnego
poczucia wartości. To bardzo utrudnia pracę
w zespole bo niepewni siebie nie chcemy
się ośmieszyć. Mała wiarę w siebie z kolei
osłabia wolę tworzenia i ogranicza skłonność
do ryzykownych projektów, a bez ryzyka nie
ma innowacji. Kłopot ten dotyczy klientów,
właścicieli firm i projektantów. Proces
wychodzenia z poziomu „kopiuję”, bo nie
stać mnie na własne pomysły, do „kreuję”,
bo umiem pracować w zespole, bo stać mnie
na ryzyko, w gruncie rzeczy jest przejściem
z poziomu „jestem nikim” do poziomu „wierzę
w swoje możliwości”.
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„

Sukces w takich biznesach polega
na ciągłym ich udoskonalaniu,
dokładaniu nowych elementów,
byciu agresywnym, kontrolowaniu
tego, co robią konkurenci, pilnowaniu
lokalizacji, dopasowywaniu
cen i zarządzaniu setką innych
elementów. To jest tak jak w życiu: nie
wystarczy mieć piątki w szkole i być
mądrym, trzeba ciągle kombinować.

Dariusz Miłek
twórca obuwniczego giganta CCC
w wywiadzie dla Forbes.pl
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Co wiemy o polskim
biznesie mody?
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Aleksandra Zawadzka
redaktor prowadząca hiro . pl

Nigdy wcześniej nie mówiło się tyle o biznesie mody
w Polsce, co teraz. Jaki jego obraz nam się klaruje?
I co dokładnie o nim wiemy? Uporządkujmy pokrótce
te informacje.
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JEST DUŻO MIEJSCA NA NOWE
MARKI I ZRÓŻNICOWANĄ OFERTĘ
Zdaje się, że mamy przesyt, a z każdej
strony zasypują nas marki i nowe
modowe projekty. Okazuje się jednak,
że nad Wisłą nadal jest wystarczająco
dużo miejsca, by przyjąć te nowe.
Statystyki mówią same za siebie: pośród
krajów członkowskich Unii Europejskiej
zajmujemy miejsce 8. pod względem
obrotów, 6. z uwagi na nakłady
inwestycyjne, 3. dzięki zatrudnieniu i 2.
(sic!) pod względem ilości firm, które
działają w sektorze mody, jak mówi
raport BNP Paribas Real Estate Poland
– „Nieznane oblicze. Przełamywanie
stereotypów o rynku modowym
w Polsce”. Twórcy raportu zbadali polski
rynek mody bardzo dokładnie. Z ich
obserwacji wynika, że Polacy w tym
momencie, w ujęciu nominalnym, wydają
na modę dwa razy więcej, niż 16 lat
temu. To bardzo duży wzrost w tak
krótkim czasie.
Na uwagę zasługuje też zwiększenie
się liczby konsumentów, którzy są dla
biznesu mody najbardziej cenni, czyli
tych o średnich i wysokich dochodach.
Co ciekawe, średnie obroty dotyczące
mody spadają, jednak można je
zwiększyć, bo uwarunkowania są
korzystne, a sprzedaż detaliczna
i siła nabywcza wzrastają, szczególnie
w dużych miastach. Kluczowe jest
tutaj pojawienie się nowych marek,
które zamiast zanudzać klientów,
zaskoczyłyby ich oryginalnymi
pomysłami i różnorodnością.
Jak się okazuje, duża część obrotów
ze sprzedaży należy obecnie do małych
butików, bazarów i second handów.
Na rynku jest jeszcze miejsce na

bardziej zróżnicowaną ofertę oraz sieci
modowe średnich i dużych formatów.
„Jest jeszcze wiele sieciówek, które
wciąż nie weszły do Polski. Nadal
mamy tu pole do popisu. Brakuje tych
z dobrym designem, na przykład
&Other Stories, All Saints czy ze świetną
jakością, jak J.Crew, Club Monaco
albo Everlane” opowiada Ania Terej,
Dyrektor Mercedes-Benz Fashion Week
Warsaw. Według statystyk, najbardziej
wyczekiwane marki to: Primark, Urban
Outfitters, The Kooples, Maje, Monsoon,
French Connection i All Saints.

ZAPRASZAMY MODĘ LUKSUSOWĄ
I PREMIUM
Polska jest też jak najbardziej gotowa
na pojawianie się kolejnych marek
luksusowych i premium. Od 2010
roku, czyli w ciągu zaledwie kilku lat,
zadomowiło się u nas nich już około 70.
Są to takie nazwy, jak: Karl Lagerfeld,
Burberry, Louis Vuitton, Armani, Max
Mara, Bottega Veneta czy Baldinini
oraz Valentino czy Kenzo jako detaliści
w multibrandach. Marek takich jak
Chanel, Fendi, Prada, Dolce&Gabbana,
Versace czy Hermes jednak dalej
brakuje i są wyczekiwane. Warto
dodać, że w Polsce jest aż 47 000
osób zamożnych, które mają aktywy
płynne od 1 do 8 milionów euro, a 80
proc. z nich mieszka w aglomeracji
warszawskiej.

ROZWÓJ TURYSTYKI PODSTAWĄ
DLA DROŻSZYCH MAREK
Co zaskakujące, na biznes mody duży
wpływ ma turystyka. Dzięki wejściu
Polski do Unii Europejskiej, w ostatniej
dekadzie staliśmy się miejscem często
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odwiedzanym przez europejskich
turystów. Tylko w ubiegłym roku
pojawiło się u nas ich aż 15,8 mln.
Ci pochodzący z zagranicy (35%)
wydali 11,5 mld euro. Towary i usługi
najchętniej nabywane były przez
tych z USA i Chin. Ciekawe jest to,
że najpopularniejszymi miastami
turystycznymi wcale nie są Warszawa
i Poznań, a Kraków, Wrocław
i Gdańsk. W stolicy za to duże miejsce
zajmuje turystyka biznesowa, która
coraz bardziej zyskuje na znaczeniu.
Marki luksusowe i premium można
prezentować bardzo różnorodnie,
zarówno w dedykowanych alejkach
z ekskluzywną modą w centrach
handlowych czy w butikowych galeriach
handlowych, jak i na głównych
ulicach handlowych w największych
miastach. Im atrakcyjniejsza forma,
tym większe zainteresowanie turystów.
Szacunkowe obroty handlu tymi markami
w 2014 roku wyniosły 3 mld. A mogą
jeszcze więcej.

PROJEKTANCKI PODZIAŁ BIZNESU
„Projektanci mają coraz większe ambicje
i zaczynają podchodzić bardziej
merytorycznie do swojej działalności.
Dzięki biznesowym działaniom, takie
firmy jak Robert Kupisz, Łukasz Jemioł,
La Mania albo Bizuu otwierają kolejne
punkty sprzedaży. Z drugiej strony
mamy marki, które rozwinęły swoją sieć
dystrybucji przez multibrandy na całym
świecie czy portale sprzedażowe, tak
jak zrobiła to Magda Butrym, Local
Heroes czy UEG. Z trzeciej – małe marki
autorskie, które chociaż działają świetnie
wizerunkowo, ich zyski są niewielkie”
tłumaczy Terej i podkreśla, że ważnym
zabiegiem wśród projektantów jest

na przykład wprowadzanie tańszych
projektów, „entry-level products”, obok
standardowych kolekcji. „Ważne jest
dodawanie tych produktów, na których
robi się największe pieniądze. To może
być seria perfum, drobna galanteria
skórzana, T-Shirty, świeczki i tak dalej.
Kluczowa w tym przypadku jest inna
polityka dystrybucyjna, by dotrzeć
do jak największej liczby odbiorców,
ale bez obniżania wizerunku marki.
Warto wspomnieć tu o Ani Kuczyńskiej,
robiącej bardzo inteligentną modę, która
nigdy nie będzie docierała do mas,
a dzięki wprowadzeniu do sprzedaży
już lata temu kultowych najprostszych
bawełnianych torebek i tub w bardziej
przystępnych cenach, ładnie podzieliła
swój biznes”.

TARGI, SPONSORZY I RÓŻNE
MODELE BIZNESOWE
Polska moda wciąż też czerpie
z targów modowych, a te się rozwijają.
Chociażby najbardziej znane HUSH
Warsaw mają już w swojej ofercie
sprzedaż on-line i bardzo możliwe,
że zapoczątkują otwieranie się
multibrandów. Same zjawisko targów,
jako formy sprzedaży, która jest
skierowana do klienta docelowego,
a nie do kupców i agentów, jest czymś
wyjątkowym nad Wisłą. Projektanci
głównie zarabiają jednak dzięki
obecności sponsorów na ich pokazach
(np. firm elektronicznych, branży
alkoholowej czy motoryzacyjnej),
klientom na ściankach i celebrytom.
Dzięki temu i wszelkim współpracom
z markami spoza branży modowej,
mają pieniądze na stały rozwój i szycie
kolejnej kolekcji. Sytuacje takie jak
Gosia Baczyńska projektująca kolekcję
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dla Rossmanna czy Bohoboco tworzące
sukienki inspirowane lodami Magnum
nie są już pojedynczymi przykładami.
„Ale jest też drugi model biznesowy, jaki
prezentuje chociażby Magda Butrym,
która biznes robi tylko za granicą
i pokazuje się w multibrandach. Polska nie
jest dla niej priorytetem. Ma ambicje na
podbicie świata”. dodaje Ania Terej i ma
nadzieję, że zwiększenie dostępności
marek będzie niedługo w polskiej modzie
kluczowe.
Nad niektórymi aspektami jednak musimy
jeszcze popracować. „Polski biznes
jeszcze kuleje, bo nie funkcjonuje zgodnie
ze światowym kalendarzem, a przez to
brakuje mu narzędzi do naturalnego
rozwoju poprzez poszerzanie działalności
na nowe rynki. Taką rolę powinien i mam
nadzieję, że będzie pełnił Fashion Week
– platforma, która skupia cala branżę
i pomaga w prezentowaniu kolekcji
i rozwijaniu sieci dystrybucji”.
Cały czas jednak idziemy w dobrym
kierunku i to też w dużej mierze kwestia
profesjonalizacji branży oraz uczenia się
na dobrych wzorcach. A także tego, że
o polskim biznesie mówi się coraz więcej
i podchodzi do niego coraz bardziej
świadomie.

15

PRZEKUJ T RENDY W SUKCES
KOME RCYJNY MARKI
ZAPISZ SIĘ NA WARSZTAT Z AGNIESZKĄ POLKOWSKĄ
FASHIONPRTALKS.PL/WARSZTATY >>
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Polska moda rozwija się dynamiczniej
niż system ją wspierający

analizy

autor

Rafał Stanowski
dyrektor pr sapu w krakowie ( krakowskie szkoły artystyczne )
oraz cracow fashion week , label manager w dressap

Moda jest jedną z najdynamiczniej rozwijających
się branż nowoczesnej gospodarki. W Polsce ten
temat ciągle jednak przegrywa walkę o uwagę
rządzących z górnictwem, przemysłem stoczniowym
czy rolnictwem. A przecież, co pokazują przykłady
wielkich światowych marek i związanych z nimi
gospodarek, na produkcji ubrań można znakomicie
podciągnąć PKB.
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Pytania o wizję rozwoju polskiej mody
wysłaliśmy do trzech ośrodków decyzyjnych –
Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Kultury
oraz Ministerstwa Rozwoju. Otrzymaliśmy
odpowiedź tylko od tego ostatniego,
podpisaną przez Magdaleną Smokowską,
Specjalistę MR. Jakie dostrzega ono
perspektywy przed branżą mody w Polsce?
„Zmiany, jakie miały miejsce
w ostatnich latach, zarówno w gospodarce
globalnej jak i krajowej, znalazły swoje
odzwierciedlenie także
w kondycji polskiego przemysłu
tekstylno-odzieżowego. Oddziaływanie
rynku wyzwoliło w przedsiębiorcach
ambicje unowocześnienia produkcji
i dostosowania do nowych potrzeb
rynku. Najistotniejszym elementem tego
procesu jest przekształcenie przemysłu
tekstylno−odzieżowego w innowacyjny
przemysł mody oparty na wiedzy,
oferujący nowoczesne wzornictwo oraz
wykorzystujący innowacyjne technologie.
Polska dysponuje odpowiednim
potencjałem pozwalającym na to,
aby przemysł tekstylno−odzieżowy
stał się ważną, polską specjalnością,
a jego pracownicy byli podstawą
tego rozwoju”, analizuje Magdalena
Smokowska.
Ministerstwo Rozwoju zauważa potencjał
kreatywny mody. „W ostatnim czasie branża
tekstylno-odzieżowa świadomie zwiększa
nakłady na B+R oraz inwestycje, budując
swój potencjał przemysłowy i badawczy
oraz wzmacnia powiązania kooperacyjne.
Wdrażanie innowacyjnych technologii
i produktów w obszarze włókienniczym
wpływa na dalszy rozwój takich dziedzin
jak: medycyna, rolnictwo, budownictwo,
meblarstwo czy ochrona człowieka
w warunkach zagrożenia, w których wyroby
sektora włókienniczego mają znaczący
udział”, czytamy w odpowiedzi.

Ministerstwo przekonuje, że „od 4 lat aktywnie
działa na rzecz rozwoju branży odzieżowej”.
Zdaniem Magdaleny Smokowskiej ta akcja
okazała się „dużym sukcesem”. W związku
z tym planowane są dalsze działania.
„W ramach projektu Promocja gospodarki
w oparciu o polskie marki produktowe – MPG
Brand (3.3.2 PO IR) planowany jest 3-letni
branżowy program promocji dla branży
odzieżowej pn. Moda polska”, informuje.
Na razie program jest na etapie przygotowań
do przeprowadzenia konsultacji. Ministerstwo
chce, by jeszcze w 2016 r. firmy z branży
modowej mogły prezentować swoją ofertę na
„kluczowych imprezach” (w jakich konkretnie,
tego nie napisano; lista zostanie ustalona
w trakcie konsultacji).
Czy przemysł mody może liczyć na wsparcie?
Ministerstwo w nowej perspektywie finansowej
kładzie nacisk „na zapewnienie przyjaznych
warunków dla rozwoju innowacyjności,
w szczególności na komercjalizację już
istniejących rozwiązań i ich praktyczne
zastosowanie rynkowe”. To oznacza, że na
pomoc mogą w pierwszej kolejności liczyć
nowe technologie.
Ma pomóc w tym Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój, który umożliwia
współpracę z instytucjami naukowymi
i uczelniami przy tworzeniu innowacyjnych
rozwiązań. Finansowanie badań wspiera
również program sektorowy INNOTEXTILE,
przeznaczony dla przemysłu włókienniczego,
przygotowany przez Związek Pracodawców
Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego „PIOT”,
Instytut Włókiennictwa, Instytut Przemysłu
Skórzanego, Instytut Biopolimerów i Włókien
Chemicznych, Instytut Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich.
„Przemysł włókienniczo-odzieżowy
coraz mniej kojarzy się z przemysłem
tradycyjnym, wykorzystującym proste
technologie. Przemysł ten wkracza obecnie
w obszary zarezerwowane dotąd dla
przemysłów wysokich technologii. Dotyczy
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to zwłaszcza przemysłu włókienniczego,
w którym nakłady na innowacje z roku
na rok wzrastają”, dodaje Magdalena
Smokowska.
„Materiały włókiennicze mają dzisiaj
szerokie spektrum zastosowań i są nie tylko
używane do produkcji ubiorów, ale także
wykorzystywane w wytwarzaniu wyrobów
dekoracyjnych, wyposażenia wnętrz
(meble) itp.”.
Ministerstwo dostrzega również
potrzebę wsparcia edukacji w dziedzinie
mody. „System edukacji, w szczególności
na poziomie szkolnictwa zawodowego
oraz szkolnictwa wyższego podlega
obecnie zmianom regulacyjnym służącym
dostosowaniu programów kształcenia do
potrzeb rynku pracy, w których dąży się do
eliminacji nieelastycznych i przeładowanych
wiedzą teoretyczną standardów kształcenia
i zastąpienia ich nauczaniem zorientowanym
na zatrudnienie absolwenta”, zauważa
specjalistka Ministerstwa Rozwoju.
Przygotowaniem tego rodzaju programu
zajmuje się Grupa Roboczej ds. Edukacji
Zawodowej – jakie są tego efekty, na razie
nas nie poinformowano.
Coraz więcej firm związanych z modą
zastanawia się nad powrotem produkcji
z Chin. Czy ministerstwo dostrzega tu szansę
na ożywienie polskiej gospodarki? Magdalena
Smokowska zachęca przedsiębiorców
do korzystania ze Specjalnych Stref
Ekonomicznych, które zapewniają zwolnienia
podatkowe czy działkę pod inwestycję
oferowaną „w konkurencyjnej cenie”.
Poza tym nic szczególnego nie
zaproponowano.
Jak wygląda wspieranie mody poza Polską?
Jedną z najbardziej znanych instytucji, której
model można uznać za flagowy, jest British
Fashion Council. Ta organizacja non profit
została utworzona w 1983 roku przez władze
(burmistrz Londynu i European Regional

Development Fund), przedsiębiorców oraz
podmioty komercyjne. Zajmuje się dbaniem
o interesy branży mody, jej rozwojem,
wizerunkiem oraz edukacją.
BFC organizuje London Fashion Week oraz
London Collections Men, prezentując najlepszą
brytyjską modę międzynarodowej prasie
oraz kupcom. Dzięki BFC najlepsi projektanci
pokazują się na międzynarodowych rynkach,
m.in. w Paryżu, Los Angeles, Nowym Jorku czy
Hongkongu.
Organizacja wspiera również młode
talenty w sposób bezpośredni, począwszy
od stypendiów i staży dla najlepszych
absolwentów szkół mody, a skończywszy
na organizacji British Fashion Awards.
Z programami BFC, które pomagają w rozwoju
projektantów, współpracują tacy potentaci
z branży, jak TOPSHOP, Ebay, GQ czy
Vogue. BFC zajmuje się tematem w sposób
niezwykle szeroki, bierze pod uwagę nie
tylko projektantów, ale dba również o interesy
szerokiej grupy osób, włącznie niuansami
zatrudnienia modelek i modeli.
Podobna organizacja działa we Francji
– Fédération française de la couture, du
prêt-à-porter des couturiers et des créateurs
de mode. W tej formie funkcjonuje od 1973
roku i zajmuje się nie tylko wsparciem mody
w kontekście artystycznym czy biznesowym,
ale zwraca również szczególną uwagę
na edukację.
Tego rodzaju działaniami zajmują się
organizacje założone w wielu krajach
świata, które stale współpracują z władzami,
dbając o rozwój i pozycję branży mody.
We Włoszech w 1958 roku powstała Camera
Nazionale della Moda Italiana, której siedziba
mieści się w Mediolanie. Mamy również m.in.
Asian Couture Federation, Swedish Fashion
Council, Arab Fashion Council, a nawet Czech
Fashion Council.
W Polsce tego typu organizacji na razie
nie posiadamy – i zresztą nietrudno to
dostrzec, patrząc na problemy, z jakimi
mierzy się branża mody.
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Gdybym była prawą ręką Ministra
Gospodarki, stworzyłabym instytut
odpowiedzialny za branże kreatywne,
w tym modę. Organ konsolidujący
branżę i wspierający jej promocję
za granicą. Taką latarnię świetlną,
do której można przyjść
i uzyskać informację: z kim możecie
mnie skontaktować, żeby moja marka
mogła się rozwinąć. Przestrzeń
złożoną z ekspertów i praktyków
z branży. Ale do tego trzeba planu,
chęci i przede wszystkim strategii
na co najmniej kilka lat, a nie
na pół kadencji.

Anna Pięta
promotorka polskiej mody,
współorganizatorka targów HUSH Warsaw
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Metka „made in Poland”
– luksus czy przekleństwo?
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Edyta Kowal
content manager w prowly . com – wielofunkcyjnej aplikacji internetowej
dla osób prowadzących działania public relations

Moda jest językiem międzynarodowym. „W dobie
globalizacji, gdy informacja w ciągu kilku sekund
obiega kulę ziemską, trendy w modzie mają
charakter ogólnoświatowy, a ikonami mody są już
nie tylko gwiazdy ubierane przez najbardziej
znanych projektantów, lecz coraz częściej uczestnicy
blogosfery, promujący sieciówki czy lokalne marki,
kraj pochodzenia firmy nie ma takiego znaczenia”
– przekonuje Aneta Włodarczyk, specjalista
ds. PR, Ochnik.
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Jak podkreśla, w Polsce nie brakuje zdolnych
projektantów, dzięki którym design rodzimych
produktów nie odbiega od propozycji
zagranicznych, a gdy połączymy go z jakością
i starannością wykonania, mamy doskonałą
bazę do podjęcia prób rywalizacji na rynku
międzynarodowym. Jak polskie marki modowe
walczą o swoją pozycję?
Zacznijmy od początku. To, jak
pozycjonowana jest marka (niezależnie od jej
struktury), zależy od kwestii indywidualnych
każdej z nich – od wizji ich właścicieli czy
osób zarządzających, charakteru, pomysłu
na produkt, dbałości o jakość czy detal,
a przede wszystkim od tego, jak dana
marka buduje swój wizerunek, z jakich
narzędzi korzysta, jakie ma wartości i jak
trafia do swoich klientów – zauważa Monika
Harłacz, stylistka i właścicielka krakowskiego
MHshowroom, związana z Krakowskimi
Szkołami Artystycznymi. A rynek jest mocno
nasycony. Poza tym polski klient towar
luksusowy wciąż woli kupować za granicą
niż sięgać po rodzime marki z górnej półki.
Pomocna w przełamaniu impasu okazuje się
zagraniczna nazwa.

MYLNE PIERWSZE WRAŻENIE
Z pozoru takie podejście to jeszcze
pokłosie rodzącego się w latach
90. kapitalizmu, kiedy panowało
przekonanie że to, co zachodnie,
jest lepsze, natomiast to, co polskie –
tandetne, siermiężne i przaśne. Dziś
sporo się zmieniło, ale wciąż wiele
rodzimych firm wybiera obco brzmiące
nazwy. Oto kilka z nich:
– Reserved (najpopularniejsza marka
odzieżowej spółki LPP – jednego
z największych giełdowych

graczy w Polsce)
– Diverse (funkcjonuje na polskim rynku
od 1993 roku i wciąż nieźle sobie radzi)
– La Mania (założona w 2010 roku
– Gino Rossi (wbrew pozorom, ten
producent obuwia i akcesoriów nie
pochodzi z Włoch – firma ma swoją
główną siedzibę w Słupsku i tam
też wytwarzana jest większość jej
produktów)
– Monnari (jej właścicielem jest
zarejestrowana w Łodzi spółka Monnari
Trade)
„W naszym biznesie rzadko spotykamy
się z akcentowaniem kraju pochodzenia
firmy, która jest właścicielem danej
marki – większość klientów nie
przywiązuje do tego dużej wagi. Dla
naszych od biorców kluczowe są takie
czynniki jak atrakcyjność kolekcji, jakość
i cena produktu oraz dostępność – czyli
salon sprzedaży niedaleko od miejsca
zamieszkania lub wygodny sklep
on-line”
– komentuje Marta Chlewicka, rzecznik
prasowa LPP. Co zadecydowało w ich
przypadku? Powody były dwa: jeden,
wynikający ze strategii biznesowej
zakładającej ekspansję zagraniczną,
drugi, mający podłoże historyczne, we
wspomnianych już latach 90., kiedy LPP
zaczynało swoją działalność, a polscy
klienci wysoko cenili marki zagraniczne.
„Działamy już nie tylko w Europie
Środkowo-Wschodniej, ale także
w Niemczech i na Bliskim Wschodzie,
planujemy także otwarcie salonu przy
Oxford Street w Londynie, najważniejszej
ulicy handlowej na świecie. Na tych
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rynkach polsko brzmiąca nazwa
praktycznie uniemożliwiałaby efektywne
budowanie rozpoznawalności”
– mówi Chlewicka.
Nie bez znaczenia okazują się też
kompleksy.
„To chyba cecha charakterystyczna
Polaków – przez wiele lat uważaliśmy
się za gorszych od naszych kolegów
z Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Więc
staraliśmy się bardziej. Tymczasem
możemy się pochwalić świetnymi
markami w wielu kategoriach:
spożywczej, modowej, kosmetycznej,
meblowej – komentuje Monika
Kowalewska, odpowiadająca za projekt
Superbrands. Co ciekawe,
w jego ostatniej edycji w ramach
Procesu Certyfikacji Superbrands
w kategorii „MODA” wyróżniono
podkategorie: bielizna, biżuteria
i zegarki, buty i galanteria, casual
fashion oraz elegant fashion. Tytuły
Superbrands w tej kategorii otrzymało
łącznie 35 marek, w tym 11 polskich.
„Trzeba pamiętać, że jest to kategoria
lifestyle’owa, w której marka ma
duże znaczenie, dlatego to, że co
trzecia spośród najsilniejszych marek
pochodzi z Polski wydaje mi się dobrym
wynikiem” – dodaje Kowalewska.

LUKSUS „MADE IN POLAND”
Luksus „Made in Poland” to zjawisko
stosunkowo młode, ale w wielu
segmentach rynku obecność polskich
marek premium i luksusowych staje się
w ostatnich latach coraz silniejsza. Jak
wynika z ostatniej odsłony badania
KPMG, blisko połowa zamożnych
i bogatych Polaków deklaruje, że
generalnie oznaczenie „Made in” ma

duże lub bardzo duże znaczenie przy
zakupie marek premium i luksusowych.
Jedynie 16 proc. twierdzi, że kraj
pochodzenia marki zupełnie nie gra dla
nich roli. Z badania wynika również,
że ponad 50 proc. respondentów
pozytywnie odnosi się do polskich
korzeni marek. Tylko nieliczni (6 proc.)
twierdzą, że polskie pochodzenie
zniechęca ich do zakupów. Co ciekawe,
istnieją obszary, w których polskie
marki górują nad swoimi zagranicznymi
odpowiednikami. I należą do nich
takie segmenty, jak: odzież, obuwie,
galanteria skórzana oraz biżuteria
i zegarki. Polacy pozytywnie oceniają
ich design i estetykę.
Zuzanna Ciszewska, starszy specjalista
ds. marketingu i PR w Simple Creative
Products, zdradza: „Jestem fanką
lokalnych przedsięwzięć i z dumą
noszę kolekcje polskich marek. Zarówno
tych popularnych, jak Simple CP, czy
zupełnie niszowych, jak biżuteria marki
TAKK. Uważam, że polskie projekty są
świeże, inne i naprawdę wyjątkowe.
Jeżeli chodzi o promocje marek,
z tym bywa różnie. Cieszą mnie za to
ogromnie takie inicjatywy, jak HUSH
Warsaw International.”

X-FACTOR
Co jest największą przeszkodą dla
polskiej marki wchodzącej na rynek
zagraniczny? „Ogromne koszty
zarówno lokalowe, logistyczne, jak
i promocyjno-reklamowe” – odpowiada
Aneta Włodarczyk z Ochnika.
I dodaje: „Nim marka pozyska nowych
klientów, zdobędzie ich zaufanie
i zainteresowanie, potrzeba czasu,
a większość kosztów związanych
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z działalnością marki na danym
rynku ma charakter stały i trzeba je
ponosić niezależnie od osiąganych
wyników sprzedażowych”. Tak, czy
siak, niezależnie od tego, czy jest się
poczatkującą marką na rynku krajowym
czy zagranicznym, najwięcej wysiłku
i środków pochłania budowanie
świadomości istnienia marki.
Na co zwrócić uwagę?
„Najważniejsze jest stworzenie
pewnej indywidualnej rzeczywistości.
Takiej, która będzie wyjątkowa,
intrygująca, konsekwentna, pozbawiona
niepotrzebnych kompleksów, ale też
osadzona w realiach, prawdziwa,
skierowana do właściwego odbiorcy.
Na pewno istotna jest propozycja,
z jaką wychodzimy do klienta – jakość,
dbałość o detal, dobry design. Jest to
niezbędne, zwłaszcza przy wyjściu
poza rynek polski”
– podsumowuje Monika Harłacz.
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ZBUDUJ SWOJĄ MARKĘ OSOBIS TĄ!
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA WARSZTATACH Z OLKĄ KAŹMIERCZAK
FASHIONPRTALKS.PL/WARSZTATY >>
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5 dowodów na to, że polska moda
istnieje poza Warszawą
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Katarzyna Kwiecień
specjalistka ds . wizerunku i brandingu ,
autorka bloga babeczkinawybiegu . pl

Od kilku lat obserwujemy w Polsce modę na modę.
Do zagospodarowania jest rynek warty 7 miliardów
euro, więc jest nad czym pracować. Miejsce znajdzie
się dla każdego: koncernów o skali LPP, luksusowych
domów mody, niszowych marek i koronczarek
z Koniakowa.
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OBUWNICZY GIGANCI Z MAŁOPOLSKI
I ŚWIATOWA POTĘGA BURSZTYNU
Z GDAŃSKA
Obuwnicze zagłębie Małopolski, skąd
pochodzą marki Wojas (Nowy Targ),
Ryłko (Kalwaria Zebrzydowska), Badura
(Wadowice), według danych GUS
z 2014 r. zapewnia ponad 20 proc.
produkcji butów w Polsce i 1/3 ich
sprzedaży. Na Pomorzu i Lubelszczyźnie
rozwija się branża bursztynnicza.
Aż 70 proc. światowego wytwórstwa
biżuterii z bursztynem znajduje się
w Gdańsku, a w całym województwie
funkcjonuje ok. 1,5 tys. firm i jubilerów.
Do ich najważniejszych odbiorców
należą Chińczycy.

METKI MADE IN POLAND I MADE IN UE
Porównując liczbę pracowników
polskich zakładów produkcyjnych
15 lat temu (600 tys. osób) i dziś
(ok. 100 tys.) można odnieść wrażenie,
że Polska odnotowała dramatyczny
spadek rozwoju branży odzieżowej.
Rzeczywistość nie rysuje się jednak
w czarnych barwach, o czym świadczą
nie tylko wyniki finansowe, ale też
decyzje znanych marek o przeniesieniu
produkcji do szwalni nad Wisłą.
Najlepszym tego przykładem są np.
Zakłady Warmia z Kętrzyna i Łuksja
z Łukowa, produkujące ubrania premium
na kraje zachodniej Europy m. in. na
zlecenie marek Hugo Boss, Burberry,
Max Mara czy Isabel Marant.
Na rynku europejskim statystyki rodzimej
branży prezentują się nieźle: miejsca
drugie i trzecie na podium zajmujemy
pod względem liczby firm i zatrudnienia,
a obroty i nakłady inwestycyjne plasują
nas w pierwszej dziesiątce (dane: BNP
Paribas Real Estate „Nieznane oblicze.
Przełamywanie stereotypów o rynku

modowym w Polsce.”).
Międzynarodowi stratedzy z McKinsey
& Company prognozują, że w Polsce
największym potencjałem rozwoju
cechuje się właśnie przemysł tekstylnoodzieżowy. Wiele wskazuje na to,
że z kraju z opłacalnymi warunkami
produkcji zmierzamy do partnera,
budującego zaplecze technologiczne,
kreacyjne i rozwijające marki w branży
mody co najmniej na skalę europejską.

NAJBOGATSZE REGIONY TO ZAGŁĘBIA
PRZEMYSŁOWE, ALE ZNANE MARKI
STAWIAJĄ NA DUŻE MIASTA
W Polsce jest prawie 50 tys. osób
zamożnych, o aktywach sięgających
nawet 8 mln euro, z czego 80%
mieszka w aglomeracji warszawskiej
(mimo, że stolica znalazła się poza
czterdziestką najbogatszych miast
i gmin). A jak jest w pozostałych
regionach? Na czele terytorialnych
krezusów znajduje się Kleszczów,
leżący w pobliżu Bełchatowa, kolejne
miejsca zajmują Rząśnia z województwa
łódzkiego i dolnośląskie Polkowice.
Burberry ma swoje butiki w Poznaniu
i Katowicach, Hugo Boss także
w Krakowie i Trójmieście, a Max Mara
i Marc Cain we Wrocławiu.
Główne destynacje zakupowe to miasta
wojewódzkie, które mają nie tylko
największy potencjał turystyczny, ale
też gromadzą wokół siebie szybko
rozwijające się aglomeracje i strefy
biznesowe: Trójmiasto, Kraków, Poznań,
Katowice i Wrocław. Dzięki temu,
zamiast jeździć za granicę, polscy
milionerzy i wielbiciele tzw. high fashion
mają luksus na wyciągnięcie ręki.
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analizy

ULICE HANDLOWE I TURYŚCI
Okazuje się, że w epoce galerii
handlowych do świetności wracają
reprezentacyjne ulice handlowe, które
oferują większe możliwości kreowania
wizerunku i promocji marki, niż miejsce
w jednej ze współczesnych wieży Babel.
W Krakowie oddamy się szaleństwu
zakupów na Floriańskiej i Grodzkiej,
Warszawa zaprasza na Chmielną,
Bracką, Mysią i Plac Trzech Krzyży,
Wrocław rewitalizuje swój główny
trakt – ulicę Świdnicką, a w Gdańsku
kusi Długi targ. Blisko 16 milionów
turystów właśnie te miasta uważa za
najatrakcyjniejsze i… robi zakupy, które
warte są prawie 11,5 mld złotych.
Dla porównania odwiedzających Węgry
czy Czechy jest mniej niż 10 mln. Nic
więc dziwnego, że polscy przedsiębiorcy
dbają o design flagowych sklepów,
które co raz częściej określa się mianem
concept stores, gdzie oprócz sprzedaży,
serwuje się klientom niepowtarzalny
klimat, organizuje spotkania i kreuje
konkretny styl życia.

POLSKIE MARKI ZDOBYWAJĄ
ŚWIATOWY RYNEK MODY
Polskie firmy dywersyfikują kierunki
sprzedaży nie tylko na różne regiony
w Polsce, ale też za granicę. Kolekcje
projektantki Magdy Butrym dostępne są

już w znanych sieciach Moda Operandi
i Bergdorf Goodman, a w niedalekim
czasie będzie je można kupić
u kilkudziesięciu innych sprzedawców
detalicznych m. in. Net-a-porter.
Ekspansję zagraniczną od wielu lat
praktykują też m. in. marki Wojas
i Ryłko. Z kolei największy polski
koncern odzieżowy – LPP – wylicza,
że za 2 lata jego sprzedaż zagraniczna
będzie wyższa niż w Polsce (dziś 60%
dochodów generowanych jest w naszym
kraju).
Wygląda na to, że polska branża
mody poza Warszawą dopiero nabiera
rozpędu, o czym świadczy nie tylko
rozwój szkół (poznańska School of Form,
krakowska SAPU) i biznesu (na GPW
jest 21 firm z branży mody, na czele są
LPP, CCC i Vistula, a w 2014 r, koncern
LPP znalazł się nawet w WIG20, czyli
dwudziestu największych spółkach
giełdowych), ale też organizacji
regionalnych wydarzeń o ogólnopolskim
zasięgu (Slow Fashion, Wrocław
Fashion Meeting, Silesia Fashion
Day, Art&Fashion Forum). Pozostaje
mieć nadzieję, że wraz ze wzrostem
biznesowym, firmy zaczną też myśleć
o sobie w kontekście marki i wizerunku,
dzięki czemu wzmocnią swoje pozycje,
a lokalne pochodzenie i aktywa uznają
za atuty nie tylko na skalę ogólnopolską,
ale też światową.

31

„

Idea była taka, żeby
dostarczać klientom to,
czego oczekują. Możliwie
najszybciej. I rosnąć, budować
firmę najsilniejszą jak można.
A jeśli chodzi o model, to my
nie mieliśmy czasu, siły
i energii, żeby się nad nim
zastanawiać. A to dlatego,
że po prostu bardzo ciężko
pracowaliśmy.

Marek Piechocki
prezes firmy LPP, jeden z najbogatszych Polaków
o modelu biznesowym firmy w wywiadzie dla Wyborczej.pl
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O FASHION PR TALKS
Fashion PR Talks to specjalistyczne warsztaty kształcące
w dziedzinie biznesu mody. W programie Fashion PR Talks
znalazły się m.in. tworzenie strategii marki modowej, język
PR-u mody, Art Direction czy prognozowanie trendów.
Mentorami Fashion PR Talks zostali m.in. Sue Seel, brytyjska
strateżka mająca w portfolio Lily Allen i marki z portfela
Arcadia Group (Agent Provocateur, Chopard i Jean Paul
Gaultier), Ania Wiącek, dyrektor ds. PR w Pringle of Scotland,
a wcześniej Head of Press marki Vivienne Westwood czy
Agnieszka Polkowska, popularna polska trendwatcherka.
Spotkania pod szyldem Fashion PR Talks skierowane są
do przedsiębiorców, PR-owców oraz studentów kierunków
związanych z komunikacją.
Ambicją Fashion PR Talks jest nie tylko kształcenie
profesjonalistów spełniających międzynarodowe standardy,
ale też traktowanie edukacji w modzie jako misji społecznej.
Fashion PR Talks. Specjaliści branży mody.

www.fashionprtalks.pl
info@fashionprtalks.pl
#FashionPRTalks
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