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CELE BADANIA

Eksploracja postaw i potrzeb decydentów w polskich firmach
meblarskich w zakresie wspólnej marki narodowej oraz jej
pożądanego wizerunku

01
02
03
04

Analiza wizerunku polskiej branży meblarskiej
z perspektywy wewnętrznej (tzn. wizerunek
własny)
Identyfikacja wyróżników oferty
polskiej branży meblarskiej
Analiza dotychczasowych doświadczeń
przedsiębiorców z branży meblarskiej w
zakresie wspólnej promocji/wspólnej
marki.
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METODOLOGIA
Badanie przeprowadzono jakościową techniką wywiadu indywidualnego, za pośrednictwem
telefonu/Skype lub w trakcie bezpośredniego spotkania.
Wywiady, ogółem 40, prowadzono w czerwcu i lipcu 2018 roku.

STRUKTURA BADANEJ PRÓBY
Pierwsza grupa badanych obejmuje przedstawicieli wszystkich segmentów przedsiębiorstw meblarskich (pod względem
wolumenu produkcji), które mają doświadczenie eksportowe.
Druga grupa badanych to przedstawiciele firm-pośredników, trudniących się sprzedażą (a nie produkcją) produktów meblarskich.

Ostatnią grupę stanowią eksperci ze środowisk twórczych oraz przedstawiciele firm z otoczenia i wsparcia branży meblarskiej
(projektanci, designerzy).
Liczba
wywiadów

Przebadane firmy

Duże firmy meblarskie eksportujące meble

15

BRW (3), Paged (2), Deftrans (2), Comforty (2), Kler (1), Nowy Styl (1), Szynaka Meble (2), Forte (1), Profim (1)

Średnie firmy meblarskie eksportujące meble

8

Dig-Net Lenart, Halupczok Kuchnie, Noti, Novelle, Bejot, Lech Świątek „Lech”, Bumera, Balma

Małe firmy meblarskie eksportujące meble

6

Comad, Zięta Design Studio, Style Form Contract, Komet, Ario, Vzór

Sklepy Internetowe

2

meble24.pl, dkwadrat.pl

4

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Wydawnictwo meble.pl, Międzynarodowe Targi Poznańskie,
Profundo

5

Studio Lenart, Studio Ganszyniec, Husarska Design Studio, Tabanda (2)

Przedstawiciele organizacji branżowych
Projektanci

Wszystkie cytaty pochodzą z wypowiedzi rozmówców (wyróżniono je pochyłym drukiem).
Oznaczenia cytatów: duża firma = [dp]; średnia firma = [sp]; mała firma = [mp]; otoczenie branży [o]; sklepy internetowe = [i]; projektanci = [p]
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POLSKA POTĘGĄ W EKSPORCIE MEBLI
Badani podkreślali bardzo duży udział polskich
wytwórców w światowej produkcji i eksporcie mebli.
Polska stale powiększa swoje możliwości produkcyjne i
zwiększa sprzedaż na zagraniczne rynki.
Potencjał polskich wytwórców oraz realnie osiągana
skala produkcji są efektem współdziałania wielu
czynników, wynikających z łatwej dostępności
surowców, zaszłości historycznych, tradycji meblarskich,
wieloletnich kontaktów handlowych z odbiorcami zza
granicy.

Nasza pozycja jest bardzo wysoka i bardzo mocna. Jesteśmy 6
producentem mebli na świecie, 4 eksporterem mebli na świecie. Zapowiada
się, według ostatnich danych, że jesteśmy 2 eksporterem w Europie, czyli
zaraz po Niemcach. Prawdopodobnie, ten 2018 rok pokaże, że
wyprzedziliśmy Włochów też tutaj w tym zakresie[o]

Nikt za granicą o polskiej marce nie wie, każdy robi wielki
oczy i jest zdziwiony, że Polska jest producentem mebli [p]

POLSCY PRODUCENCI-EKSPORTERZY MEBLI MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ SWOJEJ POTĘGI I WARTOŚCI. NA TO POCZUCIE SKŁADAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ
OPINIE O ICH PRODUKTACH, Z JAKIMI SPOTYKAJĄ SIĘ U SWOICH ODBIORCÓW. JEDNOCZEŚNIE, JAK SIĘ WYDAJE, ICH SUKCES NIE JEST
„WIDOCZNY” W OPINII SPOŁECZNEJ, ZARÓWNO ZA GRANICĄ, JAK I W POLSCE, I NIE JEST DYSKONTOWANY W BUDOWANIU POLSKIEJ MARKI
NARODOWEJ.
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UWARUNKOWANIA PERCEPCJI POLSKICH MEBLI
W sensie geopolitycznym Polska w tzw. świecie Zachodnim
podświadomie wciąż bywa widziana jako część kulturowego
Wschodu, na którym nadal ciąży dziedzictwo komunizmu –
wraz z jego domyślnym brakoróbstwem.
To uprzedzenie nie funkcjonuje natomiast na rynkach spoza
tradycyjnych europejskich układów geopolitycznych bądź na
rynkach wschodzących.
Polska marka kraju nie ma określonej tożsamości (a jeżeli już,
to są to raczej niepochlebne stereotypy), nie kojarzy się z
określonym zespołem symbolicznych czy wizualnych skojarzeń,
które mogłyby się stać źródłem wyróżnialnego stylu
estetycznego.
Marka kraju pochodzenia jest liczącym się czynnikiem przy
wyborze produktów importowanych. Tymczasem Polska, jako
kraj, nie doczekała się konsekwentnego i spójnego programu
promocji.

Wiadomo, jesteśmy w Europie, Donald Tusk, wszystko niby jest OK, ale ciągle jesteśmy
trochę ze Wschodu. (...) Jesteśmy postrzegani w niektórych przypadkach, jako taki… nie
chcę powiedzieć intruz. Ale jest taka narodowa… troszkę ten temat nacjonalistyczny. On
jest najbardziej odczuwalny zawsze w Szwecji i w Skandynawii. Oni, po prostu, lubią
kupować od siebie, swoje produkty, swoich projektantów i swoich producentów.[p]
Polska nie odpala żadnych atrakcyjnych skojarzeń. (...) Jesteśmy krajem
billboardów i chaosu. Trudno zbudować pozytywne konotacje wizualne z
takim bałaganem w przestrzeni publicznej. (...) nie mieliśmy czasu
wykształcić języka odrębnego od innych krajów. (...) Nikt nie wie, co Polska
ma do powiedzenia. [p]

Polskie meble są dobrze postrzegane jakościowo, ludzie są
często zdziwieni, że coś jest polskie. To zauważamy na
targach, że są zaskoczeni. I tu jest coraz lepiej [p].

W kręgach branżowych, biznesowych polskie meble cieszą się
dobrą reputacją. Ta opinia ma jednak charakter środowiskowy
i nie kształtuje opinii szerszych grup konsumentów.

POLSKOŚĆ SAMA W SOBIE NIE USTANAWIA WARTOŚCI DODANEJ DO PRODUKTU PRZEMYSŁOWEGO (TAK JAK NIEMIECKOŚĆ W
TECHNOLOGII CZY FRANCUSKOŚĆ W BRANŻY KOSMETYCZNEJ). W PRZYPADKU MEBLI NIEZBĘDNE BĘDZIE ZATEM WYPEŁNIENIE JEJ TREŚCIĄ –
WSKAZANIE NA CZYM POLSKI STYL POLEGA I CO GO WYRÓŻNIA.
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CZOŁOWI GRACZE W EKSPORCIE POLSKICH MEBLI
Specyfika polskiego przemysłu meblowego polega na
tym, że jako całość jest zorientowany na eksport.
Najwięksi eksporterzy to zarazem najwięksi gracze w
branży. Wiele firm w przeważającej mierze (70-80%) lub
nawet w całości pracuje na eksport.
NAJWAŻNIEJSI GRACZE W EKSPORCIE TO FIRMY:


/Paged/ ta marka jest dosyć silna, jeśli chodzi o eksport. Oni
są obecni na całym świecie, bo Paged był kiedyś polską marką
zajmującą się eksportem mebli na cały świat. To była Polska
Agencja Eksportu Drewna za PRLu.[p]

Trwale związane z dużymi sieciami dystrybucyjnymi (w szczególności IKEA,
niemieckie grupy zakupowe)



Dysponujące potężnymi mocami produkcyjnymi (Szynaka Meble, Forte)



Chlubiące się długą tradycją (Paged)



Współpracujące z projektantami; specjalizacja w designie; świadome

„W pierwszej trójce na pewno są firmy związane
z firmą Ikea, później Szynaka i BRW.”[dp]

kształtowanie kolekcje do różnych grup; obecne na prestiżowych targach
(Comforty)



Inwestujące we własne siły sprzedaży za granicą (BRW) lub aktywne
w penetracji nowych rynków (VOX, Wamex)



Prężni gracze na rynku kontraktowym, nabywający lokalne marki (Nowy

opierają wszystko na projektowaniu świadomym z projektantami, z
bardzo takim świadomym rozwojem kolekcji o konkretne segmenty
rynku, specjalizacja w design mówiąc najogólniej. To jest właśnie
MDD, jest Noti, jest Vzór /…/ewidentnie jest ambicja by te produkty
miały swoisty design, swoistą myśl [dp]

Styl)

WYRÓŻNIĆ MOŻNA 2 SKRAJNE ŚCIEŻKI STRATEGICZNE: ZDOLNOŚĆ DO ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO WOLUMENU ORAZ STABILNOŚCI
DOSTAW („ROZMIAR SIĘ LICZY”), ZAŚ PO DRUGIEJ „MNIEJSZOŚCIOWEJ” STRONIE - ŚWIADOMY MARKETING, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM
KREOWANIE MAREK (WŁASNYCH LUB NABYTYCH).
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HITY POLSKIEGO EKSPORTU MEBLI
Trudno wskazać na ponadnarodowy hit, ponieważ
poszczególne rynki różnią się pod względem popytu oraz
preferencji.
Przedstawiciele firm, w zależności od specjalizacji
i rynków na jakich operują, wskazywali bądź konkretny
model mebla, bądź grupę asortymentową, bądź całość
swojej oferty.
W obrocie kontraktowym przedmiotem eksportu bywa
często kompletne wyposażenie danej przestrzeni – a nie
pojedynczy, powtarzalny produkt seryjny.

Nie powiem panu, bo to jest bardzo złożona materia. /…/to,
co podoba się w Rosji, nie spodoba się we Francji. To, co
lubią Niemcy jest nieakceptowane dla Japończyków[dp]

Całość oferty jest przedmiotem eksportu.[sp]

W firmach produkujących na specjalne zamówienie nie
ma z kolei produkcji seryjnej.
Rzadziej zdarza się unikat pod względem funkcjonalności
czy cech produktowych (np. półkotapczan, składane
meble do spania).
W pojedynczych przypadkach seria zawdzięczała swój
sukces wyróżniającemu się designowi.

A hity eksportowe – dla nas kluczowy był Oyster – produkt
Krystiana Kowalskiego, który stworzyliśmy dokładnie tak jak
chcieliśmy /…/ W zasadzie wszystkie czynniki – on dobrze w
zasadzie trafił w ten segment Premium mebli, dobrze
zaprojektowanych ponadczasowych, ale z jakimiś walorami
naleciałościami historycznymi [dp]

POLSKI EKSPORT ODBYWA SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM NA ZAMÓWIENIE Z GÓRY USTALONYCH WZORÓW (MODEL „PRZEROBOWY”).
PRZEWAŻAJĄ TU MODELE SPRAWDZONE, KTÓRE MOGĄ BYĆ HITAMI WOLUMENOWYMI, ALE NIE STAJĄ SIĘ HITAMI ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ
INNOWACYJNOŚĆ (KREOWANIE TRENDU).
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ŹRÓDŁA SUKCESU POLSKICH EKSPORTERÓW MEBLI
Źródło sukcesów eksportowych przedstawiciele branży meblarskiej widzą jako zbieżność wielu czynników i cech
charakterystycznych dla polskich wytwórców.
Elastyczność
− dopasowanie oferty do oczekiwań
odbiorców; responsywność
− krótkie terminy realizacji
− dostosowanie produkcji do zamówionych
wzorów

Technologia i zasoby
−
−
−
−
−

wykwalifikowani pracownicy
rozległa i nowoczesna baza produkcyjna
łatwa dostępność surowców,
szerokie zaplecze kooperantów
moce produkcyjne

Zaufanie
− dobra jakość
− rzetelność w realizacji zleceń,
powtarzalność
− terminowość
− długoletnie, wypracowane kontakty

Konkurencyjność cenowa
− rosnące, ale wciąż relatywnie niskie
koszty pracy i surowców

Położenie
geo-ekonomiczne
− bliskość geograficzna wpływająca na
niskie koszty transportu oraz ułatwiająca
utrzymywanie bezpośrednich kontaktów
handlowych, a także serwis posprzedażowy

Na pewno tradycja jakby robienia mebli i
współpracy eksportowej i zagranicznej, to
jest coś, dzięki czemu pewnie było nam
łatwiej. Duża elastyczność dostosowania się
do oczekiwań klienta, to jest nasz kolejny
atut, sprawna logistyka, to też plus. I też
stosunkowo jeszcze duża i łatwa dostępność
podstawowych surowców do produkcji
mebli, czyli między innymi cena.[o]

Polskie fabryki meblowe są właśnie
przygotowane do takiej wysokiej seryjności,
dużej seryjności, do powtarzalności, dzisiaj
produkujemy mniej więcej, co dwa tygodnie
10 tys. tego rodzaju komód [dp].
Ta sama strefa kulturowa [dp]

DWA PODSTAWOWE, SYNTETYCZNE CZYNNIKI DECYDUJĄCE O SUKCESIE POLSKIEGO EKSPORTU TO: BARDZO DOBRA RELACJA JAKOŚCI DO
CENY ORAZ „BEZPIECZEŃSTWO SERWISOWE”.
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OCZEKIWANIA POD ADRESEM OFERTY POLSKICH PRODUCENTÓW MEBLI

SERWIS
POSPRZEDAŻOWY
czy posiada własne magazyny /
centrum logistyczne / jakie koszty
dostaw

ZDOLNOŚCI
LOGISTYCZNE

CENA

JAKOŚĆ I STANDARDY

co, jak szybko i w jakich
ilościach producent
może zaoferować

jaką producent może uzyskać
jakość produktu oraz jakie ma
standardy produkcji

ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE
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KIERUNKI EKSPORTU POLSKICH MEBLI O NAJWIĘKSZYM POTENCJALE (1)

Wybór kierunku eksportu wynika z oceny własnych
możliwości oraz szacowanych kosztów wejścia na
rynek i obsługi sprzedaży. Kraje pozornie mniej
atrakcyjne ze względu na odległość mogą zapewniać
lepszy zbyt i/lub większą zyskowność w porównaniu
do rynków, na których sprzedawane są największe
ilości mebli (kwestia nasycenia rynku).

Producenci i eksperci rynku mają świadomość
wyzwań, jakie polskie firmy meblarskie muszą
przezwyciężyć, by móc eksportować. Tu
ważna
jest
umiejętność
właściwego
rozpoznania rynku lokalnego i dostarczenia
nań produktu oczekiwanego przez klienta
końcowego i za pośrednictwem dystrybutora
akceptowanego na lokalnym rynku.

Na specyfikę produktu wpływają gusta, styl życia i
dominujące cechy fizyczne klientów, wymagania
formalne (atesty, certyfikaty), ale także klimat i
wzorce kulturowe. Dlatego, np. na rynku brytyjskim
atrakcyjne są meble tapicerowane o wzorach
kwiecistych (gust), w krajach arabskich sofy powinny
być
niższe
(antropologia),
dla
rynku
północnoamerykańskiego meble muszą być większe i
solidniejsze (antropologia i styl życia), a w Izraelu nie
są akceptowane wełniane tkaniny obiciowe (klimat).

Bez względu na przyjętą strategię rynkową
najważniejszy jest rynek zachodnioeuropejski.
Obok produktów masowych (tańszych),
przygotowywanych
pod
wymagania
importerów sieciowych, jest na nim miejsce dla
produktów markowych, jakościowych, ze
średniej i wyższej półki, które mogą być
oferowane za pośrednictwem salonów
wielomarkowych i studiów projektowych
klientom
instytucjonalnym
oraz
indywidualnym.
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KIERUNKI EKSPORTU POLSKICH MEBLI O NAJWIĘKSZYM POTENCJALE (2)

Rynek niemiecki jest określany jako kluczowy,
chłonny, bardzo zróżnicowany, ale jednocześnie
bardzo
wymagający
i
konkurencyjny.
Trudnością jest zdominowanie dystrybucji przez
wielkie sieci zakupowe, co ogranicza jego
dostępność dla wytwórców małych i średnich.

Na pewno dla całej branży Niemcy to
jest główny kierunek eksportowy. Jest
to niesamowicie chłonny rynek i
zamożny [dp]

Na rynku niemieckim zaangażowanie polskich firm
jest największe; jest traktowany niemal jak rynek
wewnętrzny: Tutaj też są u nas ci handlowcy,
którzy po prostu jeżdżą po różnych swoich rynkach
docelowych. Tu jest też obsługa klienta.
Troszeczkę inaczej to funkcjonuje. I na rynku
niemieckim mamy też swoje show roomy [dp]

RYNEK NIEMIECKI TO HEGEMON – NAJWIĘKSZY ODBIORCA I NAJWIĘKSZA SIŁA ODDZIAŁYWANIA NA POLSKI EKSPORT MEBLI.
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KIERUNKI EKSPORTU POLSKICH MEBLI O NAJWIĘKSZYM POTENCJALE (3)
Kontynent europejski jest głównym obszarem polskiego
eksportu mebli. Decydują o tym: bliskość geograficzna,
relatywnie niskie koszty logistyki, łatwość utrzymania
relacji handlowych z partnerami, niskie koszty serwisu
posprzedażowego, wspólne wartości oraz zbliżone
metody organizacji i etos pracy
Najatrakcyjniejsze, bo najbardziej chłonne i potencjalnie
najbardziej
zyskowne,
są
pozostałe
kraje
niemieckojęzyczne, Francja, Benelux oraz Wielka
Brytania.
Tam po prostu rynek jest mocno nasycony. Jest wiele firm, które
mają bardzo dobre wzornictwo, mają bardzo dobrą dystrybucję.
Żeby tam zaistnieć, trzeba zrobić coś, co jest lepsze.[p]

/Skandynawia/ Tak, tylko dla najlepszych, ale poziom dostępności
czy korzystania z wysokich technologii jest tam bardzo wysoki. Czyli
tam jakby ten segment premium jest medium [dp]

Ze względu na położenie oraz koszty wejścia kraje zachodniopołudniowoeuropejskie (Włochy, Hiszpania, Francja) są uznawane za
cenne, ale trudne. Na aspekt kosztowy mają wpływ wysokie koszty
logistyki (odległości) i dystrybucji (długi łańcuch), które istotnie
wpływają na cenę ostateczną oferowanych produktów.
Wszyscy wykazujący zainteresowanie rynkami Europy Południowej
podkreślali konieczność prowadzenia działalności operacyjnej za
pośrednictwem agenta. Barierą wejścia na rynek hiszpański jest z
kolei mniejsza niż w krajach Europy Zachodniej przewaga cenowa
polskich mebli.
Znaczny potencjał ma Wlk.Brytania (wpływ będą miały warunki, na
jakich dojdzie do Brexitu).

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej są postrzegane jako rynki
rosnące o zwiększających się potrzebach tak pod względem
ilościowym, jak zróżnicowania oferty. Generalnie produkty polskie
mają tu dobrą markę, a bliskość geograficzna ułatwia szybkie i
niskokosztowe dostawy.
Za najbardziej atrakcyjne rynki w tej części Europy producenci
uznają Czechy, Rumunię oraz Serbię i Chorwację. Za bariery wejścia
na tych rynkach uważane są: wysokie prawdopodobieństwo
reeksportu (Czechy), ograniczenia celne (Serbia), słabe rozpoznanie
rynku (Chorwacja).

KONTYNENT EUROPEJSKI, Z UWAGI NA GEO-POŁOŻENIE ORAZ HISTORYCZNE RELACJE, STANOWI GŁÓWNE POLE EKSPANSJI EKSPORTOWEJ
POLSKIEGO PRZEMYSŁU MEBLOWEGO.
RYNKI TZW. STAREJ EUROPY CHARAKTERYZUJĄ WYSOKIE WYMAGANIA, OSTRA KONKURENCJA, A CZĘSTO TAKŻE ROZBUDOWANY WŁASNY
RYNEK WEWNĘTRZNY. NA NASZĄ KORZYŚC PRZEMAWIA JEDNAK NADAL RÓŻNICA W KOSZTACH WYTWORZENIA.
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KIERUNKI EKSPORTU POLSKICH MEBLI O NAJWIĘKSZYM POTENCJALE (4)
Producenci wskazujący na atrakcyjność, choć nie bez
ryzyka, rynków Europy Wschodniej i Azji Środkowej
(państwa postsowieckie oraz Mongolia) podkreślają, że
Polska jest tam postrzegana jako kraj europejski, oferujący
atrakcyjne wzorce kulturowe i produkty wysokiej jakości. Za
najatrakcyjniejsze są uważane rynki: rosyjski (wielkość),
ukraiński i gruziński (dobre postrzeganie produktów z
Polski). Najważniejszymi barierami wejścia na rynki krajów
byłego ZSRR są: dystans geograficzny oraz klimat
prowadzenia działalności gospodarczej (niestabilność
polityczna, biurokracja, korupcja).

Przede wszystkim ze względu na odległość polscy
producenci rzadziej myślą o szerszym wejściu na
rynki krajów obu Ameryk, Australii, czy Dalekiego
Wschodu. To rynki wielkiej obietnicy. Dostrzegany
jest potencjał, wielkość, szacowany wolumen
sprzedaży (szczególnie Chiny), szansa na
dywersyfikację struktury eksportu. Jednak bariera
geograficzna powoduje, że polskie firmy tracą atuty,
jakimi wygrywają w Europie, tj. niskie koszty
logistyki, szybkość dostaw, serwis posprzedażowy.

Trochę z obawą, ale pewnie rynek rosyjski też jest
interesujący, czy z tego co teraz widzimy ożywienie i
pobudzenie na rynku ukraińskim [sp]

Warto zwrócić uwagę na rynki bliskowschodnie - kraje
Lewantu (szczególnie Izrael) oraz skupione wokół Zatoki
Perskiej (szczególnie Zjednoczone Emiraty Arabskie). To
nowe rewiry - rynki mało spenetrowane, ale zamożne i
otwarte na europejskie produkty. Rynki arabskie to
przede wszystkim segment kontraktowy; wedle opinii,
cenione są tam meble luksusowe.

[USA] to jest trudny rynek, bo oni mają bardzo dużo obwarowań jeśli
chodzi o atesty, jeśli chodzi o wymogi jakościowe. I ludzie tam są
trochę inni. Oni są z reguły w ogóle więksi, ciężsi. (...) i w związku z
tym, ten mebel też czasami, on się po prostu nie sprawdza. Ten
zaprojektowany w Europie, dla Europejczyka, przez Europejczyka (...)
Inna sprawa jest też taka, że są ogromne koszty związane z
transportem, (...) w Stanach zaczyna podchodzić pod taki
ekskluzywny w związku ze swoją ceną [p]

im dalej w świat tym lepiej. Dla krajów arabskich, dla krajów
Środkowego Wschodu, my jesteśmy Europą. I taką normalną Europą,
czyli tam, jakość produktów jest najlepsza. Podobnie z krajami
azjatyckimi [sp]

13

SŁABOŚCI I ZAGROŻENIA POLSKIEGO EKSPORTU MEBLI (1)
Polsce zagraża utrata najważniejszej przewagi, tj.
konkurencyjności cenowej. W związku z tym rośnie ryzyko
przeniesienia zleceń do krajów o niskich kosztach ogólnych,
w kierunku Europy Wschodniej.
Brak wypracowanych, znanych i cenionych na rynkach
docelowych marek grozi uwięzieniem w roli podwykonawcy,
co przy relatywnie niskiej rentowności będzie wymuszało
utrzymywanie zyskowności przez podnoszenie wolumenu
produkcji. Jako poddostawcy nie kooperują też stale
z
zagranicznymi
partnerami
oferującymi
produkty
komplementarne (pozioma współpraca).
Konsekwencją uzależnienia od zamówień ze strony grup
zakupowych jest słabo rozwinięta własna dystrybucja
i konieczność korzystania z usług zewnętrznych agentów
(rozwiązanie nieefektywne i drogie).
Barierą wejścia na zagraniczne rynki pod samodzielną marką
są bardzo wysokie koszty jej wypromowania. Brak lub krótka
historia obecności pod marką własną na rynkach
eksportowych sprawia, że klienci końcowi nie mają utrwalonej
świadomości pochodzenia nabywanych mebli – a przez to nie
buduje się ich lojalność wobec brandu lub kraju pochodzenia.

Mam wrażenie, że my bardziej funkcjonujemy, jako producent
albo dostawca white-label niż rzeczywistych markowych
produktów. (...) na większości rynków funkcjonujemy albo jako
firmy oferujące moce produkcyjne, ewentualnie gotowe
produkty, ale nie na poziomie marki. [dp]

Większość tych zakładów opiera się na wiedzy jak
wyprodukować i jak ten produkt zrobić, ale nie ma tej
strategii i to jest naszą słabą stroną. [i]

Trzeba budować na jakości i designie i marce
/…/ koszty będą nam rosły, to się już nie
schowamy, już się nie zmieścimy w tej półce
ekonomicznej, popularnej, będziemy musieli
pójść do tej półki wyżej [dp]
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SŁABOŚCI I ZAGROŻENIA POLSKIEGO EKSPORTU MEBLI (2)
W szybkim tempie bogacą się Azjaci, zwiększają swe
gospodarki kraje Ameryki Południowej, Bliski i Daleki
Wschód są przedmiotem zainteresowań firm z Europy
Zachodniej. W tym kontekście zagrożeniem jest brak
rozpoznania nowych rynków i trendów.
W Polsce nadal utrzymuje się niska świadomość wartości
własności
intelektualnej.
Brakuje
współpracy
producentów mebli z projektantami tworzącymi nowe,
świeże, oryginalne rozwiązania. Producenci nie
wypracowali jeszcze alternatywy dla dotychczasowych
atutów oferty (niska cena/marża, masowa produkcja).
Eksport nie ma również wsparcia ze strony marki kraju
pochodzenia.
Rozdrobnienie polskiej branży meblarskiej. Ograniczone
możliwości inwestycyjne w porównaniu do gigantów z
Europy Zachodniej (marketing, bieżąca działalność,
zarządzanie).

/PARP/ wyznaczał rynki perspektywiczne, a wyszło na to, że
przyszedł do nas i nas pytał jakie powinny być te różne
zakresy. Mamy swoje założenia, ale powinni być ludzie,
którzy się na tym znają, wiedzą gdzie jakie firmy, wzornictwo
czy produkcję można zaproponować [p]

Konkurujemy z firmami, które mają po pierwsze bardzo duże
budżety na start (...) Są firmy, które są albo zakładane,
załóżmy w ciągu ostatnich 5 lat, w ciągu 10 lat, tak, jak na
przykład firma Muuto, zdaje się, była założona chyba z 8 lat
temu i w zeszłym roku została sprzedana za 230 milionów
dolarów chyba. [p]

Może nas zabijać efekt skali, na przykład u nas jest bardzo
duże rozdrobnienie, drobnych mikro zakładów. [i]

Kurczący się rynek pracy, coraz mniejsza liczba
profesjonalistów-rzemieślników (spowodowane m.in.
zmianami w szkolnictwie zawodowym oraz emigracją
ekonomiczną).
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SŁABOŚCI I ZAGROŻENIA POLSKIEGO EKSPORTU MEBLI (3)
Dekoncentracja
branży

Pozycja
podwykonawcy
− uzależnienie od dystrybutorów

Rynek pracownika

SPRZEDAWANIE
NIE PRODUKTU,
LECZ MOCY
PRZEROBOWYCH

Nierozpoznanie
rynków docelowych

Brak rozwiniętego
wzornictwa

− brak wartości dodanej

− Brak własnej sieci sprzedaży i marki
− Realizacja zleconych wzorów, a nie
własnych

Moi koledzy z rynków zachodnich przybywali tutaj do Polski i przywozili
jakieś wydarte zdjęcie z katalogu i padało stwierdzenie, czy coś takiego
możesz zrobić/…/podawali jakby target price, czyli cenę oczekiwaną, która
zawsze była dla nich dobra a dla nas za niska./…/ bez możliwości
wygenerowania dodatkowej wartości. dodatkowej marży [sp]

My jesteśmy Chinami Europy [p]

Malejąca
konkurencyjność cenowa

jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od tych
importerów. Na poziomie takim, że jak oni
zdecydują się żeby przełączyć rynek z Niemiec
na Ukrainę czy na przykład na Białoruś, bo
będzie bardziej atrakcyjna cenowo. To mogą
sobie spokojnie szybko zrobić [dp]

Słaba
rozpoznawalność

− deficyt strategicznego myślenia
− niedoinwestowany marketing
− brak struktur marketingowych

PRZY PEWNEJ NADINTERPRETACJI MOŻNA OCENIĆ, ŻE POLSKA BRANŻA MEBLARSKA STANOWI RYNEK SKRAJNIE „ZALEŻNY”, NA KTÓRYM
ZARABIA POŚREDNIK, A NIE WYTWÓRCA. ZNAK ZAPYTANIA: CZY EKSPORT JEST BARDZIEJ OPŁACALNY NIŻ SPRZEDAŻ NA RYNEK LOKALNY?
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PODSTAWOWE MODELE DYSTRYBUCJI ZA GRANICĄ
MODEL PODDOSTAWCZY (OEM)
Sprzedaż grupom zakupowym produktów wytworzonych na
konkretne zamówienie, wedle specyfikacji i wzoru
dostarczonego przez klienta, często po z góry narzuconej
cenie. W tym przypadku producent jest poddostawcą, który
nie ma wpływu na to, jak produkt jest sprzedawany i jak jest
komunikowany ostatecznemu klientowi.
model 1
PSD

PSD

GRUPY

PSD

PSD

GRUPY

PSD

GRUPY

GRUPA

PSD

GRUPY

model 2

PSD

PSD

PSD

PRODUCENT

ZAKUPOWA

W Niemczech sprzedajemy przez dystrybutorów /…/
W innych krajach mamy swoje magazyny, z których
dostarczamy towar swoim klientom. Także to jest bardzo
różna współpraca [dp]

PSD

GRUPY

PSD

PSD

DYSTRYBUTOR
(HURTOWNIK)

PSD

To są takie salony, (...) które
handlują różnego rodzaju
produktami, od różnych
dostawców [sp]

PRODUCENT

PSD

W większości są to grupy zakupowe [dp]
PSD = punkt sprzedaży detalicznej








SCHEMAT DYSTRYBUCJI NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNY DLA POLSKIEGO EKSPORTU MEBLI
SPRZEDAŻ POD MARKĄ DYSTRYBUTORA (NAJCZĘŚCIEJ SIEĆ SKLEPÓW Z WYPOSAŻENIEM DOMU)
UZALEŻNIA OD GRUPY ZAKUPOWEJ; SKAZUJE PRODUCENTA NA ROLĘ PODDOSTAWCY; ULEGŁOŚĆ WOBEC PRESJI
CENOWEJ; TRUDNOŚC ZE ZMIANĄ (OCZEKIWANIE PREMII ZA ZMIANĘ DOSTAWCY)
ODDZIELA PRODUCENTA OD KOŃCOWEGO NABYWCY
WYKLUCZA EKSPOZYCJĘ I BUDOWANIE WŁASNEJ MARKI
MINIMALIZUJE RYZYKO; NIE WYMAGA WIEDZY O RYNKU LOKALNYM I INWESTYCJI MARKETINGOWYCH
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PODSTAWOWE MODELE DYSTRYBUCJI ZA GRANICĄ
MODEL NIEZALEŻNY
Oferowanie produktów wytwarzanych wedle oryginalnych
projektów i specyfikacji producenta bezpośrednio do salonów
sprzedaży – niezależnych lub własnych. Model rzadziej
stosowany w polskich warunkach. Punkt sprzedaży eksponuje
ofertę producenta razem z jego marką.
model 3

PSD

Słowacja nasza sieć własna 10 salonów plus ok. 30 dość
mocnych kontrahentów [dp]

model 4

PSD

WŁASNY

PSD

PRODUCENTA

WŁASNY

PSD

PSD

PRODUCENT

PSD

PRODUCENT

PRODUCENTA

WŁASNY

PSD

PSD

PRODUCENTA

Próbujemy znaleźć takie luksusowe, bardziej ekskluzywne
miejsca gdzie kupuje się meble, salony meblowe, które są w
stanie na przykład naszą ekspozycję do siebie jeszcze dokupić
albo wziąć w depozyt aby móc oferować także nasze meble
/…./wszystko robimy własnymi środkami [sp]





PRZEZNACZONY RACZEJ DLA OBROTU MNIEJSZYMI WOLUMENAMI
STOSOWANY PRZY PRODUKTACH PREMIOWYCH
UMOŻLIWIA EKSPOZYCJĘ WŁASNEJ MARKI, A TAKŻE JEJ ROZWÓJ – POD
WARUNKIEM PRZEZNACZENIA NAKŁADÓW NA MARKETING




TWORZENIE WŁASNEGO, W PEŁNI KONTROLOWANEGO, CIĄGU
DYSTRYBUCYJNEGO – OZNACZENIE MARKĄ CAŁOŚCI PUNKTU SPRZEDAŻY I
SWOBODNE KSZTAŁTOWANIE EKSPOZYCJI.
WYMAGA ZNACZNYCH INWESTYCJI W MARKETING I „MURY”
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PODSTAWOWE MODELE DYSTRYBUCJI ZA GRANICĄ
MODEL AGENCYJNY
Sprzedaż przez agenta wydłuża drogę do klienta końcowego
i z reguły podnosi cenę produktów, ale w niektórych
państwach (np. ze względu na różnice kulturowe, słabą
znajomość lokalnych uwarunkowań, etnocentryzm) może być
optymalną opcją

Agent meblowy to jest pośrednik, który nie kupuje tylko z naszej
fabryki, ale specjalizuje się, nie wiem, w rynku francuskim, ma
doskonałą znajomość, bardzo szerokie kontakty i pełni rolę takiego
pośrednika. Czyli kupuje od kilku fabryk różnej grupy asortyment,
prowadzi całą jak gdyby logistykę, zajmuje się tym od złożenia
zamówienia, przez realizację tego zamówienia. I on nas reprezentuje
na danym rynku [sp]

PSD

model 5

DYSTRYBUTOR

PSD

PSD

PSD

AGENT

PSD

PRODUCENT

PSD

PSD

DYSTRYBUTOR

PSD

DYSTRYBUTOR
DYSTRYBUTOR

PSD
Nasza strategia polega na tym, że my nie chcemy zajmować
się klientami indywidualnymi, bo za dużo nas to zachodu
kosztuje, pozostawiamy to dealerom [sp]
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PODSTAWOWE MODELE DYSTRYBUCJI ZA GRANICĄ
MODEL KONTRAKTOWY
Model stosowany w tzw. segmencie kontraktowym tj.
realizacji projektów w przestrzeniach publicznych (firmy,
instytucje, obiekty publiczne). Producent dostarcza części
wyposażenia, zgodnie ze specyfikacją wykonawcy kontraktu
lub z katalogu. Wykonawca kontraktu następnie montuje na
miejscu całość wyposażenia.
model 6

PRODUCENT

REALIZACJA
MONTAŻ
NA MIEJSCU

WYKONAWCA
KONTRAKTU
KOMPLETOWANIE
OFERTY

PRODUCENT

PRODUCENT





MODEL STOSOWANY PRZEDE WSZYSTKIM PRZEZ FIRMY SPECJALIZUJĄCE SIĘ W SEGMENCIE INSTYTUCJONALNYM (CZĘSTO WYŁĄCZNIE DLA TEGO SEGMENTU)
DAJE MOŻLIWOŚĆ, CHOĆ NIE GWARANTUJE, EKSPOZYCJI WŁASNEJ MARKI
NAJCZĘŚCIEJ DOSTAWCA JEST WYŁANIANY W DRODZE PRZETARGU, ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ SPECJALNIE NA POTRZEBY DANEJ INWESTYCJI.
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PODSTAWOWE MODELE DYSTRYBUCJI ZA GRANICĄ
MODEL ON-LINE’OWY
Na stosunek do sprzedaży internetowej wpływa specyfika branży meblowej – a ściślej sposób jej postrzegania przez graczy,
którzy w niej operują. Silnie zarysowuje się tu pogląd, że meble to produkt, który niezbyt kwalifikuje się do pośredniej
sprzedaży: Mimo oczywiście e-commerce i tak dalej. Uważam, że mebel trzeba zobaczyć, dotknąć, usiąść [dp].
W rezultacie – mimo iż handel internetowy działa na masową skalę i obejmuje praktycznie wszystkie towary i usługi – nie
wszyscy polscy gracze są skłonni poważnie inwestować w jego rozwój. Z zestawienia poniższych wariantów widać, że kanał
on-line’owy nie jest powszechnie wykorzystywany, a polscy producenci wybierają raczej rozwiązania hybrydowe.

Strategia sprzedaży
nieuwzględniająca kanału
on-line

jesteśmy jeszcze na zbyt wczesnym etapie,
żeby ryzykować naszą wypracowaną sieć
dealerską i wprowadzać taki czynnik
konkurencyjności jak sieć, tym bardziej, że
mamy trochę za małe kapitały, żeby
wytworzyć taką powszechną i masową
rozpoznawalność [dp]

Sprzedaż za pośrednictwem portali ecommerce’owych - szansa zdynamizowania i
dywersyfikacji sprzedaży, równolegle do
tradycyjnego kanału detalicznego

Współpracujemy ze sklepami internetowymi największymi, które są sklepami
obcymi/…/ Przed nim się nie ucieknie my staramy się zdywersyfikować
produktowo, my kierujemy do sieci dużych odbiorców naszych dystrybucyjnych
kierujemy inne meble niż do sieci detalicznej/…/ Jest to pewien proces, w którym
jesteśmy, który realizujemy [dp]

Systematyczne zwiększanie udziału
własnego kanału on-line’owego –
choć nadal jest to mniejszościowy
udział w sprzedaży

Poniżej 10 %
Z jaką dynamiką?
-Kilkadziesiąt procent rok do roku [dp]
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PODSTAWOWE MODELE DYSTRYBUCJI ZA GRANICĄ (2)
MODEL ON-LINE’OWY
Brak własnej sprzedaży
internetowej – produkty trafiają
tą drogą do klientów poprzez
pojedynczych dystrybutorów

Ograniczenie sprzedaży
internetowej do terytorium
Polski

A czy państwo sprzedają też przez sklep
internetowy?
-Nie.
A przez Internet w ogóle państwa
produkty się sprzedają?
-Niektórzy nasi dystrybutorzy wstawiają
nasze produkty do sklepów
internetowych [dp]

/grupy zakupowe/ musisz uważać, nie możesz
wchodzić ze znanym projektem, który jest na
przykład ich, który mógłbyś sprzedawać, albo
coś podobnego na danym rynku, bo tam jakby
oni są obecni i to jest ich rynek. Tak umowy są
podpisywane [dp]

Ograniczenie sprzedaży
internetowej do niektórych
asortymentów

cały czas klient kupuje przez Internet i
jest w stanie kupić dekorację, typu
lampę, żyrandol, wazonik natomiast
mebla głównego wypoczynkowego
nie [dp]

Strategia start-upowa:
sprzedaży i budowanie
swojej marki wyłącznie za
pośrednictwem internetu

powszechność w sieci daje klientom
takie przekonanie o powszechności
istnienia i funkcjonowania tej marki
i to jakby im daje taki
bonus./…/udana i bardzo duży
sukces dla nich w tej strategii jest,
że jakby całkowicie lokują to w
internecie (o małej firmie startupowej) [dp]

WYDAJE SIĘ, ŻE POLSCY PRODUCENCI NIE WYKORZYSTUJĄ W PEŁNI POTENCJAŁU, JAKI STANOWI INTERNETOWY KANAŁ SPRZEDAŻY.
CZYNNIKIEM OGRANICZAJĄCYM JEST PRZEDE WSZYSTKIM ZALEŻNY MODEL DYSTRYBUCJI, W JAKIM DZIAŁAJĄ. SPRZEDAŻ ON-LINE’OWA MOŻE
BYĆ ALTERNATYWĄ DLA KOSZTOCHŁONNEJ DYSTRYBUCJI PRZEZ SALONY STACJONARNE, A W REZULTACIE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO „EMANCYPACJI”
POLSKICH PRODUCENTÓW.

„Strategia Scarlett O’Hary”?: -Teraz bardzo mało niestety, ale
obserwuję, że ten kanał dystrybucji zaczyna być istotny.
-W przyszłości planujecie?
Bardzo bym chciał [sp]
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BRANDING W MEBLARSKIEJ BRANŻY

Generalnie meble stanowią
kategorię bez-markową, w
której nie obowiązuje
bezwzględna zasada nakazująca
umieszczanie logotypów na
swoich produktach

dosyć intymna kategoria w takim sensie, że w domu raczej /…./ nie masz na froncie
szuflady logo./…/Ta marka nie ma aż takiego znaczenia, bo nie ma tego aspektu show
/…/bardziej punkt, w którym kupujesz ma dla ciebie znaczenie, bo on jest takim
łącznikiem, że jak tam się coś zepsuje to tam możesz zadzwonić i zareklamować /…/
doświadczenie z produktem w salonie to są najważniejsze elementy, które mają
olbrzymie znaczenie, bo ten człowiek jednak wchodzi do salonu, który jednak w pewnym
sensie jest namiastką domu [dp]

Natomiast na samym meblu, myślę, że ten temat ma tyle samo zwolenników jak
i przeciwników. Ja uważam, że to będzie niezbędne, aby nasze meble były
metkowane, wszystkich czołowych producentów, i my też się do tego się
przygotowujemy. Natomiast nie uważam żeby była konieczność metkowania
tego typu mebli na frontach. Tak jak to mają telewizory tylko raczej w formie
subtelnego dodatku, że to jest taki mebel, marki z boku [dp]

Nie zawsze można właściwie wyeksponować, aby nie zgubić
charakteru mebla. Musi być subtelne. To logo doczepia się gdzieś od
wewnątrz. Z boku. Wszywki się robi. Ja uważam, że problem z
logotypami jest problem taki, że klienci rzadko kupują meble [dp]
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WARIANTY BRANDINGU (NO-NAMINGU) MEBLARSKIEGO
 Marką jest sklep, gdzie zakupujemy meble (np. Leroy
Merlin), oferujący produkty rozmaitych producentów –
ale nie jest ona widoczna na produkcie
 Salony
grupują
rozmaitych
producentów,
ale
poszczególne strefy są „oknami wystawowymi” i są
oznakowane przez poszczególnych producentów.
Dotyczy to jednak przede wszystkim rynku krajowego
(np. Szynaka)
 Producent ma własną sieć sklepów (np. Kler) – oferując
tylko meble swojej marki (ale niekoniecznie umieszcza ją
na tych produktach)

Jak ktoś chce sprzedawać pod własnym logo to trzeba za to logo zapłacić.
/…/zaproponowaliśmy krzesła, z jednej z najlepszych fabryk w Polsce, i
zaproponowaliśmy, że chcemy przyczepić do tych krzeseł znaczki, logo nasze.
Oczywiście powiedziano, że to jest ok, ale cena, jaką musielibyśmy zapłacić za to, za tą
reklamę mebli była tak wysoka, że totalnie to się nie opłacało [dp]

W Niemczech sprzedajemy przez dystrybutorów,
którzy sprzedają je pod własną marką, ale ta ich
marka też nie jest widoczna nigdzie [dp]

 Podwójny branding – sieci salonów i producenta
(Orfa/BRW w Czechach)
 Marka jest umieszczana na produkcie, ale w dyskretnej
formie (wszywka)
 Marka (nazwa producenta) występuje jako informacja na
metce dołączonej do produktu (co przez niektórych
badanych bywało utożsamiane z brandingiem)

Są te strefy, my robimy strefy X meble w ramach salonu meblowego, robimy
oznaczenia, robimy też stoiska pod takim kątem. Gdzie te meble mają paszport
produktu, opisane są te meble. Mają logotypy, mają metki, mają cenówki /…/I
bardzo wyrażeni to logo jest podkreślane żeby klient kupując te meble mógł, albo
miał przeświadczenie, że nie kupuje mebla nie wiadomo, jakiego [dp]

BRAK LUB BARDZO OGRANICZONY BRANDING JEST CHARAKTERYSTYCZNY DLA FUNKCJONOWANIA CAŁEJ MIĘDZYNARODOWEJ BRANŻY
MEBLARSKIEJ. KREOWANIE WŁASNEJ MARKI WYMAGA ZATEM NIEJAKO PÓJŚCIA POD PRĄD PRZYJĘTEJ PRAKTYKI ORAZ ZNACZNYCH
NAKŁADÓW.
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WARIANTY BRANDINGU (NO-NAMINGU) MEBLARSKIEGO (2)
Zasada brandowania mebli bywa stosowana selektywnie; przestrzegana jest
w pewnych segmentach produktowych

 Marka nie jest umieszczana, ale produkty zawierają
charakterystyczną brand clue (w postaci np.
wyróżnialnego stylu lub detalu)

/segment mebli biurowych/ To jest segment, który się rządzi swoimi
prawami, dociera do zupełnie innego klienta. I tutaj zazwyczaj firmy
sprzedają pod swoją marką. Te marki są bardziej bądź mniej
rozpoznawalne na świecie [dp]

 Mebel – decyzją producenta - jest sygnowany
nazwiskiem projektanta (marką projektanta)
 Zasada brandowania bywa rezerwowana dla premiowych
produktów lub sieci sprzedaży, o wyrafinowanym stylu
(butików wzorniczych)
 Odrębna praktyka ukształtowała się też w segmencie
kontraktowym, gdzie marka funkcjonuje w przestrzeni
publicznej, a nie prywatnej. Podobnie w tzw. meblach
outdoorowych (ogrodowych)

Jeżeli chodzi o pozyskiwanie partnerów krajowych
to sprzedajemy pod własną marką [dp]

To są specyficzne meble kierowane do specyficznego klienta,
tak. Jeśli mówimy o Bizzarto, to mówimy o meblach bardziej z
marki premium i bardziej o meblach w kierunku outdooru [o]

 Bywa też ograniczana do rynku krajowego (gdzie
producent kontroluje punkty zakupu)

MARKI TO NIE TYLKO SYMBOLIKA. SILNE MARKI STRUKTURYZUJĄ I
PORZĄDKUJĄ RYNEK, WYTWARZAJĄ WŁASNE OTOCZENIE, A W
KONSEKWENCJI – STABILIZUJĄ BRANŻĘ

silne marki wytwarzają stabilny rozwój i
to otoczenie, które dzięki rozwojowi tych
marek może liczyć na stałe zamówienia i
jeszcze rozwijać się dalej [dp]
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UDZIAŁ MARKI WŁASNEJ
Decyzja o sprzedaży pod marką własną lub cudzą jest przede wszystkim pochodną uwarunkowań, w jakich jest
ona sprzedawana na danym rynku
Stopień zaawansowania rynku

jest to dużo większy udział mebli sprzedaży pod marką obcą niż
pod marką własną, ale też w zależności od kierunku. Odczuwalnie
na rynkach zachodniej Europy sprzedajemy więcej pod markami
(obcymi) [dp]

Mongolia ma nasze znaki towarowe. Wiem, że są jakieś, Kazachstan się otwiera,
Bułgaria się otwiera (na marki własne) /…/Myślę, że rynek Czech i Słowacji pod polską
marką/…/ Myślę, że tu rynek bałtycki, pod własną marką mógłby być [dp]

Bardziej upatrywałbym szansy budowania własnej marki na powiedzmy tych rynkach
rozwijających się, tak. Czyli Europa wschodnia na przykład czy Europa południowa.
Czyli tam gdzie ten rynek jest chłonny /…/ a przede wszystkim koszty budowania
marki na tym rynku będą dużo mniejsze [o]

Specyfika segmentu meblowego

Możemy tu przytoczyć Klera, możemy przytoczyć Nowy Styl,
możemy przytoczyć chociażby Bizzarto, które też sprzedaje na
rynkach zagranicznych pod własną marką /…/To są
specyficzne meble kierowane do specyficznego klienta, tak.
Jeśli mówimy o Bizzarto, to mówimy o meblach bardziej z
marki premium i bardziej o meblach w kierunku outdooru [o]

Chyba nie do końca czujemy się dumni, żeby te
najtańsze produkty oznaczać logotypem [dp]
W przypadku mebli popularnych to jest tylko i
wyłącznie to, ludzie kupują w sieci Lutz, Kika [dp]
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UDZIAŁ MARKI WŁASNEJ (2)

PRODUCENT

Firma A, średnia – 80% pod cudzą
marką

PRODUCENT

Firma D, średnia, segment kontraktowy
90 % pod marką własną

PRODUCENT

Firma B, duża
Ok.70%: moce przerobowe pod specyfikację
Ok. 20%: white label: oferowane są gotowe produkty
własnego projektu, ale sprzedawane są bez własnej marki
Ok. 10%: marki do końcowego człowieka; mebel z
opowieścią

PRODUCENT

Firma E, duża, inwestujące we własne wzornictwo:
sprzedaż w całości pod marką własną

PRODUCENT

Firma C, duża – 60%,przede wszystkim gotowe wyroby
lub podzespoły w segmencie kontraktowym, pod marką
obcą; reszta pod własną
Firma D, średnia – 40% pod marką własną, 60% pod
marką obcą

PRODUCENT

Firma F, średnia, produkty premium:
wyłącznie pod marką własną

Ale tak jak mówię to jest tylko jedna sieć bardzo duża europejska
czy dwie sieci. Na pozostałe rynki: czeskie, słowackie, Litwa, Łotwa,
Wielka Brytania, Irlandia – te kierunki sprzedajemy pod marką
własną [sp]
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OPEROWANIE WŁASNĄ MARKĄ WYMAGA ZAANGAŻOWANIA FINANSOWEGO, ZASOBÓW ORGANIZACYJNYCH
ORAZ DETERMINACJI W REALIZOWANIU RAZ PRZYJĘTEJ STRATEGII. NIEKIEDY – EMOCJONALNEGO STOSUNKU
DO NIEJ.
DECYZJA O SPRZEDAŻY POD MARKĄ OBCĄ WYNIKA NAJCZĘŚCIEJ Z REALISTYCZNYCH OCEN SZANS – PRZEDE
WSZYSTKIM OGROMNEJ SIŁY GRUP ZAKUPOWYCH LUB SIECI HANDLOWYCH.

próbowaliśmy w Berlinie. To znaczy próbowaliśmy. Nawet mieliśmy
otwarty salon firmowy z naszymi meblami. Piękny salon. On się nie
udał. Totalnie nie było tam sprzedaży. Próbowaliśmy go otworzyć
pod naszą marką. Podjęliśmy próbę, otworzyliśmy go pod własną
marką. Stąd też wiem absolutnie, że jeżeli chodzi o rynek niemiecki,
dla Niemca nie jest to wartością, kupować polski produkt [sp]

Zostajemy jako X, co jest może troszkę niefortunne do
wymówienia dla obcokrajowca, ale dlatego zleciliśmy
specjalistycznej firmie rebranding i strategię komunikacji [sp]

kiedy KIKA się otwierała z dnia na dzień obroty spadały o połowę. Nie
dlatego, że KIKA posiadała lepszą ofertę /…/ One były albo gorsze
albo droższe. Nasz produkt, oceniałem wyżej nawet, jako konsument.
Byłem przekonany, że uda się obronić. Nie udało się. Ludzie szli do
Kiki, bo była wielka, bo miała budżety reklamowe, bo widział pan w
każdej gazecie, w każdym pociągu na wyświetlaczu [dp]
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RENTOWNOŚĆ MARKI WŁASNEJ
Różnicy w cenie to nie ma, bo nie jesteśmy na rynku, na którym działa
Bosch, tylko jesteśmy na rynku dla Kowalskiego niemieckiego, w
związku z czym tam nie ma za bardzo opcji, żeby – znaczy próba wyjścia
z poziomem cenowym wyżej niż średnia rynkowa jest skazana na
niepowodzenie

Różnica w rentowności sprzedaży na rzecz marki
własnej była szacowana w zakresie od „nie
dostrzegamy specjalnej różnicy” do 20%

jest to porównywalne, z lekkim odchyleniem na plus na własną
markę. Tam uzyskujemy trochę lepsze marże, ale nie są to jakieś
bardzo duże różnice [dp]

Myślę, że to jest różnica, która może sięgać do 20 % marży. I te marżę na
poziomie white-label zasadniczo są niższe niż na tym rynku polskim
/../Taniej niż w Polsce pod własną marką (dp).

WYDAJE SIĘ, ŻE POLSCY PRODUCENCI NIE ZAWSZE DOCENIAJĄ EKONOMICZNE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z
POSŁUGIWANIA SIĘ WŁASNĄ MARKĄ
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BUDŻETY MARKETINGOWE
Przedstawiciele firm z reguły uchylali się od odpowiedzi na
pytanie o wysokość budżetów marketingowych lub
udzielali informacji pośrednich. Przeważał pogląd, że
wydatki te są w miarę stabilne, z tendencją narastającą –
choć nie stanowią znacznego odsetka obrotów firm.
W małych i średnich firmach szacowano wydatki na
promocję w przedziale 0.5 do 5% rocznych obrotów
(łącznie na kraj i zagranicę).

A dziś oczywiście narastająco rok po roku te wydatki na marketing rosną, ale to nie
jest jeszcze poziom wymarzony [dp]

40 tysięcy rocznie, netto. Około. Były lata gdzie mieliśmy i 20 tysięcy, a były lata
gdzie wydaliśmy, jak w zeszłym roku i 80 tysięcy [sp]

To jest rzędu rocznie około 20 tysięcy złotych, to jest 1% z dwóch milionów [mp]

/kraj/My to około 100 milionów; Agata około 200 za wszystkie media [dp]

Firmy posiadające własną dystrybucję za granicą inwestują
w promocję na lokalnych rynkach, a budżety liczą się w
milionach złotych (i tak są one jednak nieporównywalne z
budżetami krajowymi)

To przypadło jeszcze na moment, kiedy sieć nie była aż tak rozwinięta. Więc wtedy w
tamtym czasie to był bardzo potężny wydatek kilku milionowy [dp]

Niektóre firmy, mimo że stałe budżety marketingowe nie są
znaczne, decydują się na poważniejsze inwestycje w
związku z launchem kluczowej kolekcji.

WYDAJE SIĘ, ŻE W WIELU FIRMACH BUDŻETY MARKETINGOWE NIE SĄ ŻELAZNĄ I WZGLĘDNIE STAŁĄ POZYCJĄ (ZAWARTĄ
W CENIE PRODUKTU)
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STRUKTURY MARKETINGOWE
W średnich firmach działy eksportu (marketingu) są
zazwyczaj kilkuosobowe. Zdarza się jednak, że w firmach o
silnej orientacji eksportowej w samym dziale eksportu
pracuje 6 osób (segment kontraktowy). Ale zdarza się też,
że nie ma nikogo specjalnie oddelegowanego.

W tych fabrykach nie ma działów marketingu, nie ma działów kreacji, nie ma nawet
sprawnych działów wybiegających poza minimum logistyczne produkcji [dp]
Dział sprzedaży eksportowej: 6 osób [sp, segment kontraktowy]

Niektóre wprost deklarują, że z założenia bazują wyłącznie
na marketingu „organicznym”, „zarobionym” – w tym
przede wszystkim na word of mouth w środowiskach
profesjonalnie związanych z branżą

/Norwegia/Tam sporo Polaków prowadzi swoje firmy na przykład
budowlane, bo my nie prowadzimy działań marketingowych na razie. Za
granicą. I to działa tu tylko i wyłącznie marketing szeptany [sp]

Nawet większe firmy nie mają też odrębnych komórek
odpowiedzialnych za analizy rynków eksportowych
(struktura popytu, potencjał, preferencje). Niekiedy takie
rozpoznanie polega na analizie źródeł dostępnych w
internecie.

Na bazie doświadczeń, wyjazdów czy imprez targowych, natomiast nie
kupujemy gotowych raportów, które by nam powiedziały, że ten stół powinien
być w takim stylu i w takich określonych wymiarach [dp]

FIRMY MEBLOWE UTRZYMUJĄ RACZEJ DZIAŁY SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ NIŻ KLASYCZNEGO MARKETINGU. NIE PROWADZĄ
ZAZWYCZAJ ROZBUDOWANYCH KOMÓREK BADAWCZO-ANALITYCZNYCH. MOŻNA OCENIĆ, ŻE NIE JEST TO BRANŻA ZORIENTOWANA
NA MARKETING (MARKETING DRIVEN). ZNACZNIE WIĘKSZE ZNACZENIE PRZYWIĄZYWANE JEST DO ORGANIZACJI SPRZEDAŻY I
PIONÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA LOGISTYKĘ, KTÓRE UCHODZĄ ZA KLUCZOWE CZYNNIKI POWODZENIA.
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REPERTUAR NARZĘDZI PROMOCYJNYCH NA ZAGRANICZNYCH RYNKACH
Must have to:
• Strona internetowa w wersji obcojęzycznej. Także przekierowywanie szukających informacji i
produktów na własną stronę; pliki prezentacyjne

Na pewno kwestia dotarcia do klienta hurtowego na meble z pewną informacją,
tak. Zarówno tą informacją, jakby produkowaną w formie elektronicznej i dalej w
formie papierowej, czyli katalogi eksportowe, strony internetowe, mailing
wykonywany do klientów hurtowych [o]

•

Katalog z ofertą produktową – podstawowe i obowiązkowe narzędzie wspierania sprzedaży;
wykorzystywane w bezpośrednich kontaktach handlowych (w szczególności na targach)

•

Oraz w celach informacyjnych – mailingi z katalogami w wersji elektronicznej lub papierowej
kierowane do klientów hurtowych

•

W ogólnym przekonaniu udział w targach uważany jest za najskuteczniejszy kanał dotarcia do
grupy docelowej (definiowanej jako dystrybutorzy, agenci, architekci). Nie każda firma może
sobie jednak na to pozwolić. Na niektórych targach jest też lista oczekujących (np. Mediolan)

nasi dystrybutorzy na danych rynkach promują się przez cały rok. I my w taką
promocję się włączamy, czyli partycypujemy w ewentualnych kosztach wszystkich
form promocji przez naszych dystrybutorów [sp]

•

Producenci starają się też docierać do grup docelowych z obszaru wsparcia biznesu
(architekci)

Zawsze jeździmy tam na miejsce, robimy szkolenia, delegacje dla całego zespołu.
Czasem zapraszają grupę architektów, projektantów, którym też przybliżamy
technikę naszej produkcji, naszej oferty [dp]

•

Duże firmy organizują też na własną rękę tzw. targi partnerskie (wewnętrzne), w cyklu
corocznym, lub prowadzą własny salon wystawienniczy

•

Za działania marketingowe (także zapewne w sensie budżetowym) uważane są niekiedy
działania budujące relacje personalne (wydatki o charakterze reprezentacyjnym)

nie ma inwestycji w marketing do klienta. Tam może być taki marketing, takie
działania b2b, ktoś jakąś kolację może zorganizować, jakiś event. Ktoś gdzieś
może kupić bilety na mecz piłki [dp]

Tam, gdzie mamy swoje salony i docieramy, typu Słowacja, Ukraina czy
Białoruś to oczywiście jest to B to C. Pełen wachlarz począwszy od gazetek,
reklamy w telewizji, radio [dp]

Rzadko: reklama w zagranicznej prasie branżowej (często współdzielona). Reklama w mediach
zasięgowych prowadzona jest w przypadku posiadania własnych salonów na danym rynku (np.
Kler)

POLITYKA MARKETINGOWA SKIEROWANA NA RYNKI EKSPORTOWE MA CHARAKTER STANDARDOWY, ZASADNICZO OGRANICZA SIĘ
DO AKTYWNOŚCI W OBSZARZE B2B I OBLICZONA JEST PRZEDE WSZYSTKIM NA WZMACNIANIE RELACJI HANDLOWYCH. SĄ TO
ZATEM DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ RACZEJ NIŻ BUDUJĄCE MARKĘ.
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WSPÓLNE INICJATYWY W RAMACH BRANŻY
Przez wspólne inicjatywy producenci rozumieli
raczej współpracę o charakterze komercyjnym,
polegającą np. uzupełnianiu swoich ofert i
wspólne występowanie w przetargach. Taki
model współdziałania dotyczy w szczególności
segmentu kontraktowego

Na rynkach eksportowych praktycznie nie
dochodzi do wspólnego działania. Taka opcja
byłaby możliwa, gdyby taką inicjatywę podjęła
miejscowa organizacja ponad podziałami.

Na uzupełnianiu swojej oferty /…/Nie jesteśmy konkurencją dla siebie i w
tym zakresie ta współpraca ja ją oceniam dobrze [sp, segment
kontraktowy]

Ja nie będę jechał z X i się zrzucał, na to, żeby w
Mediolanie się razem wystawić [dp]
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OCENA DOTYCHCZASOWYCH PROGRAMÓW PROMOCJI POLSKICH MEBLI
REALIZACJA, IMPLEMENTACJA

SYSTEMOWOŚĆ, SYNERGIA, KONSEKWENCJA






Brak realizowanego długofalowo celu, skutkującego trwałymi efektami (np. uzyskanie
wyczerpującej wiedzy o szczególnych wymaganiach danego rynku, skuteczne zdobycie
rynku, ugruntowanie pozycji na rynku, nawiązanie korzystnych relacji z dystrybutorami
etc.),



Poziom konceptualizacji i realizacji niektórych programów oceniono jako odbiegający
od standardów.



Przypadkowy dobór
producentów.



Brak wcześniejszego przygotowania uczestników programów; niewiedza co pociąga za
sobą uczestnictwo.



Zbyt mały udział firm meblarskich w kształtowaniu założeń i sposobu realizacji
programów wsparcia.

imprez

targowych

wskazanych

do

promocji

polskich

Na małych stoiskach i wyglądamy tak śmisznie- bidnie [o].

Brak programu holistycznie ujmującego problemy polskiej branży meblarskiej –
działania nie mają charakteru systemowego, lecz są próbą rozwiązywania bieżących
problemów.
Razi hermetyczność programów, tzn. każdy z nich jest zamkniętą całością, która nie
ma kontynuacji lub synergii z innymi, mającymi zbliżone cele.

byliśmy zażenowani kompletnie tym, jak to stoisko wygląda, jak ono zostało
zaprojektowane, jak to się wszystko tam odbywa i na czym to wszystko polega. Co
się rzucało w oczy i to wszystkim, to że na tym stoisku były jakieś chińskie podróby
mebli. I do tego jeszcze jakieś inne babole projektowe [p].

BIUROKRACJA
Byłem na dwóch takich misjach. (...) Ale nasza ocena takiej misji
nigdy nie należała do najbardziej pozytywnych.[dp]

NAPIĘCIE: PUBLICZNE-KOMERCYJNE


Niezgodność interesów instytucji publicznych (koordynatorów wsparcia) z firmami
komercyjnymi.



Odmienne wskaźniki efektywności (skuteczności) instytucji publicznych i firm
komercyjnych

Zniechęca nadmiar i drobiazgowość kosztownych czynności biurokratycznych, zupełnie –
z perspektywy przedsiębiorców – zbędnych i obniżających ewentualne korzyści
finansowe.
[wiele firm] ze względu na poziom skomplikowania i trudność rozliczania tych
projektów nie korzysta z tego. Bo to jest tak skomplikowane, że trzeba
zatrudnić dodatkową osobę do robienia tego i strach prezd koniecznością
zwrotu, przez niedopatrzenie czy literówkę [p]
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OCENA DOTYCHCZASOWYCH PROGRAMÓW PROMOCJI POLSKICH MEBLI (2)

Pozytywnie oceniano programy lub ich elementy, które wspomagały firmy we wzmocnieniu swojej marki
lub stworzeniu bardziej zaawansowanej oferty:

na przykład ta inicjatywa Go to Brand, czyli promocja polskich marek
meblowych to jest strzał w dziesiątkę. Dokładnie teraz o to chodzi. Pieniążki
dla polskich firm, żeby tworzyły kolekcje i jest na to jakiś program [sp]

/przewaga marki dystrybutora/ Na najbliższe 5 lat mamy taki cel żeby
odwrócić tę zasadę. Ma w tym pomóc coś, co może w tej chwili będzie do
osiągnięcia czyli program PARP nr 33 - dofinansowanie w postaci nawiązania
kontaktów z projektantami, którzy zaprojektują dla nas odrębną kolekcję
stricte pod naszą marką, wymodelują nasze produkty [sp]

Źródło: PARP
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POSTULATY DOTYCZĄCE PROGRAMÓW PROMOCJI POLSKICH MEBLI

Włączenie firm dużych, które mogą stać się
motorami całej akcji promocyjnej, ponieważ
już osiągnęły pewną rozpoznawalność, mają
własne doświadczenia i pokaźne budżety
(możliwość akumulowania środków)

Z drugiej strony - wsparcie powinno być kierowane
do firm, które mają własną wizję i pomysł na siebie,
nie są obciążone korporacyjnością, natomiast nie
mają środków na swój rozwój.

Największy potencjał jest w małych markach, które się rozwijają
/…/poszukują czegoś oryginalnego i świeżego, nie są przytłoczone
strukturą firmy, gdzie trzeba się przebić z jakimś odważnym pomysłem [p]
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POSTULATY DOTYCZĄCE PROGRAMÓW PROMOCJI POLSKICH MEBLI (2)
Lepsze przygotowanie zagranicznych misji handlowych lub
targowych, planowanie z większym wyprzedzeniem. Dobre
„rozpoznanie
terenu”
pozwoli
na
odpowiednie
zaprogramowanie właściwego wydarzenia. Mimo, że pociąga to
za sobą dodatkowy wydatek, to w ostatecznym rachunku jest
efektywne kosztowo.
Udział w targach na symbolicznym poziomie jest udziałem
czysto pozornym, nie spełnia swojej funkcji. Aby ta obecność
przyniosła realne efekty, należy jej nadać odpowiednią skalę.
Oprócz współuczestnictwa w targach może być to wspólna
inicjatywa w sieci lub programy wspierające dostawy
zamówionych mebli (wysoki udział w kosztach)
Programy promocyjne nie mogą być skrojone w jednym
szablonie. Powinny uwzględniać zróżnicowanie poszczególnych
rynków i grup docelowych.

Warto wychodzić poza utarte, standardowe praktyki, np. w
formie tymczasowych placówek pokazowych (pop-up stores)

Więc dzisiaj stoisko narodowe, 40 metrów kwadratowych, na targach
zagranicznych, no OK, jest dużo lepiej niż było 4 lata temu, bo tam było 8
czy 10 metrów kwadratowych. To mamy wzrost niesamowity. Ale nadal,
to jest jedno z najmniejszych stoisk narodowych na targach i w dodatku
nie ma tam producentów [o]

Najpierw powinna być jakaś misja wyjazdowa dobrze przygotowana.
Czyli na tej misji jadą firmy zainteresowane rynkiem, żeby poznać ten
rynek, zobaczyć, co tam za produkty się sprzedaje, spotkać się z jakimiś
klientami czy z ludźmi, którzy coś opowiedzą o tym rynku. [o]

Wyobrażam sobie to, jako jakieś zrzeszenie producentów
polskich pod jakąś wspólną domeną, która by była
promowana na rynkach zagranicznych [i]

Ikea, która rozwija swoją sieć sklepów i ma swoją sieć sklepów
bardzo często zanim otwiera taki duży sklep otwiera taki start shop.
/…/ Słyszeliśmy o Ikea? No słyszeliśmy. I tutaj możecie zobaczyć
próbkę i potem jak ten mały trochę nakręcił mentalność ludzi, to oni
odpalali duży z sukcesem, to może taka forma promocji w wybranych
ośrodkach miejskich, przy takiej lokalnej dobrej promocji otwiera się
sklep z polskimi meblami [o]
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POSTULATY DOTYCZĄCE PROGRAMÓW PROMOCJI POLSKICH MEBLI (3)
Elastyczność – ramy programu powinny być tak uformowane, by poszczególne firmy mogłyby się w nie wpasować przy
uwzględnieniu własnej specyfiki i strategii
Natomiast, musiałyby to być programy bardzo elastyczne, żeby z tego
programu mogły skorzystać firmy w sposób mocno indywidualny [o]

Krytycznym elementem jest uzgodnienie potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników programu. Rozbieżność interesów
dotyczy przede wszystkim wyboru priorytetowych kierunków promocji.
Każdy z tych dużych graczy powinien wymienić cztery, pięć rynków
strategicznych. Zmapować to i powiedzieć, ok, Francja powtarza się u
większości, zaczynamy od Francji, bo inaczej się nie dogadamy [dp]

Potrzeba pogłębienia i większego zaawansowania programów wsparcia – poza oczywistą potrzebę uczestnictwa w
targach. Zapotrzebowanie dotyczy często rozpoznania nowych rynków, które zminimalizuje ryzyko wejścia na nie.
Wsparcie mogłoby np. polegać na zorganizowaniu i sfinansowaniu konsultingu
rozszerzone to wsparcie, trzeba by było stworzyć koncepcję wejść na dany rynek, przeanalizowanie,
jakie funkcje produktów są tam potrzebne. Zatrudnienie projektantów z tamtego rynku, lub grupy lub
firmy. I stworzenie właściwego produktu na tamten rynek. Żeby nie spalić tych naszych działań [sp].

/ekspert z Hiszpanii/gdybym mogła z nim odbyć taką rozmowę wcześniej, taką
konferencję i się dowiedzieć tych wszystkich rzeczy, które zrobiłam przez pół
roku metodą prób i błędów, to miałabym tą informację i wiedzę szybciej [sp]
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OCENA KONCEPTU STWORZENIA POLSKIEJ MARKI MEBLI
Niezależnie od wielkości i zaangażowania w stymulowanie eksportu uczestnicy badania byli zaciekawieni i
zainteresowani możliwością udziału w przedsięwzięciu. Generalnie liczono na ułatwienia i wsparcie finansowe
w kreacji nowych projektów wzorniczych, zarządzania produktem (tworzenie wzorów, przygotowanie
dokumentacji, uzyskanie pożądanych atestów i certyfikatów etc.) oraz nawiązywanie długotrwałych relacji z
dużymi odbiorcami/klientami b-2-b. Różnice oczekiwań wynikały często z rozmiaru i profilu firm.

Padł również postulat, aby marka polskich mebli funkcjonowała wespół z markami poszczególnych
producentów – na zasadzie co-brandingu: że to jest coś, co denominuje co do pochodzenia ten produkt i
pogłębia zestaw wartości, które za tą marką stoją. Jest to wyprodukowane z drewna, które jest w Europie, że to
jest dobry design, dobra jakość, że to nie jest syf z Chin [dp].

Sugerowano również przyjęcie mechanizmu komunikacji kaskadowej, tj. zawężenia grupy docelowej takiej
marki do grona miejscowych handlowców, ekspertów branżowych i przedstawicieli zawodów wspomagających,
którzy następnie mogliby stać się ambasadorami polskich produktów i stylu: My musimy, poprzez
rekomendacje, dobre doświadczenia, dojść do świadomości handlowców, osób sprzedających te meble, osób
ustawiających meble w ekspozycje. Osób decydujących, które meble będą miały dobre miejsca. Musimy ich
przekonać, że my robimy dobrze. To oni przekażą tej całej reszcie za jakiś czas [dp].
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OCENA KONCEPTU STWORZENIA POLSKIEJ MARKI MEBLI (2)
Pomóc wypłynąć. Wesprzeć ład estetyczny.
Producenci mali i średni liczą na wsparcie w poznawaniu
nowych rynków i prezentacji oferty na imprezach
wystawienniczych (obecnie poza ich zasięgiem). Projektanci,
firmy wzornicze oczekują szeroko rozumianych zmian
systemowych w różnych dziedzinach, także tych odległych
od branży meblarskiej – od edukacji, przez uporządkowanie
przestrzeni publicznej, etykę, poszanowanie własności
intelektualnej po profesjonalizację zarządzania firmami
meblarskimi.
Stworzyć wartość dodaną
Firmy małe i średnie są nastawione na kooperację i
osiągnięcie efektu synergii ze wspólnych działań. Oczekują
długofalowego wsparcia marketingowego, przy czym nie
chodzi tu wyłącznie o (współ)finansowanie działań
promocyjnych, ale także kreowanie innowacyjnych
rozwiązań. Tak aby polskie meble przestały się kojarzyć z
odtwórczością (co pozwoli też uzyskać wyższą marżę).

Wzmocnić to, co silne
Przedsiębiorstwa duże widzą w programach wsparcia
szansę na wzmocnienie swojej pozycji. Udział w
programie łączą z możliwością uzyskania ulg łagodzących
negatywne trendy (wzrost kosztów pracy, zwiększenie
udziału surowców w kosztach operacyjnych), jednak bez
ingerencji w obecnie realizowaną strategię rynkową (brak
wymogu spełnienia oczekiwań narzucanych przez
jednostkę wdrażającą program). Oczekują m.in zwrotu
kosztów rozwoju sieci dystrybucyjnej; bardzo atrakcyjne
jest też dla tych podmiotów uzyskanie premii za sukces.
Silnie jest podkreślana potrzeba wsparcia w budowaniu
świadomości marek i wizerunku polskich firm
meblarskich (ale nie jako całości, lecz tych największych,
zainteresowanych długoterminowym rozwijaniem swoich
marek).To również finansowanie udziału w imprezach
targowych,
kosztów
utrzymywania
relacji
z
dystrybutorami i partnerami handlowymi (wyjazdy);

40

WYZWANIA DLA ZBUDOWANIA POLSKIEJ MARKI MEBLOWEJ
„Polski design” nie ma swojej marki za granicą, praktycznie nie
istnieje
Niska atrakcyjność polskich zasobów kulturowych; zaniedbana
wizualnie, oszpecona przestrzeń publiczna – trudno w oparciu o to
zbudować obraz, który będzie wizualnie atrakcyjny dla kogoś z
zagranicy

trudno jest sprzedać markę np. moją made in X,
jeżeli będzie postrzegana źle postrzegana marka
made in Poland [sp].

Jak myślimy o Skandynawii, to mamy w głowie jakieś
fiordy, lasy, piękne drewniane domki. Jak myślimy o
Włoszech to mamy architekturę tysiącletnią, mamy
malarstwo, rzeźby, muzea /…/ A jak wygląda polska
rzeczywistość, jak wygląda Raszyn – jesteśmy krajem
billboardów i chaosu. [p].

Brak wsparcia ze strony marki kraju pochodzenia

Nie można stylu narodowego stworzyć na rozkaz; wykreować
sztucznie
Patriotyzm ekonomiczny, etnocentryzm klientów, wspieranie
własnego rynku - przywiązanie do lokalnych marek i produktów,
własnej tożsamości kulturowej (np. Skandynawia, Francja, Niemcy,
Benelux).

Wzornictwo włoskie, szwajcarskie, szwedzkie… nie jest
takie mocne dlatego, że oni jeździli po targach i
promowali się w magazynach z napisem: jesteśmy ze
Szwecji/…/projektowali zgodnie ze swoimi jakimiś
zasadami, ze swoją kulturą, zgodnie ze sobą po prostu.
Nie próbowali kreować czegoś na siłę [p].

Ja myślę, że nie jest wartością na zachodzie, kupić
meble z Polski. (...) to nie jest atut, że te meble są z
Polski, dla Niemca. On woli kupować swoje. Tak samo,
uważam, rynek holenderski i belgijski. To są takie rynki,
które uwielbiają kupować swoje.[sp].
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WYZWANIA DLA ZBUDOWANIA POLSKIEJ MARKI MEBLOWEJ (2)
Brak cech wyróżniających polskie projekty/polskie meble. Każdy
znaczący producent/projektant posiada swoją specyfikę, ma swój styl –
trudno znaleźć atrybuty, które mogłyby stanowić wspólną platformę
Większą szansę może mieć marka narodowa spozycjonowana w
segmencie premium, którego model w znacznie większym stopniu opiera
się na produktach obrandowanych, z wyraźną wartością dodaną.
Konsument economy nie patrzy na kraj pochodzenia – interesuje go
jakość, funkcjonalność, cena. Konsument z wyższej półki – na design,
markę, pochodzenie, wartość dodaną, historię, sustainability
Pociąga to jednak za sobą konieczność zainwestowania nie tylko w
promocję, lecz także we wzornictwo
Wśród części firm – brak odwagi w sięganiu po nowe, odważne
rozwiązania, autorskie pomysły. Nawet jeśli zdarzają się odważniejsze
koncepcje – nie są osadzone kulturowo, nie wykorzystują naszych
zasobów naturalnych (wiklina, drewno bukowe), a jeśli to się zdarza –
jest mało nowoczesne/współczesne

Rozwój wzornictwa, no i kreowanie tej wartości
dodanej przez prace badawczo-rozwojowe [o].

duża szansa jest w tej półce prestige, czy
premium, tam można budować markę [dp]

w tej chwili branża meblowa to jest branża właśnie
mody. Rynki się zmieniają style się zmieniają. 3-5 lat
i zmieniają się kolekcje, jeżeli kolekcja jest powyżej 5
lat to znaczy, że ona jest długo sprzedawana [dp]

W mojej ocenie trzeba szybko budować drugą nogę w
postaci właśnie mebli wyżej przetworzonych, mebli
bardziej zaawansowanych, mebli z półki dla klienta,
który jest bardziej wysublimowany. Mebli Premium,
mebli Prestiż tam gdzie jest dużo litego materiału,
dębu, buku, w zależności od rynku dużo oklein
naturalnych [dp]

POWTARZA SIĘ POSTULAT, ABY PRZEMAWIAĆ „JĘZYKIEM WARTOŚCI”; A NIE JĘZYKIEM MOŻLIWOŚCI
PRODUKCYJNYCH
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WYZWANIA DLA ZBUDOWANIA POLSKIEJ MARKI MEBLOWEJ (3)
Wyzwania łączące się z próbą wykreowania polskiej
marki meblarskiej mają dwojakie uwarunkowania:
- Związane z funkcjonowaniem samej branży;
praktyką działania która ma korzenie w
przeszłości
- Kontekst w jakim działa branża, wynikający z
dziedzictwa kulturowego i reputacji kraju.
Z tego względu sugerowano podjęcie działań
systemowych,
mających
charakter
pracy
organicznej. Propozycje te wykraczają poza
kategorię rynkową, należą raczej do obszarów
społecznej edukacji i ładu przestrzennego.
Z uwagi na ciężar gatunkowy tych wyzwań
sugerowano, by z narodową marką meblarską
wchodzić najpierw na rynki bardziej otwarte i
przystępne, a jednocześnie bliższe kulturowo i
geograficznie. Działanie na ograniczonej liczbie
rynków
testowych
pozwoliłoby
na
zminimalizowanie ryzyka porażki.

wyrobić wewnętrznie w Polakach taką świadomość czym jest design /…/ To potem będzie
procentowało w kontaktach zagranicznych [dp]

największym istotnym wsparciem byłoby w ogóle promowanie projektowania jako
dyscypliny intelektualnej i artystycznej trochę też / tworzenie wytycznych czy wymagań na
poziomie wyposażenia obiektów publicznych. To jest kierunek, czyli budowanie rynku,
zmiana świadomości od miejsca pracy począwszy [dp]

I tu bym się skupił na tych rynkach, jakbyśmy przeszli choroby wieku dziecięcego, jakieś
potknięcia będziemy mieli, ale potknięcie tam gdzie upadniemy z mniejszym hukiem, bo na
pewno się potkniemy i podniesiemy szybciutko, żeby się nie wyłożyć od razu na dużą wodę
/…/na rynkach, na których możemy jeszcze pewne rzeczy przetestować. Rozwiązania,
kanwę, wie pani gdzie granicę błędu można przyjąć [dp]
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REKOMENDACJE I INSPIRACJE DLA POLSKIEGO STYLU MEBLOWEGO (1)
Powinien mieć charakter myśli przewodniej, z której
mogłyby czerpać pojedyncze marki i projektanci
FUNKCJONALNOŚĆ DOPASOWANA
DO WYŁANIAJACEGO SIĘ STYLU ŻYCIA
Koncept sprytnych mebli, które się mierzą z problemami współczesnymi, z
problemem małych mieszkań na przykład. To nie są takie narzucone, sztywne
meble, tylko coś, co można sobie ulepić pod siebie. Modułowość przede
wszystkim, zmiana jakichś funkcji, czy coś wyrasta z czegoś [p].

złapanie ogólną myśl przewodnią /…./ bo na tej samej myśli przewodniej poszczególne marki mogą
budować coś swojego. To może być po prostu jeden rdzeń, który może mieć komunikację ogólną na
której później poszczególni gracze też mogą coś budować, do której mogą też się odnosić [dp].

EKO-LOKALNOŚĆ
Trzeba oprzeć się na jakości, na bogatych zasobach Polski w drewno. No i
autentyczność przede wszystkim. Czyli to żeby to było robione lokalnie, z
naszych zasobów, ekologicznie./…/co jest na przykład takim polskim
materiałem, który jest tani do wydobycia, a dobrze widziany za granicą [p]

Polskie wzornictwo powinno być takie zaradne, zmyślne, oszczędne może w jakimś
stopniu, mądre po prostu. Ja w tym bym pokładał bardzo duże nadzieje [p]
Wysmakowana estetyka, ale połączona z funkcjonalnością [p].

ŚWIADOMA HYBRYDOWOŚĆ, ZASADA
SPRZECZNOŚCI
połączenie estetyczne tych dwóch rzeczy, które są w nas,
czyli tych wszystkich nurtów klasycystycznych,
oświeceniowych w produkcie, w architekturze, to wszystko
co ma wpływ na nas w kulturze - z nordyckością /…/
moglibyśmy być liderem myślę w tworzeniu tych hybryd, bo
to jest istota tworzenia naszej kultury [dp]

My powinniśmy zaskoczyć pewną myślą w dziedzinie ochrony środowiska,
co jest istotnym aspektem designu, gdzie my jesteśmy dzisiaj [sp]

„JAZDA PO BANDZIE”
Jesteśmy bardzo kreatywnym narodem /…/ Mamy tak dużo pomysłów
i jesteśmy tak wygłodniali, żeby pokazywać jakieś nowości, innowacje,
dosyć pojechane projekty[p]
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REKOMENDACJE I INSPIRACJE DLA POLSKIEGO STYLU MEBLOWEGO (2)
Mebel to produkt o pewnej podwyższonej „wrażliwości”, który dopuszczamy do swojej strefy osobistej
(intymnej). Stąd podwyższone wymagania co do jego adekwatności do stylu życia, ale także
bezpieczeństwa. Ich zagwarantowanie pozwala się obronić przed konkurencją, która operuje tylko ceną.

GWARANCJA
z nieznaną historią tego mebla, czy on jest robiony z surowców, które
będą w domu bezpieczne w użytkowaniu. Czy jak coś się wydarzy, pies
pogryzie nogę czy to nie będzie szkodliwe dla zdrowia. Te sprawy
ekologiczne coraz częściej są podwyższone w salonach przez naszych
Kowalskich, przez naszych klientów końcowych, to nas broni [dp]

POLISH SIXTIES
Tego nie dostanie pani nigdzie. /../ tam jest bardzo lubiany, czyli styl
lat 60.. W Polsce ten styl nie jest rozumiany, bo on nam się kojarzy z
komuną. Natomiast, zachód traktuje go inaczej. /…/ I meble z lat 60
tak się na zachodzie Europy po prostu kojarzą, jako z najlepszymi
wzorami [sp]
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PODSUMOWANIE
1.
Europa, zwłaszcza Zachodnia, pozostanie bazowym
kierunkiem eksportu polskich mebli. Znaczących
wzrostów, choć za cenę podjęcia inwestycji
marketingowych, można oczekiwać po takich
kierunkach jak Daleki Wschód, Stany Zjednoczone, kraje
arabskie.

2.
Model Poddostawczy, wraz z wariantami, stanowi
dominujący model dystrybucji polskich mebli,
zwłaszcza na hegemonicznym rynku niemieckim.
Model ten skazuje polskie firmy na pozycję
„sprzedawcy mocy przerobowych” i utrudnia
uzyskanie marży dzięki wartościom dodanym.

3.
Obietnica najlepszej relacji jakości za cenę, na której opierał
się sukces eksportowy polskiej branży meblarskiej, będzie
coraz trudniejsza do dotrzymania wraz ze wzrostem
kosztów pracy i surowca oraz presją ze strony tańszych
dostawców (którzy jednak systematycznie podnoszą jakość
swojej oferty).
46

REKOMENDACJE
1.
W warunkach rosnącej presji konkurencyjnej polska oferta eksportowa powinna
re-orientować się w kierunku większego zróżnicowania, premiumizacji,
wzmacniania brandingu oraz szerszego oparcia się na rodzimych zasobach
wzorniczych i surowcowych.

2.
Polscy producenci powinni dążyć do rewizji dominujących obecnie ścieżek dystrybucji –
poprzez uzyskiwanie kontroli nad większą liczbą etapów dystrybucji, w tym tworzeniu
własnych sił i salonów sprzedaży na rynkach eksportowych. Pozwoli to również na
zakorzenienie się z własną marką w świadomości końcowych użytkowników. Inna
możliwość może polegać na wspólnym występowaniu wobec dużych grup zakupowych
(istotne szczególnie dla MŚP).

3.
Synergia lub podejmowanie wspólnych działań w ramach promocji
eksportu jest sposobem na wzmocnienie swojej pozycji wobec partnerów
zagranicznych (mimo potencjalnych zgrzytów, jakie może rodzić
współpraca konkurencyjnych podmiotów). Wykreowanie wspólnej polskiej
marki meblowej – dobrze przyjęte przez przedstawicieli branży – może
odegrać taką rolę, pod warunkiem że udział w tego typu programie nie
będzie powielał błędów z przeszłości.
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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