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Wywiady zrealizowano w Chinach,
Czechach, Niemczech, Rumunii i Wielkiej
Brytanii. Rynki wybrano kierując się ich
potencjałem dla polskiego eksportu oraz
reprezentatywnością geograficzną.

Chiny

Badanie przeprowadzono jakościową
techniką wywiadu indywidualnego, za
pośrednictwem telefonu/Skype lub w
trakcie bezpośredniego spotkania.
Wywiady, ogółem 75, prowadzono we
wrześniu i październiku 2018 roku.
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SUMA wywiadów

WYBRANE RYNKI MEBLOWE - CHARAKTERYSTYKA

CHINY

DYNAMIKA CHIŃSKIEGO RYNKU MEBLOWEGO
Na rynek wkracza młodsze pokolenie konsumentów, często
właścicieli małych mieszkań, wśród których preferowany jest prosty
styl skandynawski lub śródziemnomorski – meble, które można
łatwo ze sobą zestawiać, charakteryzują się prostotą, elegancją i
dopasowaniem do różnych wnętrz (IKEA i podobne).
Ta grupa odbiorców ceni także tzw. meble neochińskie – lokalne
marki młodych projektantów, czerpiące z chińskiej tradycji, ale
designerskie. Są to jednak meble drogie, nie dla konsumenta
masowego. (Red Apple, Hanfeier, Markorhome, Shuangyue, Caesar
Luxurious).

Teraz młodzi ludzie w wieku 25-35 lat, którzy
urządzają
swój
dom,
wybierają
meble
północnoeuropejskie, to gorący temat w ciągu
ostatnich dwóch lat.

Niektórych mebli o bardzo dobrym designie,
zarówno importowanych, jak i krajowych, jest coraz
więcej przez ostatnie dwa lata. Popyt jest bardziej
wymagający.

Niesłabnącym zainteresowaniem od lat cieszą się także klasyczne
meble włoskie – symbol statusu wybierany przez dojrzałych,
zamożnych konsumentów (Fendi, Versace, Zano, Casa).
Duże i czasem określane przez rozmówców jako „toporne” meble
amerykańskie wybierane są do dużych chińskich domów (200m2),
bo tylko w takim otoczeniu mają szansę.
Wyraźnie traci na ważności trend kupowania uproszczonego
europejskiego designu masowej produkcji – minął czas urządzania
mieszkań byle czym, konsumenci mainstreamowi mogą pozwolić
sobie na urządzenie wnętrz zgodnie z ich indywidualnym gustem.

Prostota, spokojna elegancja i praktyczność;
konsument nie patrzy już że droższe to lepsze, tylko
lepsze to takie, które pasuje do moich potrzeb.

PODSTAWOWE TRENDY NA CHIŃSKIM RYNKU MEBLOWYM
Chiński rynek meblowy jest w fazie dynamicznego wzrostu.
Charakteryzuje go duże rozproszenie – powstaje wiele małych
lokalnych marek meblowych, trudno jest wyróżnić najważniejszych
graczy na rynku.
W związku z wyciszeniem boomu na rynku nieruchomości, dla
Chińczyków nadszedł czas meblowania mieszkań – rosną ich
oczekiwania odnośnie do designu i jakości mebli. Zaznaczają się
następujące trendy:
• Praktyczność – odejście od klasycznego chińskiego stylu,
zainteresowanie wielofunkcyjnością mebli i dopasowaniem ich do
małych wnętrz – zarówno designem i funkcjami, jak i proporcjami
• Różnorodność – rosnące oczekiwania klientów odnośnie do
wyboru oferty
• Prostota – silny nurt czystego designu skandynawskiego
popularny wśród młodych osób dzięki mediom społecznościowym
• Łączenie chińskiej tradycji (drewno lite) z elementami
zachodniego designu
• Ekologia – w rozumieniu używania bezpiecznych dla środowiska
farb; ma to silny związek z zanieczyszczeniem środowiska
naturalnego i niebezpiecznymi tego konsekwencjami dla
człowieka; głośno jest w Chinach ostatnio
na temat
rakotwórczego działania materiałów wykończeniowych mebli
• Jakość – oczekuje się większej trwałości mebli, cenione są meble z
litego drewna.

W ostatnich latach, ze względu na poprawę
estetycznych
warunków
życia,
indywidualne
wymagania powodują większą segmentację i
ukierunkowanie na różnorodność i obfitość.

Chiny poświęciły więcej uwagi zagadnieniu ekologii
w ciągu ostatnich lat, ponieważ dużo mówiło się o
białaczce i przekraczaniu norm formaldehydu.

Krajowe marki się poprawiły, zajmując dużą
część rynku, ale ogólnie mówiąc rynek jest
zaśmiecony – składa się z bardzo wielu małych
marek.

KLUCZOWE MARKI MEBLOWE
Główni importerzy i
dystrybutorzy mebli

Domus Aurea Collections
BoConcept®
CASA ITALIA
Shanghai Home Expo – największy dystrybutor

Chińskie marki
designerskie, bardziej
nowoczesne (designerzy)

Liang Zhitian – jeden z głównych projektantów marki CH28
U+ - kilka zdobytych nagród, na poziomie Chin jak i w konkursach
międzynarodowych
Hanfeier – w latach 2013-2015 w top 10 chińskich marek. Segment value for
money, zaawansowane technologie produkcji
Dai Kun – znany i wpływowy designer
Zaozuo – wschodząca marka sklepu online, ostatnio otworzyła sklep
stacjonarny w Szanghaju
ACF
Xian Life
DOMO
Mu mei
Liangchen

Lokalne marki mainstream

Boloni – traci na popularności
Qumei – design tracący na aktualności/ przestarzały, w ostatnich latach
spadek sprzedaży
Airuisi – dają przestrzeń wystawową młodym projektantom, design bardziej
zbliżony do gustów młodszych klientów
OPPEIN
KUKA

CZYNNIKI SUKCESU NA RYNKU CHIŃSKIM
SPRZEDAŻ ONLINE
Chiny mają silnie rozwinięty e-commerce, jednak w branży meblowej ich rozwój był wolniejszy.
Kanały sprzedaży pozwalają dotrzeć zwłaszcza do ważnej grupy młodych nabywców.

WYRÓŻNIALNY STYL I
PROMOCJA
Dotarcie do konsumenta poprzez stworzenie unikalnego, wyróżnialnego doświadczenia –
przemyślany, wyróżniający się showroom marki prezentujący unikatowość marki np. poprzez
starannie dobraną kolorystykę. Także generowanie buzzu wokół marki targetowanej do
mainstreamu poprzez zatrudnienie znanych osób.
ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY
MŁODYCH KLIENTÓW
Sukces marek importowych i nowych marek krajowych to dobry design i unikalność, które
pozwalają klientom wyrazić swój indywidualny gust. Dobra relacja ceny do jakości i charakteru
mebli przyciąga młodych konsumentów.

POLSKA – ELEMENTY WIZERUNKU
Polska jest postrzegana jako kraj bardzo odległy/odsunięty od Chin w rozumieniu biznesowym; polskie
produkty nie są popularne, nie mają sprecyzowanego wizerunku, a polska kultura nie jest powszechnie znana i
kojarzona

Polska – pojedyncze, podstawowe skojarzenia:
Położenie geograficzne – kraj w
Europie. Korzystne położenie
geograficzne z perspektywy Europy
(wszędzie blisko)

/Polska/ Nie robi zbyt wielu interesów z Chinami i nie widzimy zbyt wielu
produktów z Polski. Osobiście uważam że Polska jest krajem wysokiej jakości,
więc jakość samych produktów i stosunek do ceny są ogromnymi zaletami.
Sport (piłka nożna, skoki narciarskie),
trudna sytuacja polityczna kraju,
znaczące dziedzictwo kulturowe
(ogólnikowo).

Burzliwa, trudna historia – kraj
rozdarty pomiędzy Niemcy a Rosję,
czego ślady widać do dzisiaj

W kontekście biznesowym Polska kojarzy się z umacniającą się gospodarką i silnym przemysłem ciężkim; z
innych obszarów gospodarki badani kojarzą także wybrane surowce:

Drewno – silna gałąź gospodarki, dobre
drewno, popularne produkty z drewna,
np. zabawki, klocki

Bursztyn – unikatowa w skali światowej
biżuteria

Szkło/ kryształ – obok Czeskich kryształów
wymieniane jako rozpoznawalny produkt

POLSKA JAKO PRODUCENT MEBLI

Polska stoi drewnem, ma bardzo dobre surowce i ma
wszelkie predyspozycje do tego by eksport był udany; być
może import jest mały, ale meble są dopracowane i np. te
z giętego drewna są niedoścignione przez resztę świata.

Polskie meble nie mają jednego, wyraźnego własnego
stylu. Bywają opisywane jako zachodnioeuropejskie, w
stylu nordyckim - lub delikatne, finezyjne, opływowe;
również proste, nowoczesne i minimalistyczne.
Rzemieślniczość – polskie meble drewniane kojarzą się
rozmówcom z ręcznym, starannym wykonaniem i
wysoką jakością.

Polskie meble to przede wszystkim
skojarzenia z naturalnym surowcem, jakim
jest drewno – i różne sposoby jego użycia,
często bardzo kreatywne. Rozmówcy spotkali
się z polskimi meblami z litego drewna, z
drewna giętego i łączonego w niewidoczny
sposób, ale także z recyklingowanego –
unikatowe meble z beczek po alkoholu.

POTENCJAŁ POLSKICH MEBLI NA CHIŃSKIM RYNKU
Na chińskim rynku istnieją obecnie dwie najsilniejsze bariery sprzedaży polskich mebli:
1. Znajomość – Polska jest na tyle odległym krajem (nie tylko geograficznie, ale też
kulturowo, emocjonalnie,

nie ma rozbudowanej historii współpracy itd.), że

wymaga szczególnych działań promocyjnych – na początku nie tyle nawet

Nie przykładam dużej uwagi do polskich mebli w Chinach, nie sądzę
żeby zdobyły duży rozgłos. Nie ma za wielu marek które by wołały
„jesteśmy polskimi meblami”. Włosi mają swoje izby handlowe,
Niemcy zawierają sojusze np. porcelana się posługuje pewnymi
meblami i promuje je.

związanych z meblami, co z samą kulturą.
Ustanowienie rozpoznawalności Polski i zaciekawienie klientów polską kulturą
stanowiłoby podstawy do promowania produktów, w tym mebli, tak jak robią to np.

Holandia robi to regularnie, przygotowuje potrawy według pór
roku, ale z myślą o jedzeniu jako sposobności wypromowania.
Polski nabiał myślę też jest słynny i można to wykorzystać,
oprzeć na żywności i promować inne rzeczy w biznesie.

Włochy czy Holandia poprzez działania izby gospodarczej czy działania kulturowe.

2. Formalności związane z importem polskich mebli, trudności ze znalezieniem
kontaktów:
•

Nie ma jednej instytucji w Polsce odpowiedzialnej za kontakty handlowe z Chinami;
każdorazowo importer szuka kontaktów na własną rękę

•

Z punktu widzenia makroekonomii eksport i import polskich mebli
jest strasznie potężny, lecz koniecznie trzeba podnieść poziom
wiedzy o nich, bo przeciętny człowiek w sklepie może ich nie
zobaczyć.

Polska, Hiszpania, Niemcy, jak ktoś chce sprowadzić stamtąd
meble to to jest usiane przeszkodami.

Oferta jest rozproszona – warto by zebrać polskie meble eksportowe w jednej
stronie internetowej, gdzie można by zapoznać się z ofertą

•

Tłumaczenia – niedogodności związane z przełamywaniem bariery językowej

•

Opłaty celne, proces celny, wszelkie klauzule – polskie przepisy są uznawane za

Podczas nadejścia każdej partii mebli trzeba załatwić odprawę
celną, a to uciążliwy proces. Jeśli mogę coś zaproponować, niech to
będzie raz na miesiąc, na bieżąco przekazywane kwoty a odprawa
raz, bez powtarzania przy kolejnej partii.

skomplikowane, co wydłuża, utrudnia i podraża proces importu polskich mebli

Wizerunek polskich mebli jest neutralno-pozytywny: kojarzą się pozytywnie, z dobrą jakością,
sensownym designem „na czasie” i dobrym wykonaniem – jednak są bardzo mało znane.

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH O UDOWODNIONEJ SKUTECZNOŚCI
Eksperci rynku chińskiego wskazywali następujące przykłady
udanych działań promocyjnych:
1. Promocja kultury danego kraju

Uczestniczyłem we Włoskim Stowarzyszeniu Handlu i Przemysłu, zaprosili
media i kilku architektów. Po prostu odwiedzić włoskie sklepy i poznać
ich projekty. Działalność Włochów jest bardzo bogata, są regularnie
filmy, pokazy i festiwale filmowe.

2. Przykładowe showroomy meblowe np. w kinie, gdzie po
zakupie biletu klienci spędzają czas w oczekiwaniu na seans
– możliwość zapoznania się z ciekawymi meblami
3. Salony sprzedaży/ showroomy w miejscach, gdzie przewija
się dużo osób mających „czas wolny” – lotniska, dworce

Myślę że musimy przynajmniej dać wszystkim znać co jest i co za
produkty, najpierw rozpopularyzować. Niektóre meble od początku mają
w niektórych witrynach sklepowych logo izby handlowej lub flagę,
oznaczającą że produkt jest włoski, z czego są bardzo dumni, że to marka
z produktami wytwarzanymi we Włoszech.

4. Wyraźne, czytelne i konsekwentne brandowanie polskich
marek meblowych marką narodową – duma z pochodzenia
5. Aplikacja na telefon prezentująca ofertę polskich mebli,
reklamowana na dużych portalach np. Tmall, Jingdong

Importerzy mebli sprzedają je przeważnie pod oryginalnymi
markami producentów.

Utworzyć w takich miejscach jak lotniska, gdzie codziennie przewija się
kilkaset tysięcy osób lub nawet więcej niż milion, utworzyć tam salony
sprzedaży bezpośredniej polskich mebli, by więcej ludzi mogło je
dostrzec i przekonać się jaki mają styl.

CZECHY

DYNAMIKA CZESKIEGO RYNKU MEBLOWEGO
Czechy mają długą i silną tradycję meblarską; w ostatnich latach
jednak lokalni producenci byli wypierani przez tańsze, słabszej
jakości, masowo produkowane meble.
Trend ten wydaje się jednak stopniowo odwracać – pierwsze
„zachłyśnięcie się” tanimi meblami po kilku latach przyniosło
klientom rozczarowanie i zaczynają z powrotem cenić solidne
meble wysokiej jakości. Ogólnie: podwyższają się wymagania
nabywców: Rynek podzielił się więc na sektor high i low. Te widełki
się mocno rozwarły.
Tracą na tym zagraniczni producenci nastawieni tylko na tanią
produkcję, nie rozwijający własnych marek i designów, własnej
strategii.
Dla czeskich klientów istotne jest, aby meble były produkcji
lokalnej – ale ogólnie kluczowym kryterium wyboru pozostaje
jakość i cena. Popyt na tańsze meble jest wciąż duży – kupują je
osoby zakładające własne gospodarstwa domowe, często studenci
i ogólnie osoby mniej zamożne.
Ważnym czynnikiem sukcesu np. IKEA, ale też innych dużych
sklepów jest model sprzedażowy „wszystko pod jednym dachem”
– łącznie z jedzeniem. Czescy klienci polubili takie doświadczenie
zakupowe i cenią sobie możliwość zrealizowania różnych potrzeb
w jednym centrum.

Czeskie przedsiębiorstwa wycofały się z tego rynku, który
pochłonął meble różnego rodzaju głównie z Polski. Jakość już
nie jest taka do jakiej byliśmy przyzwyczajeni.

Dziś trudno jest nabyć meble jakościowe, albo wyłącznie za jakąś kosmiczną
cenę.
Obecnie mamy już tylu importerów, że jest mi wszystko jedno. Jeśli jakość i
wykonanie są w porządku, a mebel jest prezentowany bez zakłamań, jest mi
obojętne, z jakiego kraju pochodzi.

Ogólnie zakupy w Ikei to jest przeżycie. /…/połowa ludzi idzie tam, ponieważ
ma wolne niedzielne popołudnie. Ich ulotki - jedna z najbardziej oczekiwanych
książek w roku - katalog IKEA. Jest to ekstremalny fenomen i IKEA wyszła na
tym bardzo dobrze.

KLUCZOWE MARKI MEBLOWE
Duże sieci/ markety

IKEA – tanie meble i nadąża za modą

meblowe

XXXLutz – duża konkurencja dla IKEA
Asco
Sconto
Mobelix
Jysk

Czescy producenci

TON
Jitona
BMB Vyskov
SNP Lignum
Mireal
IDEA

Sami – grupa zrzeszająca producentów; produkty drewniane, dobrej jakości,
ładnie wykonane i niezbyt drogie
Mikulík – firma rodzinna
Falco – współpracuje z polskim dostawcami
Hobis – meble biurowe

CZYNNIKI SUKCESU NA RYNKU CZESKIM
CIEKAWY, ŚWIEŻY DESIGN
Czeski rynek oczekuje w tej chwili nowości –
świeżych,
ciekawych,
wyróżniających
się
projektów. Powtarzalność dostępnych mebli dla
bardziej świadomych klientów przestała być
wystarczająca i atrakcyjna.

Oryginalność. Wydaje mi się, że jeśli obecnie porównamy ofertę poszczególnych
sklepów lub dystrybutorów, to okaże się, że wszędzie jest to samo. Wszędzie
pełno Skandynawii. Każdy teraz sprzedaje meble w stylu skandynawskim.
Należałoby zainteresować czeski rynek czymś nowym, co będzie się wyróżniało i
nie będzie kopią tego, co już mamy.

MODEL SPRZEDAŻY „IKEA”
Ważnym czynnikiem sukcesu np. IKEA, ale też
innych dużych sklepów, jest model
sprzedażowy „wszystko pod jednym dachem”
– łącznie z jedzeniem. Czescy klienci polubili
takie doświadczenie zakupowe i cenią sobie
możliwość zrealizowania różnych potrzeb w
jednym centrum.

WYSOKA JAKOŚĆ W
PRZYSTĘPNEJ CENIE
Sporą szansę mają meble wysokiej jakości, trwałe, z
litego drewna, wykonane z użyciem wysokiej jakości
komponentów (zawiasy, okucia, mechanizmy itd.) –
pod warunkiem niewygórowanej ceny. Aktualnie
dostępna wysoka jakość oferowana jest tylko przez
ekskluzywne zagraniczne marki.

DYSTRYBUCJA, ONLINE
Sukces jest także pochodną dobrej
dystrybucji, sieci sklepów, ale również –
silny trend wzrostowy – poprzez sklepy
internetowe.

POLSKA – ELEMENTY WIZERUNKU
Polska nie jest w opinii przedstawicieli branży silna i rozpoznawalna w konkretnej
dziedzinie przemysłu (poza żywnością). Pojawiające się skojarzenia z Polską krążą raczej
wokół niskich cen i słabej jakości.

Polska – skojarzenia:
Bliskość geograficzna – bliskie
sąsiedztwo w kontekście biznesu
kojarzy się z niskimi kosztami
transportu produktów

Gdyby to robiono na rynek zachodni, niemiecki, to
normy są różne, bardziej wymagające i uczciwsze.
Zachód by im (Polsce) pogroził że tego nie wezmą
i oni to respektują. Ale nam to spokojnie
dostarczają w wersji oszukanej.

Produkty z Polski są tanie, w każdej branży może
trochę oszukane pod względem jakości.

Tanie produkty – dostępność np.
mebli w niższej cenie niż w Czechach –
Czesi czasami jeżdżą do Polski kupić
ten sam mebel taniej

Ze względu na (polską) żywność, która nie jest
postrzegana najlepiej, myślę że to może też
wpływać na meble.

Niska jakość (zwłaszcza jedzenia) –
Czechy mają doświadczenia ze
sprowadzanymi z Polski produktami
spożywczymi niskiej jakości

Przyzwyczailiśmy się jako społeczeństwo do
postrzegania polskich produktów jako tanich i
słabej jakości. Takich produktów nie chcemy.
Wiąże się to z branżą spożywczą, nie mamy w tej
kwestii dobrych doświadczeń

POLSKA JAKO PRODUCENT MEBLI
• Polskie meble w Czechach najczęściej kojarzone są z taniością i
niską jakością
• Wynika to przede wszystkim z bardzo silnej obecności na rynku
czeskim mebli polskich podwykonawców, którzy wyparli tradycyjne
czeskie firmy: umieją produkować meble taniej i szybciej.
• Taniej i szybciej niestety wynika często z użycia słabej jakości
materiałów (np. cieńszej płyty 16mm zamiast 18mm) lub
stosowania tańszych, chińskich elementów.
• Efektywność produkcji wynika z poczynionych inwestycji w parki
maszynowe – eksperci mają tego świadomość.

• Z drugiej strony pojawiają się głosy, że Polska zyskuje – klienci
są ciekawi polskich mebli. Producenci polscy ”potrafią zrobić
meble zarówno ciekawe, jak i ładne” – jednak to są wciąż
wyjątki, a nie powszechne skojarzenie.

Uogólniając powiedziałbym że tanie. Są tanie i niezbyt dobrej jakości. To
jest jak substytut czeskich mebli, zastąpili nasze firmy. Na pierwszy rzut
oka wygląda bardzo ładnie, ale okazuje się że jakość nie jest już taka
sama; Polakom jest wszystko jedno, idą po najmniejszej linii oporu.

O polskich meblach mówi się, że są złe, oszukane
z mojego punktu widzenia polskie meble nie mają koncepcji, idei,
pomysłu, większość z nich jest bezbarwna

widzę, że Polska rozwija się w pewnym kierunku, że to kombinatorstwo,
które niegdyś kwitło, trochę minęło, a nowe pokolenie jest lepsze i pod
względem designu Polacy zaszli znacznie dalej niż my.
ludzie się nie znają, są zachwyceni, kiedy widzą na produkcie czeską flagę,
złote czeskie rączki, ale tak jak mówię, polska firma zrobi na pewno
lepsze rzeczy niż my

Sklepy handlujące polskimi markami mebli najczęściej nie eksponują tej marki (np. w katalogu sklepu marka nie jest opisana), ale
też nie ukrywają kraju pochodzenia mebla, klient ma dostęp do tych informacji jeśli wykaże zainteresowanie.

POTENCJAŁ POLSKICH MEBLI NA CZESKIM RYNKU
Sukces polskich mebli na rynku czeskim jest możliwy pod
kilkoma warunkami:
• DOBRY PRODUKT – dostarczenie dobrych jakościowo,
trwałych mebli – przełamanie złego wizerunku i
udowodnienie wartości Polski w tym aspekcie. Rynek czeski
„nie da się nabrać” na triki i chwyty obniżające koszty i
jakość produktów

Należałoby w jakiś sposób przekonać ludzi, że tanie
produkty i niska jakość to już przeszłość. Ale musiałoby
tak być naprawdę, w innym razie to przyniosłoby jeszcze
gorszy skutek.

• DOBRY DESIGN – zaproponowanie ciekawych, świeżych
projektów
• DOBRA CENA – „porządne” meble osiągalne dla klasy
średniej

„Muszą walczyć z brakiem zaufania względem jakości. Wszyscy mamy wbite do głowy, że produkty z Polski mają niską
jakość. W pierwszej kolejności trzeba zwalczyć to przekonanie i udowodnić, że produkty z Polski mogą być fajne, ładne
i dobrej jakości ”

REKOMENDOWANE PRZEZ EKSPERTÓW STRATEGIE PROMOCJI
Głównym działaniem komunikacyjnym producentów
polskich mebli powinno być udowadnianie ich
wysokiej jakości i eksponowanie pochodzenia

Umieszczają na tym swoje logo i dwukrotnie większą
cenę i sprzedają to tutaj. My /Polacy/ to potrafimy.
Jesteśmy absolutnym liderem na europejskim rynku.
O tym przekonywać.

Przykłady proponowanych działań:
1. Udział w targach, promowanie polskich marek wśród profesjonalistów
2. Promowanie polskich marek wśród konsumentów poprzez doświadczenie –
możliwość sprawdzenia mebli, dotknięcie – wystawy/ showroomy w
centrach miast

Targi to miejsca na peryferiach Pragi, tam nikt nie
przyjdzie. Wykorzystałabym przestrzeń publiczną, jak
najbardziej w centrum miasta, gdzie chodzą zwykli
ludzie i gdzie nie trzeba dojeżdżać w jakiś
zorganizowany sposób. Po prostu będą przechodzić –
w drodze do pracy, do szkoły czy na piwo.

3. Promocja w centrach handlowych lub ogólnie miejscach gdzie przebywa
dużo osób – nie na niszowych imprezach targowych na peryferiach miast
4. Obecność online – warunek konieczny, ale nie wystarczający; danie klientom
możliwości zapoznania się z meblami przez internet, ale później dodatkowo
możliwość dotknięcia mebli
5. Profesjonalne czasopisma – szansa na dotarcie do nieprzypadkowych osób,
nastawionych na konkretne produkty i konkretną jakość
6. Wykorzystanie aktualnego trendu tzw. storytellingu, tzn. marki kreują swoją
historię, mają wyrazistych projektantów i w jakiś sposób potrafią to
przekazać klientowi – uzasadniając poniesienie wydatku. To jest coś, co
przyciąga ludzi do marki. Opowieści i projektanci.

Może mogłoby to zadziałać, jakieś większe targi,
imprezy miejskie, można by się w taki sposób
zaprezentować. Na przykład w dużym sklepie z
meblami przeprowadzić kampanię i zaprezentować
polskie produkty, stawiając na jakość.

NIEMCY

DYNAMIKA NIEMIECKIEGO RYNKU MEBLOWEGO
Rozwój niemieckiego rynku meblowego najkrócej
charakteryzuje słowo: konsolidacja. Poprzez kilka fuzji
grupa XXXLutz wchłonęła wiele mniejszych firm
meblarskich, a także kilka większych dyskontów
meblowych. Jest niezwykle szybko rozwijającą się grupą
w Niemczech i innych krajach europejskich (22.000
pracowników w 271 lokalizacjach) i wywiera dużą presję
na konkurentów.
Znaczenie dla rozwoju rynku meblarskiego w Niemczech
mają też stowarzyszenia meblarskie (największymi są:
Begros, Garant, EMV, Union, Alliance, GfM Trend), które
mogą wpływać na dystrybutorów i producentów
poprzez politykę cenową i określone wymagania.
Widoczny jest trend zbliżania się do klienta i budowania
doświadczenia z marką (IKEA Altona, Hamburg,
otworzyła sklep w dzielnicy miejskiej). Powstają też
salony wystawowe w centrach miast.

Rozwój ten ma również konsekwencje dla wielu mniejszych
firm, które planują obecnie połączyć się w większe związki
lub stać się częścią istniejących stowarzyszeń meblowych.

Home24 jest przykładem obiecującego "nowicjusza" na rynku
meblarskim, ale ich skupienie się głównie na dystrybucji online nie
jest jeszcze tak udane, jak "klasyczne" sklepy meblowe.

DYNAMIKA NIEMIECKIEGO RYNKU MEBLOWEGO (2)
W społeczeństwie niemieckim rośnie popyt na meble z
segmentu value for money.
Klienci mainstreamowi nie pytają o marki lub kraje
pochodzenia. Tylko nieliczne nazwy marek w Niemczech są
znane wśród klientów.
Można to postrzegać jako szansę na wzrost importu z
sąsiednich krajów europejskich, ale również jako ryzyko dla
produkcji w Europie, ponieważ produkty wytwarzane w
Chinach są szeroko akceptowane. Chińska produkcja
odnotowała ogromny wzrost - choć nadal istnieją ograniczenia
dotyczące logistyki i uwarunkowań politycznych.
Wschodzące kraje europejskie, takie jak Bułgaria i Rumunia,
dostarczają dobrej jakości produkty po raczej niskich cenach
produkcji. Niektórzy dystrybutorzy twierdzą jednak, że - ze
względu na politykę cenową dużych grup, takich jak XXXLutz produkcja mebli może coraz bardziej przesuwać się w kierunku
Azji.

Również w przypadku segmentu value for money czołowi
gracze, tacy jak IKEA i XXXLutz, dostarczają niedrogie meble
o ładnym wzornictwie, które również dają klientom poczucie
„małego luksusu".

Nawet w przypadku „ikonicznych" niemieckich marek, takich
jak Rolf Benz, wielu klientów nie zastanawia się, gdzie
zostały wyprodukowane meble.

Turcja jest kolejnym ważnym krajem w produkcji mebli,
szczególnie w odniesieniu do prawdziwego drewna. Indie i
Afryka mogą w przyszłości stać się istotne dla produkcji
mebli.

Polska musi być również świadoma konkurencji ze strony
Bułgarii, Rumunii (i innych krajów wschodzących w Europie
Wschodniej), a w szczególności musi uważnie monitorować
konkurencję w Azji..

TRENDY NA NIEMIECKIM RYNKU MEBLOWYM

• Niemcy są krajem o silnej „zielonej” orientacji. Trend ku
produktom bio dociera też do branży meblarskiej.
• Autentyzm – zainteresowanie „prawdziwym” drewnem,
dębem jako archetypicznym surowcem meblarskim.
• Brak rozbuchania – zwrot ku minimalizmowi i
oszczędności w stylu.
• Meble wielofunkcyjne (konwertowalne), o elastycznym
przeznaczeniu, z możliwością dopasowania do rozmaitych
warunków
• Sentyment do stylu retro, sięgającego lat 50. i 60. i
bazującego na zaokrąglonych formach.

Zdecydowanie bio-meble. To jest trend. Bez metalu. Jak robi
to Team7. Naturalne historie.

Meble wielofunkcyjne. Zarówno strona techniczna, jak i sama
funkcja. Żeby stół można było rozłożyć ze stolika kawowego do
rozmiarów stołu kuchennego. To się pojawi.

Meble w wersji soft, meble z lat 50/60. Firma z Bośni, która
jeszcze 5 lat temu zaczynała od zera z 5 pracownikami, Artisan
Möbel mają teraz 150 ludzi. Świetnie się rozwinęli, bo to są
wszystko zaokrąglone, łagodne formy z litego drewna.

Coraz ważniejszy staje się wygląd prawdziwego drewna
również w fornirze, jak i w wykończeniu.

Ludzie są coraz bardziej minimalistyczni, nie ma już
pełnych meblościanek, staje się to wszystko bardziej
kompaktowe,

KLUCZOWE MARKI MEBLOWE

Główni importerzy i
dystrybutorzy mebli

Rolf Benz
Hülsta
XXXLutz
Höffner
Mustering
Vitra
Walter Knoll

Lokalne marki
mainstream

Paidi - 80 lat temu jako pierwsi zaczęli produkować łóżka dla małych dzieci.
Bulthaup - znany z architektury przestrzeni życiowej. Architektura, innowacja i
precyzja są charakterystyczne dla marki.
Wimex - asortyment jest sprzedawany w ponad 50 krajach na całym świecie.
Germania - na rynku od 1955 r. Zaczynali od 4 pracowników, a dziś 200
pracowników produkuje na 50000 m2 kilka tysięcy gotowych do montażu mebli.
Mondo - ich oferta obejmuje produkcję i instalację kuchni i ławek wyspowych

CZYNNIKI SUKCESU NA RYNKU NIEMIECKIM
JAKOŚĆ
CENA
Cena jest jednym z kluczowych czynników sukcesu w
Niemczech. Rosnący segment value for money
stwarza potencjał dla rynków meblowych o niższych
kosztach produkcji. Włochy, Francja, Hiszpania i
Niemcy są często powiązane z droższymi meblami,
podczas gdy Polska jest dobrze znana ze swoich
zdolności produkcyjnych i opłacalności produkcji
mebli.

Wysokie wymagania stawiane meblom
widoczne są we wszystkich segmentach.
Produkty sprzedawane w Niemczech muszą
spełniać określone kryteria jakościowe, ale
nadal pozostawać na konkurencyjnym
poziomie cenowym.

INTERNET

SERWIS
Szczególnie w dziedzinie mebli, klienci
oczekują wysokiego poziomu obsługi i
szybkiego rozpatrywania reklamacji.

Prognoza niemieckiego rynku meblarskiego
zakłada połączenie handlu stacjonarnego i
internetowego, z większą ilością dostaw „na
zamówienie" zamiast dużych magazynów w
sklepach meblowych.
E-commerce po trochu wypycha firmy opierające się
wyłącznie na sieciach salonów

POLSKA – ELEMENTY WIZERUNKU

Chociaż wielu rozmówców nie potrafi wymienić typowych cech Polski, większość uważa
Polskę za kraj oszczędny i stabilny, z ciężko pracującymi i niezawodnymi ludźmi, którzy nie
różnią się tak bardzo od Niemców.
Większość rozmówców ma niewielką wiedzę na temat polskiego przemysłu i polskich
produktów - i myśli głównie o meblach.

.

POLSKA JAKO PRODUCENT MEBLI
Jeśli chodzi o meble, wielu respondentów zdaje sobie sprawę, że Polska jest
jednym z najważniejszych krajów produkujących meble.
Najczęściej są to meble przeznaczone na rynek niemiecki jako white label.
Niektórzy wspominają, że nawet „kultowe marki niemieckie" takie jak Rolf
Benz mają produkcję w Polsce. Zaletą polskich mebli jest też dobra logistyka
i bliskość Niemiec, co gwarantuje szybkie dostawy.
Rozmówcy wspominają również o rosnącej obecności polskich firm i
produktów na targach meblowych. Świadczy to o jakości produktów i
profesjonalizmie firm. Polska jakość nie jest jednak oczywista – bywa
niekiedy kwestionowana.
Wielu rozmówców nie potrafi wymienić konkretnych polskich marek.
Rozmówcy mający bezpośredni kontakt z Polską wymieniają takie marki jak
Forte, Iwaniccy i Wersal oraz Polipol jako firmę niemiecką, która posiada
pełną produkcję w Polsce.
Kilkoro rozmówców zna polskich projektantów, którzy są dość aktywni w
mediach społecznościowych, takich jak Instagram, ale najczęściej polscy
projektanci są w Niemczech nieznani.

W przypadku produktów z Polski i
Skandynawii mamy odsetek reklamacji
poniżej 2%, a 5-6% dla produktów z Włoch i
bardzo wysoki dla produktów ze Wschodu.

Pewna północnoeuropejska niezawodność w
połączeniu ze stosunkowo korzystną ceną produkcji.
/…/ To jest piękno Polaków, oni sami cię odnajdują.

jako producent kontraktowy kraj ten jest super.
Można tam produkować korzystnie cenowo
wysokowartościowe wyroby, ale do własnego
designu mają jeszcze daleko./…/ Dla mnie to
jednak jest kierunek wschodni.

POLSKA JAKO PRODUCENT MEBLI (2)

Kiedy jesteś niewolnikiem wielkiego formatu, a oni robią, co chcą. Kiedy
nie jesteś w stanie zaprezentować się jako marka tak, jak chcesz i
możesz, wówczas jest ciężko. Wielkopowierzchniowym zwisa, oni
wszystko zmarnują.

Polskie marki nie „docierają" do klienta końcowego. Są
zazwyczaj sprzedawane pod markami sklepów meblowych,
w których są wystawiane. Dzięki temu sklepy budują swoje
własne marki.
Wielu niemieckich klientów może zatem mieć „dom pełen
polskich mebli", ale tak naprawdę nie są tego świadomi.

Made in Germany - tym reklamują się dostawcy, to nadal
napędza sprzedaż

Zdaniem rozmówców grupą docelową dla polskich mebli
jest:
• mainstream - prawdopodobnie 70-80% ludności
Niemiec
• single i rodziny w wieku od 20 do 35 lat, o niższych do
średnich dochodach

POTENCJAŁ POLSKICH MEBLI NA NIEMIECKIM RYNKU
Większość rozmówców nie widzi barier i przeszkód dla polskich mebli na
rynku niemieckim, ponieważ są one już powszechnie akceptowane przez
wiodące sklepy meblowe i dystrybutorów Ocenia się, że wiele sklepów
posiada w swoich salonach ponad 50% mebli, które zostały
wyprodukowane w Polsce.

Silny zespół sprzedaży z dobrymi umiejętnościami
komunikacyjnymi może zwiększyć możliwości sprzedaży dla
polskich firm.

Intensyfikacja działań na trzech poziomach:
• Orientacja na dużych niemieckich graczy w branży
• Aktywacje sprzedażowe – in-store’owe formy promocji; Większa
obecność polskich firm na ważnych targach (Kolonia, Mediolan).
• Wzrost kompetencji sprzedażowych: silny zespół sprzedaży z wysokimi
umiejętnościami komunikacyjnymi; niwelowanie barier językowych
• Kreowanie rozpoznawalnych nazwisk w środowisku projektantów – co
przekłada się następnie na rozpoznawalność na całym lokalnym rynku
meblowym
Przeorientowanie oferty meblowej zgodnie z nowymi tendencjami w
stylu życia.

Pokonywanie barier językowych oraz stały kontakt z
największymi niemieckimi firmami rynku meblowego może
przynieść korzyści rynkowi meblowemu w Polsce.

najprościej byłoby, gdyby polski przedsiębiorca powiedział mi: Ile
ma Pan miejsca na powierzchni wystawowej? Bezpłatnie
udostępniam ten i ten produkt do sprzedaży. Jak ma się jakiś
produkt na wystawie, to się go sprzedaje.

Zdecydowanie widzę Europę Wschodnią jako miejsce produkcji
towarów demontowalnych /tj. składanych/

Przesuwanie poziomu jakości i ceny oferty w stronę wyższego segmentu
rynkowego.
/polscy producenci/ Z pewnością mogą pokrywać więcej niż
niższy segment cenowy, z pewnością również środkowy segment
cenowy.

RUMUNIA

DYNAMIKA RUMUŃSKIEGO RYNKU MEBLOWEGO
Rynek meblowy w Rumunii opisywany jest najczęściej jako zatłoczony; jest wielu
drobnych, rozproszonych producentów i dystrybutorów (poza gigantami takimi
jak IKEA, Kika, Mobexpert).

Tendencja rynku konsumenta nie jest w trendzie wzrostowym,
nie odczuwam go jako wzrostowego. Choć są oficjalne analizy
konsumpcji, które pokazują wzrost, moim zdaniem jest w
stagnacji.

Dynamika rynku jest określana w zróżnicowany sposób:
• Część rozmówców uważa, że rynek mebli jest w fazie dynamicznego wzrostu
i oferuje bardzo zróżnicowaną, ciągle rosnącą grupę produktów;
• Pojawiają się też głosy, że na poziomie ogólnokrajowym (mainstreamowym)
raczej odnotowywana jest stagnacja związana ze zmniejszającą się liczbą
ludności i trudną sytuacją finansową;
• W niektórych, bardziej zamożnych regionach (np. Jassy) zauważany jest
dynamiczny wzrost na rynku nieruchomości, buduje się dużo podmiejskich
willi i co za tym idzie – lokalnie rośnie popyt na drogie, oryginalne meble;
• Odnotowuje się większą otwartość klientów na nowy design,
zainteresowanie designerskimi, unikalnymi projektami (patrz sygnowane
nazwiskiem projektanta limitowane kolekcje w IKEA)
• Najbardziej żywym wydaje się pozostawać rynek ekonomiczny, rynek tanich
mebli z płyty.

Nie powiedziałbym, że w dziedzinie mebli panuje reguła
marki. System marek mebli nie funkcjonuje tak dobrze, jak w
innych dziedzinach.

Liczba ludności maleje, a klasa średnia jest u nas
ograniczona.

Ja uważam rynek rumuński za bardzo zatłoczony. Bardzo
zatłoczony z punktu widzenia oferty mebli, jest to wielka
oferta dla ludności rozpieszczonej z tego punktu widzenia.

Na rynku jest duża walka o coraz mniejszą liczbę klientów
chcących naprawdę coś zmienić w domu lub mających nowe
domy. Wszyscy bijemy się o mniej pieniędzy i mniej klientów.

DYNAMIKA RUMUŃSKIEGO RYNKU MEBLOWEGO (2)
• Rynek mebli rumuńskich określany jest „rynkiem prowadzonym
przez dystrybutora” – a nie przez marki producentów.
• Marki mebli i kraj pochodzenia nie są istotnym czynnikiem
decydującym o wyborze danego mebla. Wyjątkiem są IKEA oraz
włoskie marki meblowe, poszukiwane przez zamożnych
klientów (lub projektantów) jako konkretne, rozpoznawane
meble/projekty. Konkretne marki mają znaczenie w zasadzie
tylko w segmencie premium/superpremium i promowanie
takich marek ma sens
• Nieregularna sezonowość – są pewne okresy, kiedy popyt na
meble jest większy, a są takie kiedy jest mniejszy – przy czym nie
jest do końca jasne jakie czynniki dyktują tę zmianę. Dla
podmiotów wchodzących na rynek rumuński oznacza to
konieczność planowania średnioterminowego, gdyż krótki
termin może nie być reprezentatywny dla danej grupy mebli;

Nie słyszałem o żadnej marce, o żadnym zagranicznym
producencie który byłby u nas znany (poza IKEA).

My znacznie bardziej skłaniamy się w stronę stylu włoskiego
niż inne kraje z naszego otoczenia...

Traktuję rynek mebli jako podobny do turystycznego.
Podobieństwo z punktu widzenia sezonowości. Są chwile,
kiedy meble się sprzedają i chwile, gdy się nie sprzedają,
czego byś nie robił.

KLUCZOWE MARKI MEBLOWE
Główni importerzy i
dystrybutorzy mebli

IKEA – rozpoznawana przez każdego
Kika – obecna w Bukareszcie
Jysk
Mobexpert

Lokalne marki
mainstream

Casa Rusu – szeroka gama, dobra jakość
Noblisime – wymieniany jako ważny i stabilny gracz
Dedeman
Lems – szeroka oferta
Dalin
Pinum (własność włoskiego konglomeratu) – innowacyjne materiały

CZYNNIKI SUKCESU NA RYNKU RUMUŃSKIM
DOBRY, WYSZKOLONY
PERSONEL

ATRAKCYJNY STOSUNEK
CENY DO JAKOŚCI

Sprzedawcy pierwszej linii są istotnym
czynnikiem w procesie zakupu. Muszą umieć
sprzedać dany, często specyficzny mebel, być
w stanie udzielić precyzyjnych informacji na
jego temat.

Ze względu na sytuację ekonomiczną
społeczeństwa jest to czynnik szczególnie
istotny (prosty design, który nie generuje
zbędnych kosztów produkcji).

REKLAMA
Konsumenci rumuńscy są podatni na
reklamę, np. silna obecność marki włoskiej
(Divanissimi)
na
reklamie
outdoor
zbudowała
jej
świadomość
i
rozpoznawalność.

TRENDY NA RUMUŃSKIM RYNKU MEBLOWYM
• Zainteresowanie meblami z litego drewna, którym przypisywana
jest podwójna wartość: ekologiczność i trwałość
• Materiały naturalne to przeważnie element łączony z meblami z
wyższego segmentu rynkowego.
• Meble odznaczające się swoim designem to również przedmiot
zainteresowania ze strony zamożniejszego segmentu
• Zaznacza się również trend retro ale często w wersji fusion, tj.
zawierający w sobie elementy stylu nowoczesnego (retro-fusion?)
• Modularność oferowanych mebli – tak aby można je było
dopasować do indywidualnych gustów i warunków

• Pewną rolę zaczyna odgrywać styl tzw. umeblowania
zintegrowanego (wall-to-wall), polegający na tworzeniu jednego
ciągu zachodzących na siebie mebli
• Budżet na pomieszczenie – ze względu na ograniczone dochody
społeczeństwa, wytworzył się trend urządzania danego
pomieszczenia w ramach określonej, maksymalnej sumy. Warto
więc brać te progi cenowe pod uwagę kształtując politykę cenową
na dane meble.

od 10 lat ludzie wracają do litego drewna/…/ Jest to bardziej
ekologiczne... a drewno też jest bardziej wytrzymałe. Nawet
jeśli kosztuje więcej

Są tendencje w kierunku materiałów naturalnych, ale w
sektorze high-end, tam są poszukiwane... Są też klienci, którzy
są bardziej poinformowani co do ekologii, poszukują raczej
forniru, litego drewna... w odróżnieniu od płyty wiórowej... w
sektorze high-end

Sądzę, że ludzie coraz mocniej są zainteresowani
kupnem artykułów designerskich.

jak największą możliwość personalizacji mebli/…/ masz
jakieś moduły, którymi grasz, ale nie może z tego wyjść
dokładnie to, czego chcesz..

/366 concept/ Robi meble w stylu retro i teraz są całkiem
trendy. Łączą drewno ze stylem retro, nowoczesnym, itp..

tworzyć umeblowania jednym ciągiem od jednej ściany do
drugiej, by jeden mebel wchodził do drugiego... blat biurka
wchodzi pod szafę, idzie dalej i przekształca się w szafkę
nocną na innej ścianie pod kątem 90 stopni... a więc części
umeblowania mają swój dalszy ciąg

POLSKA JAKO PRODUCENT MEBLI
Polska kojarzona jest przez rozmówców głównie z biznesem meblowym –
i w tym kontekście pojawia się przede wszystkim jedno skojarzenie: JAKOŚĆ.
Poczucie wysokiej jakości związane z polskimi meblami ma kilka źródeł/ wymiarów:
• Jakość wykonania w średniej półce cenowej – staranność, dbałość o szczegóły,
wysokiej jakości wykończenia (np. obrzeża płyt), ale też jakość jako poziom
standardu (nic nadzwyczajnego). Ceny utrzymują się na poziomie cen mebli
rumuńskich, a jakość jest lepsza

Nie widzę niczego więcej u Włochów w
zestawieniu z Polakami...

Lud pracowity, przywiązany do narodu…
mam zaufanie całkowicie do wszystkiego, co
się u nich produkuje, od sprzętu AGD do
masywnych mebli.
Te sprowadzane z Polski są dużo lepiej
zbudowane... dużo wyższej jakości. Oni
zwracają uwagę na szczegóły. Zszywanie to
jest zszywanie... pięknie, prosto, po linii, tak
jak trzeba.
Gdy chodzi o jakość, ważne jest by był łatwy
montaż tego według instrukcji, metoda
łączenia części, sposób jaki oni to wymyślili
widać że to jest coś dobrze przemyślanego i
nie miałam problemów z polskimi
produktami w tej kwestii.

• Jakość współpracy – styl prowadzenia biznesu. W przeciwieństwie do rodzimych
dostawców, polskie firmy określane są jako „poważni partnerzy” – we
współpracy nie ma miejsca na niesłowność czy częściowe tylko wywiązywanie się
z umów.
• Jakość materiałów – polscy producenci przewyższają rumuńskich pod względem
używanych materiałów, półproduktów i akcesoriów (gąbki, sprężyny, materace,
zawiasy) – wyjątkiem są meble z płyty wiórowej laminowanej – w Rumunii
standardem jest płyta 18mm, a w polskich meblach cieńsza (i w konsekwencji
mniej trwała)
• Jakość designu – nowoczesny, na czasie, dopasowany, ale też przemyślany i
pozbawiony niepotrzebnych, zwiększających koszty produkcji elementów.
Również szeroki wybór kolorów i wykończeni/ materiałów.
• Jakość koncepcji – projektowane systemy łączeń mebli, sposoby montażu i
przygotowane instrukcje

POLSKA JAKO PRODUCENT MEBLI (2)
Polacy weszli potężnie/na
rynek rumuński/

Polska na rumuńskim rynku meblowym postrzegana jest jako potęga – wg szacunków
około 50% importu mebli to produkcja polska.
Polskie meble nie są kojarzone przez ekspertów z Rumunii z jednym konkretnym stylem –
jeśli już szukać charakterystycznych elementów designu to należy wskazać na prostotę
projektów pod względem „technicznym” – proste projekty utrzymujące w ryzach cenę
mebla. Polska uchodzi też za specjalistę w meblach tapicerowanych.
Polskie marki nie są jednak eksponowane ani w zauważalny sposób promowane w
Rumunii. W zasadzie jedyną marką o jakiejkolwiek (ale też nie powszechnej)
rozpoznawalności jest marka BRW.
Polskie pochodzenie mebli jest gwarancją ich jakości, ale też nie jest nazbyt istotnym
kryterium wyboru (klienci nie przychodzą kupić „polskiej kanapy”, ale informacja o
polskiej produkcji jest mile widzianym elementem utwierdzającym klienta w decyzji o
zakupie).

To są produkty jakościowe, mam do nich zaufanie. Wolę mówić Made in
Poland niż Made in China lub Made in Turkey

Meble polskie są obecne wszędzie, w każdym mieście by to poszło. Nie ma jak na
nie nie trafić, sklep musi mieć polskie meble.

Polskie meble zawsze spełniają oczekiwania wszystkich typów klientów. Są
przeznaczone dla wszystkich, niezależnie od dochodów, gustów i innych
wymagań

POTENCJAŁ POLSKICH MEBLI NA RUMUŃSKIM RYNKU

Przedstawiciele rumuńskiej branży dostrzegają szanse na
jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału polskich mebli:
• Jeszcze większa elastyczność – w rozumieniu
responsywności na sygnały z rynku, a nawet aktywne
rozpoznawanie mikro-trendów i lekkie dostosowywanie
oferty do zmieniających się gustów klientów
• Rynek małych mebli – stoliczków kawowych, nocnych,
pomocników, komódek – wciąż wydaje się, że jest tu
przestrzeń do zagospodarowania
• Obszar foteli – panuje przekonanie, że oferta foteli
tapicerowanych na rynku rumuńskim jest zbyt uboga, mało
ciekawa, mało zróżnicowana. Ciekawsze modele i większy
wybór są w zasadzie jedynie wśród mebli włoskich, które są
nieosiągalne cenowo dla większości klientów.

Ja i moi koledzy projektanci mamy problem z fotelami. Gdzie znaleźć
jakieś ładne fotele za dobrą cenę, nie płacić kilkaset euro. wszystkie
fotele designerskie które nam się podobają kosztują u Włochów 40005000 euro.

W dziedzinie foteli, kanap, stoliczków nocnych, szafek jest jeszcze
miejsce na rynku.

Czytałam pewien stary artykuł, w którym była
mowa o inwazji polskich mebli na rumuński
rynek. Myślę, że to subiektywna ocen, ale była
też mowa o producentach rumuńskich którzy
mają wyższe ceny, ale niższą jakość.

REKOMENDOWANE PRZEZ EKSPERTÓW STRATEGIE PROMOCJI
Eksperci rynku rumuńskiego wskazywali następujące działania, jako
potencjalnie najbardziej skuteczne:
•

Udział w targach, promowanie polskich marek na głównych
imprezach rumuńskich

•

Idealnie – rozbudowana sieć sprzedaży; showroomy

•

Reklama – inwestycja w reklamę OOH, reklamę online np. w
mediach społecznościowych

•

Nawiązywanie kontaktów z pośrednikami lub zatrudnienie
agenta do budowania relacji z potencjalnymi odbiorcami

•

Cenowe kampanie promocyjne – w duchu tego, że Rumuni są
dość wrażliwi na ceny i dobrze działają np. sezonowe obniżki cen
lub Black Friday.

• Promowanie zbiorczo „narodowej marki” mebli byłoby na rynku
rumuńskim akcją pionierską – zdania ekspertów na ten temat są
podzielone; część uważa że nie zmieni to znacząco sytuacji, bo
polskie meble są już dość silne, a część uważa że mogłaby to być
dodatkowa szansa na wzrost.
• Dobra rada ekspercka: „Być pragmatycznym i cierpliwym, nie
spieszyć się”

Przydałaby się lepsza promocja, marketing, głównie
przez własne salony sprzedażowe.
targi, tak...ale najlepiej by było otworzyć własny
showroom

Kampanie sezonowe… są pewne obniżki cen mebli na koniec
każdego sezonu. Black Friday również dobrze działa w
dziedzinie mebli.

WIELKA BRYTANIA

DYNAMIKA BRYTYJSKIEGO RYNKU MEBLOWEGO
Kryzys ekonomiczny w 2008-2009 roku sprawił, że tacy gracze jak
Oak Furniture Land, Sofa Company, DFS, przejęli dużą część rynku
sektora niezależnego dzięki tańszym produktom i finansowaniu.
Z czasem konsumenci zaczęli zmieniać orientację z niskiej ceny na
wysoką jakość, ponieważ
1. Zrozumieli „że jak kupisz coś tańszego, to faktycznie płacisz dwa
razy”. W mniejszym stopniu niż przed kryzysem mogą sobie
pozwolić na zakup nieruchomości, dlatego uwalniają środki na
zmianę wystroju mieszkania.
2. Prawo europejskie zakazało kopiowania klasycznych wzorów,
więc producenci musieli stać się bardziej kreatywni. „Pojawiły
się nowe trendy. Zmiany były dość spore. Z dosyć szykownego,
industrialnego stylu przeszliśmy do czegoś bardziej
wyrafinowanego i dopracowanego. Wróciliśmy do wzorów
kwiatowych i naturalnych materiałów i produktów.”

Na początku starano się oszczędzać przez kupowanie tańszych,
alternatywnych produktów. Także przez jakieś dwa lub trzy lata,
ludzie byli skupieni tylko na cenie, a potem zorientowali się, że kryzys
nie oznacza wcale końca świata.

Przed kryzysem, ludzie dostawali kredyty hipoteczne na 100%
wartości nieruchomości.

Wielu klientów w Wielkiej Brytanii nie stać na kupowanie nowych
domów, a do tego nowe nieruchomości są po prostu kiepskie.
Wielu klientów wybiera raczej rozbudowy swoich domów, zmiany
wystroju i dodawanie nowych mebli. Ten trend zaczął się w 2017
roku i trwa do teraz.

Rynek brytyjski cechuje się wysokimi wymaganiami. Oferta
meblowa odznacza się wyrównanym poziomem jakości produktów.
Wiele firm z całego świata produkuje w podobnej jakości, więc to nie
ma większej różnicy czy z Polski, czy z Chin

DYNAMIKA BRYTYJSKIEGO RYNKU MEBLOWEGO (2)
Brexit spowodował znaczny spadek obrotów firm meblowych,
zmiany wartości funta przyniosły wzrost kosztów transportu, co
wymusiło wzrost cen u detalistów. To przełożyło się na spadek
sprzedaży.
Dodatkowo konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej nie są do końca znane. Importerzy i właściciele
sklepów zwracają uwagę na niepewność. Nie mogą zainwestować,
bo nie wiedzą, jakie będą przepisy w marcu 2019 (data oficjalnego
wyjścia z UE).
Ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania sklepów oraz
upowszechnianie się trendu konsumenckiego detaliści przenoszą
działalność do internetu. Popularne sieci muszą mierzyć się z
problemem polegającym na tym, że klienci oglądają u nich
produkty, testują np. łóżka, a następnie szukają konkretnego
modelu i marki w internecie.
Dodatkowo media społecznościowe odgrywają istotną rolę w
zakupie mebli – zarówno jako miejsce reklamy, kontaktu klienta ze
sklepem, jak i obserwowania trendów: „Instagram oraz
influencerzy z Instagrama silnie wpływają na zakupy ludzi.”

Sporo firm ma także trudności ze względu na wzrost cen
wysyłki produktów kontenerami z miejsc takich jak Szanghaj,
Shenzhen, z Chin. To już ma wpływ na ceny, które następnie
przenoszą na detalistów, czego ci nie mogą zaakceptować,
bo nie zarobią na produkcie.

Tak, w ciągu ostatnich dwóch lat, zaraz po Brexit, wiele się
zmieniło, bo funt spadł o 20%, sprzedaż spadła również o
54%, więc to był dość trudny czas. Brytyjski rynek jest coraz
trudniejszy od czasu Brexitu, nikt nie wie co się stanie.

Oczywiście największą zmianą, o której wszyscy wiedzą, jest
internet. Ze względu na zasady handlu, wiesz, ludzie mogą
teraz kupić kanapę online, a następnie zwrócić ją za
minimalną cenę.

TRENDY NA BRYTYJSKIM RYNKU MEBLOWYM

• W brytyjskich domach urządzane są nowe pomieszczenia
• Młodsze generacje bardziej cenią meble z jaśniejszego drewna
(dąb, wiąz, buk)

Ludzie przerabiają swoje domy, włączając do nich dodatkowe
przestrzenie dla garderoby. Te przestrzenie wymagają
dodatkowych mebli. Wbudowanych szaf, półek, pomieszczeń na
buty

Łazienki były kiedyś sanitariatami. Teraz stały się bardziej ogólnymi
przestrzeniami mieszkalnymi z miejscami do przechowywania rzeczy,
serwantkami, miejscami do siedzenia.

• Oczekiwanie przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności i
zrównoważonej gospodarki od firm uczestniczących w procesie
produkcji i dystrybucji mebli

kupowanie lokalnych produktów, wspieranie lokalnej gospodarki

• Preferencje dla produktów lokalnych – w sensie przywiązania doi
rodzimych wzorców estetycznych oraz wspierania rodzimej
gospodarki

Większość firm która eksportuje do Wlk.Brytanii kopiuje
brytyjskie produkty, tylko prawdopodobnie za lepsze ceny.

KLUCZOWE MARKI MEBLOWE
Główni importerzy i
dystrybutorzy mebli

DSF
John Lewis
Sofology
SCS
Furniture Village
Harveys
Silentnight Group – właściciel najbardziej zaufanych marek snu

Manufaktury
brytyjskiej tradycji

Ercol – od 1920 r. design dla komfortu, design dla funkcjonalności, design dla
piękna.
Wood Bros - od 1924 r. Słynna z udanej linii „Old Charm" z kolekcji tradycyjnych
mebli Tudor.
Collins & Hayes – produkuje najbardziej luksusowe kanapy i krzesła w
najnowocześniejszych warsztatach w wiejskim Nottinghamshire.
Tetrad – ponad 50 lat ręcznego rzemiosła.
Duresta – daje 25 lat gwarancji na drewniane ramy produkowanych sof i foteli.
Westbridge - zatrudnia ponad 1300 osób w Wielkiej Brytanii, a także ma fabrykę
w Rumunii.

CZYNNIKI SUKCESU NA RYNKU BRYTYJSKIM
ON-LINE

DESIGN
Śledzenie aktualnych trendów z punktu widzenia
tkanin, wzorów i wykończeń jest niezbędne.
Brytyjski rynek meblowy ulega modom, które
dynamicznie się zmieniają.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dotycząca źródeł produktów oraz zasady
zrównoważonego rozwoju. Klienci pytają o
społeczną odpowiedzialność firm, których meble
ich interesują.

Przyszłość należy do firm internetowych: ich
strony muszą być dobrze zaprojektowane,
zoptymalizowane pod kątem urządzeń
mobilnych. Niezbędna jest obecność w
mediach społecznościowych.

LOKALNOŚĆ
Istotnym elementem jest podkreślanie
brytyjskości, nawet jeśli produkty nie są
produkowane w Anglii (lub przynajmniej w
Europie). Eksperci z tego rynku podają
przykłady marek (Neptune, Made.com), które
chwalą się tym, że są brytyjskie, podczas gdy
większość ich produktów pochodzi z Chin.

Ludziom podoba się koncepcja, że kupują coś,
co robione jest tutaj, albo przynajmniej w
Europie. „Made in Europe” brzmi lepiej niż
„Made in China”, pod względem jakości i
ekologiczności. Krótko mówiąc, klienci stali się
bardziej wymagający.

POLSKA – ELEMENTY WIZERUNKU
Polska dla Brytyjczyków nie jest czymś odległym, wszyscy bowiem mają pewne doświadczenia z Polakami.
Niektórzy mówią wprost o „milionach Polaków” przybyłych do Wielkiej Brytanii po otwarciu jej rynku pracy dla
mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej.
Polska – różnorodne pierwsze skojarzenia:
Konkretne osoby – piękne kobiety,
młodzi ludzie, chcący się rozwijać,
którzy przyjechali pracować na
Wyspach

Sklepy, polskie jedzenie – widoczne na
ulicach brytyjskich miast, ze znanymi
Brytyjczykom konkretnymi produktami
(kiełbasa, wódka)

Przemiany w kraju – trudna historia,
doceniany trud odbudowy po wojnie i
upadku komunizmu; zmiana społeczna
– dawna niedbała, stłumiona
mentalność ludzi zastąpiona została
dynamicznym podejściem do życia

W kontekście biznesowym Polska kojarzy się z dynamicznie rozwijającą się gospodarką i otwartymi na
zmiany, chętnymi do działania ludźmi
Całkiem nowoczesny kraj, mają dużo nowoczesnych
budowli, ładne domy, kwitnie handel. Dumni z kraju.
Zdecydowanie wiedzą, że ich historia jest trudna, ale z moich
doświadczeń z Polakami wynika, że są chętni, otwarci do
robienia biznesu.
Pracują ciężko i dobrze sobie radzą w Wielkiej
Brytanii. Niektórzy otwierają firmy, nie
meblarskie, i radzą sobie świetnie. Niektórzy stają
się zamożni. Wielka Brytania dobrze płaci
pracowitym ludziom. No i Polacy są mądrzy. Mają
smykałkę do biznesu.

Także starsze pokolenie jest dalej ostrożne, podczas
gdy młodzi ludzie są bardzo przedsiębiorczy.
Zaadaptowali się do korporacyjnego, biznesowego
środowiska i je dobrze rozumieją.

POLSKA JAKO PRODUCENT MEBLI
Brytyjscy przedstawiciele branży mają świadomość, że w Polsce jest dużo (pada
nawet liczba 10 tys.) firm produkujących meble. Część z nich jest szeroko znana i
dostarcza meble do największych sklepów w Wielkiej Brytanii (DFS, John Lewis, CSL).
Również mniejsze firmy, np. Love Your Homes – mają w ofercie meble z Polski.
Szybko rośnie wartość importu polskich mebli – przede wszystkim poprzez
wypieranie z rynku firm niemieckich.
Polska nie jest jednak krajem, który natychmiast i spontanicznie kojarzy się z tradycją
w produkcji mebli. Inwestuje jednak w przemysł meblowy i udało się jej stworzyć
harmonijnie funkcjonujący system (podnoszenie kwalifikacji, automatyzacja,
otoczenie biznesowe).

w przypadku głównych marek na rynku,
przynajmniej 50% towarów pochodzi z
Polski

To nie jest wizerunek czy nazwa kraju, o jakim byś
powiedział: „Producenci mebli – oczywiście, Polacy”

The interesting thing about this is that Poland,
pound for pound, is absolutely knocking the living
daylights out of Germany.

POLSKA JAKO PRODUCENT MEBLI (2)
Niejednoznaczna opinia o polskich meblach

Przedstawiciele branży, którzy współpracują z
konkretnymi producentami w Polsce są na ogół
zadowoleni. Uważają, że polscy producenci są
wszechstronni i elastyczni. Praktycznie każde
zamówienie można zrealizować u ich producenta. O
przewadze stanowi też bliska odległość.
Adriana, Ernest Rust, Black Red White, Vox, Kler,
Eureka, Mebline to firmy znane i cenione w Wielkiej
Brytanii.

Z drugiej strony pojawiają się głosy, że polskie meble są niskiej
jakości, porównywalne z chińskimi ze względu na cenę (choć z
w ciągu ostatnich kilku lat ceny u polskich producentów
znacznie wzrosły) i słabe wykończenie. Wspomina się o
niepewności odnośnie do mebli z Polski: Czasami są idealne, a
czasami myślisz sobie „Boże, co to u licha jest?”, tak są
rozstrzelone z jednego końca na drugi.
Część rozmówców uważa też, że nazwa żadnej polskiej marki
meblowej nie funkcjonuje w szerszym obiegu.

Zainwestowali w swoich ludzi, zainwestowali w
zaplecze i w permanentną edukację, w takie rzeczy jak
fabryki, automatyzację /…/ tak właśnie zrobiła Polska i
zrobiła to bardzo, bardzo dobrze.

To jest poziom podstawowy. Niestety, poza ten
poziom ich reputacja nie sięga /…/Wykończenie nie
jest wystarczająco dobre. Nie ma w tym zbyt wiele
stylu. To bardzo podstawowy produkt.

Raczej nie słyszy się nazw polskich firm.
Podobnie jak w przypadku chińskich.

POTENCJAŁ POLSKICH MEBLI NA BRYTYJSKIM RYNKU
•

Potrzebna jest jeszcze bliższa współpraca i wzmacnianie relacji z lokalnymi
partnerami.

•

Niektórzy widzą potencjał w tworzeniu silnych marek i współpracy ze znanymi
markami w Wielkiej Brytanii. „Masz kilku projektantów, nazwiska, które

Nikt nie kupuje polskich mebli, bo są polskie. Tak naprawdę,
moim zdaniem jedynym sposobem, aby sprzedać duże ilości
mebli z Polski będzie korzystanie z brytyjskich partnerów. Czyli
sieci, sklepów, hurtowni. Ja widziałbym polskie firmy jako
dostawców towarów, a nie marki na rynku same w sobie.

wchodzą do świadomości ludzi a potem stają się markami samymi w sobie.”
Kluczem do sukcesu będzie udowodnienie, że polskie produkty są dobrej jakości
i za dobrą cenę.

•

Wypuszczanie

na

rynek

archiwalnych

wzorów

(klasyków

designu).

Ugruntowane polskie marki mogłyby skorzystać na tym trendzie.
•

Najważniejszy będzie tutaj sklep, firma sprzedająca dany
produkt, ponieważ ludzie widzą, że mogą zaufać marce
brytyjskiej, a to, gdzie wyprodukowano daną sofę nie ma
znaczenia. Bo jeśli ci ludzie mi ją sprzedali w tym sklepie, to
znaczy, że jest to dobry produkt.

Barierą dla polskich mebli na rynku brytyjskim jest słaba komunikacja i
marketing. Nawet jeśli polscy producenci są obecni na targach meblowych, to
później znikają i nie kontynuują działań marketingowych.

•

Potrzebne jest szkolenie polskich producentów w zakresie sprzedaży za granicą,

Musimy być poinformowani o możliwościach, jakie Polska da
firmom zamierzającym kupować w Polsce.

pozyskiwania nowych klientów, radzenia sobie z możliwymi problemami – wielu
decydentów to osoby aroganckie, producenci muszą być dostatecznie silni, aby
sobie z nimi radzić.
•

Zwłaszcza po ostatecznym Brexit (marzec 2019) oczekuje się, że polscy
producenci będą utrzymywać komunikację skierowaną do Wielkiej Brytanii, a
nawet zaproponują specjalne warunki finansowe lub specjalne kanały
transportowe.

•

Przepisy przeciwpożarowe wymagające odpowiednich certyfikatów dla mebli
są barierą dla mniejszych firm

Takie partnerstwo jest czymś bardzo powszechnym. To
kluczowa droga do świadomości ludzi, gdy możesz zobaczyć
markę którą znasz wraz z marką, której nie znasz. To
ciekawa metoda.

ZBIORCZE WYNIKI

DYNAMIKA RYNKU MEBLOWEGO W BADANYCH KRAJACH - PODSUMOWANIE
 Segment value for money w największym stopniu decyduje o popycie na rynkach meblowych w poszczególnych krajach.
Dobra jakość za cenę pozostaje zarazem podstawowym driverem decyzji konsumenckich.
 Obserwujemy coraz wyższe wymagania pod adresem jakości nabywanych mebli. Presja na jakość występuje zarówno po
stronie importerów (rzetelność dostaw, gwarancje), jak i ostatecznych użytkowników (dobry gatunek, trwałość).
 Na rynku dojrzałym, takim jak Wlk. Brytania, przejawia się to w powrocie do droższych, lecz trwalszych mebli; na mniej
zaawansowanym rynku rumuńskim – w większym zainteresowaniu segmentem premium. Po blisko 10 letnim
spowolnieniu gospodarczym konsumenci są otwarci na nowe propozycje w zakresie wzornictwa i innowacji w urządzaniu
mieszkań.
 Wyrównuje się jakość mebli oferowanych przez eksporterów z różnych stron świata. Stereotyp „chińszczyzny” osłabia się,
rośnie konkurencja ze strony innych krajów Dalekiego Wschodu oraz Bałkanów. Pojawiają się opinie, że zacierają się
różnice między poszczególnymi stylami meblowymi (np. polskie meble są porównywane zarówno do niemieckich, jak i
skandynawskich, czy nawet włoskich).

 Meble rzadko są kupowane ze względu na kraj pochodzenia. Ma to jedynie znaczenie w przypadku włoskich mebli lub
przywiązaniem do rodzimej produkcji.
 Poszczególne rynki różnią się stopniem konsolidacji. Najdalej postąpiła ona w Niemczech, z kolei rynki chiński i rumuński
mają opinie bardziej rozproszonych. Ten czynnik musi być uwzględniony w strategiach wchodzenia na te rynki lub
rozszerzania swej obecności – także w aspekcie występowania pod własną marką lub w modelu „white labellingu”.
 Strategie te muszą również uwzględniać rosnącą rolę on-line’owego kanału sprzedaży, wybieranego z uwagi na wygodę,
efektywność kosztową oraz – w młodszych pokoleniach – zwykłe przyzwyczajenie.

CZYNNIKI SUKCESU NA RYNKACH MEBLOWYCH – PODSUMOWANIE
Marketing
−
−
−
−
−
−

obecność na targach
showroomy
regularność działań marketingowych
kompetencje sprzedażowe
promocja kraju pochodzenia
marketing internetowy

Obsługa klienta
− doradztwo
− wyszkolony personel
− model sprzedaży „IKEA”

Zróżnicowana oferta
− obecność w rozmaitych segmentach
rynkowych
− dopasowanie do indywidualnych gustów
− dopasowanie oferty do zmieniających się
realiów rynku
− odpowiedź na potrzeby młodych klientów

Kanały sprzedaży
− kontrola kanałów dystrybucji
− sprzedaż stacjonarna (meble na „dotyk”)
− e-commerce

Konkurencyjność cenowa
− niskie koszty produkcji
− atrakcyjny stosunek ceny do jakości

Rzetelność, niezawodność
−
−
−
−

sprawna i terminowa logistyka
dostawa zgodna ze specyfikacją
serwis posprzedażowy
gwarancja jakości

Dopasowanie do stylu życia
− zrozumienie i dopasowanie się do
wymogów współczesnego miejskiego
życia (m.in. mniejsze powierzchnie,
wynajem mieszkań)
− dopasowanie do gustów nowej klasy
średniej (zwłaszcza Chiny)

Lokalność

Wzornictwo
− atrakcyjny design
− premiumizacja
− innowacyjność, nowe propozycje dla
konsumentów
− docenianie wzorów lokalnych

− przywiązanie do lokalnych wzorców
− przywiązanie do lokalnych
producentów/dystrybutorów (zwłaszcza
Czechy, Wlk.Brytania, Niemcy)

Społeczna odpowiedzialność (eko-)
− czynnik, który dopiero zaczyna się
pojawiać (zwłaszcza w Wlk. Brytanii i w
Niemczech)

TRENDY KONSUMENCKIE W BADANYCH KRAJACH - PODSUMOWANIE
Wzrost wymagań i aspiracji
• Jakość – oczekuje się większej trwałości mebli, cenione są meble
z litego drewna, klienci mają dość mebli słabej jakości, źle
wykonanych, służących krótko

Trzeba zbudować historię wokół mebli. Im bardziej idzie
się w kierunku internetu, tym bardziej potrzebne jest
jakieś story, ponieważ niejako online zostawia się
towary same .

• Oryginalne wzornictwo – większa otwartość klientów na nowy
design, zainteresowanie designerskimi, unikalnymi projektami
(w Chinach połączone z chińską tradycją) i jednoczesny powrót
do stylów z ubiegłego wieku (w Wielkiej Brytanii)

• Wciąż żywy jest segment mebli tanich – zwłaszcza wśród mniej
zamożnej części społeczeństwa rumuńskiego, czeskiego,
niemieckiego
• Prostota – silny nurt czystego designu skandynawskiego
popularny wśród młodych osób, m.in dzięki mediom
społecznościowym
• Oczekiwanie „bezszwowej” obsługi, dogodnych warunków
dostawy i zakupu

Live large. Carry little
Consumers want as big of a life as ever, but without
all of the baggage that used to come with it. They
want as much enjoyment, convenience and
enrichment, but without the accumulation,
possession and debt. With less the expense, the
ownership, the upkeep, the hassle, and, yes, the debt
that has long been the normal way of living large.
(Kantar Futures.One Year On, Future View 2017)

TRENDY KONSUMENCKIE W BADANYCH KRAJACH – PODSUMOWANIE (2)
Zmiany w stylu życia
• Praktyczność – zainteresowanie wielofunkcyjnością mebli i dopasowaniem
ich do różnych wnętrz; zarówno designem jak i proporcjami, funkcjami,
łatwym zestawianiem ze sobą (modułowość)
• Personalizacja – rosnące oczekiwania klientów odnośnie do wyboru oferty,
możliwości dostosowania produktów do indywidualnych oczekiwań

• Wszechobecna cyfryzacja wkracza również w sferę urządzenia domu oraz
zarządzania jego wystrojem i funkcjonalnością. To koncepcja tzw.
inteligentnego domu (smart home), w którym również meble wchodzą do
internetu rzeczy

Ciekawym przykładem są meble konwertowalne. Meble do
małych pomieszczeń. Tego coraz bardziej potrzeba w wielkich
miastach. Człowiek ma kawalerkę i chce mieć tam jak najwięcej
różnych funkcji, ale żeby się jednak tam można było poruszać.
Wkrótce nie będzie już stołu, bo ława kawowa nadaje się
również do jedzenia i takie są zwyczaje ludzi, których
musimy się nauczyć. Tzn. kiedyś jadło się 3 razy dziennie
przy stole, całą rodziną. Cała rodzina nigdy nie jest /teraz/ w
domu w tym samym czasie, z wyjątkiem wieczorów. Tzn.
stół w jadalni jest już prawie nieużywany, je się równie dużo
na kanapie. Pracuje się na kanapie. Kiedyś siedziało się w
jakimś gabinecie. Teraz wystarcza tablet. Dlatego też teraz
coraz więcej sof ma złącze USB, dzięki czemu można
ładować tablet, na którym się pracuje. To są rzeczy, które
musimy wziąć pod uwagę.

Będą też meble zintegrowane ze smartfonem. Z siecią W-Lan.
Meble, które będą ładować smartfony. Albo meble będą się
komunikować z innymi urządzeniami elektronicznymi. /…/To
zrewolucjonizuje świat mebli.
meble związane ze sterowaniem oświetleniem, zasłoną i
nowym systemem wentylacji, Inteligentne zabezpieczenia to
gorący temat. Teraz zasadniczo poprzez sterowanie za
pomocą inteligentnego głosu lub smartfona, można
opanować sytuację w domu

TRENDY KONSUMENCKIE W BADANYCH KRAJACH – PODSUMOWANIE (3)
Trend eko• Wzbierający trend w szczególności w Niemczech i Wielkiej
Brytanii – z uwagi na wysoką świadomość ekologiczną tych
społeczeństw, a także w Chinach - w aspekcie bezpieczeństwa
zdrowotnego.
• Przejawia się na 2 płaszczyznach:

Ochrona środowiska
Sedno sprawy to miepokój o plastik. Wiele przedsiębiorstw
importuje z Dalekiego Wschodu i Indonezji, i spustoszenia jakie tam
się dokonują i kwestia oleju palmowego, to sprawia że szukają
źródeł w innych krajach.

Autentyzm, naturalność
od 10 lat ludzie wracają do litego drewna. /…/ Jest to
bardziej ekologiczne... a drewno też jest bardziej
wytrzymałe. Nawet jeśli kosztuje więcej

L

Chiny

Wysoka cena, ekskluzywność i
luksusowy charakter. Zarówno
nowoczesnym design, jak i meble o
klasycznej linii. Wybierane przez
klientów, którzy chcą podkreślić swój
status.

Nurt klasyczny, tradycyjny – meble
wykonane z litego drewna, w starym
chińskim stylu
Meble tzw. neochińskie – reinterpretacja
starego stylu przez młodych projektantów,
odwołanie do zachodnich standardów
designu

Duże rozmiary. Postrzegane niekiedy jako
„toporne”, ale bywają wybierane przez
chińskich klientów do wystroju dużych
domów – zapełniają przestrzeń.

Styl prosty, elegancki, minimalistyczny ale
ciepły, blisko natury. Wykorzystanie
naturalnych materiałów, delikatna
koloryzacja drewna lub pozostawienie
naturalnego koloru drewna.

Precyzja i jakość wykonania. Uznawane
raczej za klasyczne, czasami „ciężkie”
(dotyczy starszych designów).

Czechy

Uznanie i bardzo dobry wizerunek.
Lider światowego designu, lider na
rynku meblowym – ze względu na
wysoką jakość i wyjątkowe projekty.

Kojarzą się z tanią produkcją i niską jakością.
nietrwałe, tandetne. Kopiowania designów
europejskich po dużo niższej cenie.

Nie są zbyt dobrze znane, nie mają
ukształtowanego wizerunku.
Jeżeli już - z tradycjami meblarskimi, a
współcześnie – z masową produkcją .

Znane i lubiane. Kojarzą się przede wszystkim z
prostymi, czystymi liniami, nowoczesnym
designem. Mówi się nawet, że wprowadziły
design do mainstreamu/klasy średniej.
ten design jest tradycyjny i stary, a
jednocześnie ponadczasowy. Po prostu
Skandynawowie zaczęli produkować proste,
minimalistyczne rzeczy w czasach, kiedy inni
produkowali meble w zupełnie innej stylistyce.

Solidność, wysoka jakość – ale też dobry
design. Raczej meble klasyczne, cięższe.

Niemcy

Lider w modzie i designie, zawsze o
krok przed najnowszymi trendami. W
ekstrawaganckich formach i kolorach.
w segmencie wysokich cen. Brak
propozycji dla „przeciętnego" klienta

Produkcja na dobrym poziomie jakości przy
niskich cenach. Najczęściej kojarzony z
mniejszymi meblami. Brak konkretnego
stylu

„Bez twarzy" (szczególnie z punktu
widzenia projektantów wnętrz)

Romantyzm. Wysokiej jakości materiały,
lite drewno, młodość i dynamika, często
związane z IKEA

Bardzo proste, również duża różnorodność
stylów mebli dla wszystkich segmentów.
Ogromne know-how i długa historia wiedzy
inżynierskiej. Znak jakości: Wyprodukowano w
Niemczech

Rumunia

Ikony designu, top, luksus i
ekskluzywność; ciekawe, nieszablonowe
wzory, różnorodna oferta.
Zarezerwowane dla najzamożniejszych
klientów.

Nie cieszą się zbyt dobrą opinią wśród
ekspertów . Najczęściej kojarzone z
bylejakością, podróbkami. Sporadycznie
pojawiają się skojarzenia z tradycyjnymi
meblami chińskimi z litego drewna –
klasyką.

Brak wyraźnego wizerunku.
Pojedyncze osoby kojarzą meble
amerykańskie z dużymi rozmiarowo
formami.

Z naturalnych materiałów, połączenie
drewna z metalem, stosowanie litego
drewna. Atrakcyjny, minimalistyczny
design – ale raczej mała praktyczność
(np. za mało miejsca na
przechowywanie). Nie jest jeszcze
bardzo popularny, ale zyskuje uznanie
zwłaszcza młodych klientów.

Prym w meblach kuchennych –zwłaszcza
w zakresie technologii – skojarzenia z
wysokiej jakości sprzętem kuchennym,
ale także wiodące marki wyposażenia
szafek/ akcesoriów

Wlk. Brytania

NARODOWE STYLE MEBLOWE - PODSUMOWANIE

Styl ponad komfortem. Drogie, ale
dobrej jakości. Eleganckie,
minimalistyczne, bez dodatków.
Rozwijają się dzięki kunsztowi i
profesjonalizmowi.

Coraz bardziej popularne w głównie z
powodu niskiej ceny. Przez niektórych
postrzegane jako nierzetelne, niespójne, ale
inni wyrażają same pochlebne opinie.
Zwracają również uwagę na dobre projekty i
różnorodność. Ale nie ma pewności co do
trwałości i jakości. Znane zwłaszcza z mebli
wykonanych ze szkła i metalu, choć
podkreślana jest ich wszechstronność.

Niezbyt znane w Wielkiej Brytanii za duże
do angielskich domów, efektowne,
ponadwymiarowe.

Stylowe. Skojarzenia jakie budzą to jasne lasy,
pastelowe odcienie, dobra jakość, dobry
design, dobry stosunek jakości do ceny. Meble
ekologiczne, minimalistyczne, zdaniem
niektórych ultranowoczesne, a innych – retro
(klasyki wzornictwa). Materiały takie jak
surowe drewno. Kolor biały, zadymione,
mętne szarości.

Nie budzą wyrazistych skojarzeń,
niektórzy odwołują się do niemieckiej
jakości. Niemieckie firmy meblarskie słyną
zwłaszcza w segmencie szaf płaskich (nie
przesuwnych) oraz sof. Podobne do
skandynawskich pod względem
nowoczesności. Bardziej funkcjonalne niż
stylowe.
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SKOJARZENIA Z POLSKOŚCIĄ W BADANYCH KRAJACH - PODSUMOWANIE
Polska ma dosyć spójny wizerunek na rynkach
europejskich. W Niemczech i Wielkiej Brytanii jest
postrzegana przez pryzmat konkretnych osób, z którymi
mieszkańcy tych krajów stykają się w codziennym życiu.

Polska jest postrzegana jako kraj z aspiracjami do
nowoczesności, nadrabiający cywilizacyjne zapóźnienia,
z dynamiczną gospodarką.
Polacy są ambitni, otwarci na zmiany, ciężko pracują.
Polskie marki i produkty nie są szerzej rozpoznawalne.
Jeżeli – to przez pryzmat kategorii żywnościowej.
Domyślnie bywa im przypisywana niezbyt wysoka
jakość (Czechy, Wlk. Brytania)

W Chinach Polska jest postrzegana jako kraj bardzo odległy
w rozumieniu biznesowym; polskie produkty nie są
popularne, nie mają sprecyzowanego wizerunku, a polska
kultura nie jest powszechnie znana i kojarzona.

DOŚWIADCZENIA Z POLSKIMI MEBLAMI W BADANYCH KRAJACH - PODSUMOWANIE
Polska ma duże znaczenie na rumuńskim, niemieckim i brytyjskim rynku meblowym. Niektóre z największych sklepów posiadają
w swoich salonach ponad 50% mebli, które zostały wyprodukowane w Polsce. W Chinach ich obecność jest znacznie mniejsza.

Silna pozycja na rynkach europejskich

Polskie pochodzenie mebli jest gwarancją jakości w
Rumunii, natomiast w Czechach, Niemczech i Wielkiej
Brytanii eksperci nie zawsze są przekonani o jakości polskiej
produkcji
Przedstawiciele branży z Rumunii i Wielkiej Brytanii chwalą
przede wszystkich polskie meble tapicerowane, twierdząc,
że w tym specjalizuje się polski rynek meblowy

Przedstawiciele branży, którzy mają osobiste doświadczenia z
polskimi producentami są na ogół zadowoleni ze współpracy

Zdaniem rozmówców polscy producenci są wszechstronni i
elastyczni, a ich oferta bardzo różnorodna

Słaba obecność w Chinach

Chińscy przedstawiciele branży mają przekonanie,
że dystrybucja polskich mebli jest mało opłacalna,
ponieważ nie przynoszą one dużych dochodów
Dodatkowym problemem jest transport i
logistyka – sprowadzanie mebli z Polski trwa
długo i jest kosztowne

Polskie meble, które znalazły się w
ofercie chińskich dystrybutorów są
chwalone – także przez klientów – i
budują pozytywne nastawienie do
polskich producentów

POTENCJAŁ POLSKICH MEBLI W BADANYCH KRAJACH - PODSUMOWANIE
Na rynkach, na których Polska ma silną pozycję, promowanie konkretnych polskich marek i potencjału
napotyka na rozmaite wyzwania:
•

Polskie meble nie są kupowane ze względu na kraj pochodzenia (jak w przypadku mebli włoskich)

•

Konkretne marki mają znaczenie przede wszystkim w segmencie premium/ superpremium i
promowanie takich marek ma sens – np. poprzez większą obecność na targach meblowych i ciągły
marketing po targach (w Niemczech, Wielkiej Brytanii), również aspirujący polscy projektanci mają
szanse być bardziej rozpoznawani poprzez aktywność w mediach społecznościowych (Niemcy, Wielka
Brytania)

•

Promowanie zbiorczo „polskiej marki” mebli byłoby akcją pionierską w każdym z badanych krajów (w
związku z tym panują różne opinie co do zasadności takiego działania)

•

Ewentualna promocja narodowa mogłaby np. wyglądać tak jak promocja Holandii w Chinach, gdzie
działania promocyjne mają w pierwszej kolejności na celu wypromowanie samego kraju, produktów, z
których słynie, zainteresowanie chińskich klientów daną kulturą w ogóle, a w dalszym kroku
stanowiłoby to podstawy do promowania mebli.

ZNACZENIE MARKI W BADANYCH KRAJACH - PODSUMOWANIE
Znaczenie brandingu i jego możliwości różni się nie tylko od rynku, ale także od segmentów na danym rynku:
•

Meble premium/superpremium charakteryzuje duża rozpoznawalność marek – dotyczy to ekskluzywnych
mebli włoskich, ale także mebli designerskich, aspirujących projektantów, firm prezentujących się na targach.

•

Meble mainstreamowe są najczęściej sprzedawane pod marką własną dystrybutora, który sygnuje w ten
sposób jakość produktów. Jest to szczególnie ważne w krajach, gdzie polska produkcja nie jest utożsamiana z
wysoką jakością – wówczas klienci bazują na znajomości marki sklepu, który cenią i ufają, że ich nie zawiedzie.

•

W przypadku segmentu value for money promowanie konkretnych marek meblowych nie jest czymś
powszechnym.
Ludzie wiedzą, że mogą zaufać marce brytyjskiej i nie ma znaczenia, gdzie
ta sofa została wyprodukowana – jeśli on /Brytyjczyk/ ją sprzedaje, to
znaczy że jest dobra (WB)

w moim środowisku nie słyszałem ludzi,
którzy wymieniliby markę. Ludzie rozpoznają
meble z IKEI, ale o innych nie słyszałam. (R)

Jeśli zdecydujesz się, że występujesz tylko pod własną marką, znajdziesz się
w kłopocie, ponieważ ilość pieniędzy jakie musisz na to wyłożyć jest
gigantyczna (WB)

TARGET GRUPY W BADANYCH KRAJACH - PODSUMOWANIE
Oferta polskich mebli sytuuje się w konsumenckim mainstreamie – z uwagi na swą różnorodność i przystępność.
Najczęściej wskazywaną przez badanych grupą docelową byli młodzi ludzie, którzy urządzają niekoniecznie pierwsze swoje
mieszkanie.
Zależy im na dobrej jakości w atrakcyjnej cenie, chętnie interesują się nowymi trendami, poszukują oryginalnego stylu.
Ich mieszkanie nie jest szczególnie duże, dlatego znaczenie ma multifunkcjonalność i łatwość łączenia mebli ze sobą
(modułowość).
• W Wielkiej Brytanii polskie meble są kierowane do
młodego konsumenta, nowego pokolenia. Oznaczają się
bowiem współczesną linią, nawet dość nietypową w
odniesieniu do domów angielskich, które są raczej
konserwatywne. Zdaniem niektórych cechą polskich mebli
jest również to, że mają niewielkie proporcje.

• W Niemczech za grupę docelową polskich mebli
uchodzą single i rodziny w wieku od 20 do 35 lat, o
niższych do średnich dochodach.
• W Rumunii aspirujący do klasy średniej, raczej na
dorobku
Ludzie młodzi, 25-40 lat...
Czterdziestolatków zaliczam do młodych...

WNIOSKI
1.
Polska to liczący się gracz, niekiedy traktowany jako wschodząca potęga w
europejskiej branży meblarskiej, z uwagi na moce produkcyjne i dobrą
jakość/cenę. W Chinach pozostaje w dużej mierze czystą kartą.

2.
O polskich meblach panuje raczej zbiorcza, domyślna opinia, bez rozpoznawalności nazwy i
wizerunku poszczególnych marek. Polska jako kraj pochodzenia nie wpływa w
znaczniejszym stopniu na opinie o polskich meblach.

3.
Nie ma wyraźnego stylu, który byłby przypisywany polskiemu meblowi –
na wzór włoskiego czy skandynawskiego. Można go raczej ocenić jako
mainstreamowy (uproszczony europejski design).

REKOMENDACJE
1.
W przypadku promocji polskich mebli istnieją „proste” rezerwy
wzrostu: wzmacnianie kompetencji sprzedażowych (także na
poziomie komunikacyjnym) oraz podniesienie wiedzy na temat
kraju pochodzenia, marek i oferty.

2.

3.

Kreowanie własnych marek jest zasadniczą drogą do zaistnienia na
rynkach eksportowych, choć wymaga kosztownych inwestycji i
przełamywania branżowych nawyków. Łączy się to z potrzebą upgrade’u oferty zarówno pod względem różnorodności, jak i
wzornictwa.

Promocja narodowej marki meblowej (mimo pojedynczych
przykładów rzadko spotykana) oraz celowane inwestycje w
promocję (marki designerów, obecność na najbardziej
prestiżowych targach, showroomy) będzie wzmacniać efektywność
polityki marketingowej opartej na markach komercyjnych.

4.
Na trendy w meblarstwie wpływ mają zmiany we współczesnym
stylu życia: zurbanizowanym, mobilnym, elastycznym, proekologicznym i pro-zdrowotnym. Stwarza to szansę do
spozycjonowania polskich mebli, które będzie unikalne i na czasie.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

