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3 OPCJE STRATEGICZNE MARKI BRANŻY MEBLARSKIEJ

Nazwa opcji
strategicznej

SMART DESIGN

Wyróżnik, na którym
ma bazować koncepcja
marki

Multifunkcyjność mebli,
Inteligentne rozwiązania

Pozycjonowanie
cenowe

Kluczowa obietnica
polskiej marki branży
mebalrskiej

średnia półka cenowa

Wysoki komfort życia - więcej
przestrzeni w Twoim domu,

MADE IN POLAND

Żyjący w dużych miastach,

Grupa konsumentów
nowoczesne rodziny z dziećmi
najbardziej podatna na
z klasy średniej lub aspirujące
propozycję wartości

do niej
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3 OPCJE STRATEGICZNE MARKI BRANŻY MEBLARSKIEJ
Nazwa robocza opcji
strategicznej

wiarygdność

SMART DESIGN

TAK - wymaga jednak
konsekwencji

odpowiedź na trendy TAK W MEGATRENDZIE
WYSOKI - jednak tylko w
przypadku zawężenia koncepcji
do multifunkcyjności mebli lub
zastosowania w nich
inteligentnych rozwiązań

MADE IN POLAND

stopień wyróżnialności
w stosunku do
NISKI - w przypadku
wizerunku innych
rozszerzania pojęcia smart np. o
marek narodowych
praktyczność, oszczędność etc wejście w terytorium mebli
skandynawskich

główne marki
konkurencyjne

meble amerykańskie (wyniki z
badania ilościowego)

3

3 OPCJE STRATEGICZNE MARKI BRANŻY MEBLARSKIEJ

Nazwa opcji
strategicznej

Wyróżnik, na którym
ma bazować koncepcja
marki

SMART DESIGN

ECO

Multifunkcyjność mebli,
Inteligentne rozwiązania

Ekologiczna produkcja - naturalne
materiały (certyfikowane lite drewno
z polskich lasów o zrównoważonej
gospodarce), bez chemicznych
substancji

Pozycjonowanie
cenowe

Kluczowa obietnica
polskiej marki branży
mebalrskiej

średnia półka cenowa

Wysoki komfort życia - więcej
przestrzeni w Twoim domu,

Meble, które produkowane są z
poszanowaniem środowiska
naturalnego oraz z naturalnych
materiałów

MADE IN POLAND

Żyjący w dużych miastach,

Ludzie młodzi (idealiści) oraz ludzie
Grupa konsumentów
nowoczesne rodziny z dziećmi
najbardziej podatna na
świadomi żyjący na wyższym
z
klasy
średniej
lub
aspirujące
propozycję wartości
poziomie niż średnia
do niej
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3 OPCJE STRATEGICZNE MARKI BRANŻY MEBLARSKIEJ
Nazwa robocza opcji
strategicznej

wiarygdność

SMART DESIGN

TAK - wymaga jednak
konsekwencji

odpowiedź na trendy TAK W MEGATRENDZIE

ECO
ŚREDNIA - możliwa do zbudowania
w oparciu o skojarzenia z polskimi
lasami, jednak z ryzykiem PRowym
(wycinka drzew w Białowieży, smog
w miastach)

TAK W MEGATRENDZIE

WYSOKI - jednak tylko w
przypadku zawężenia koncepcji
do multifunkcyjności mebli lub
zastosowania w nich
inteligentnych rozwiązań

MADE IN POLAND

stopień wyróżnialności
w stosunku do
W Europie NISKI, w Azji - możliwy
NISKI - w przypadku
wizerunku innych
wyższy
rozszerzania pojęcia smart np. o
marek narodowych
praktyczność, oszczędność etc wejście w terytorium mebli
skandynawskich

główne marki
konkurencyjne

meble amerykańskie (wyniki z
badania ilościowego)

meble skandynawskie
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3 OPCJE STRATEGICZNE MARKI BRANŻY MEBLARSKIEJ

Nazwa opcji
strategicznej

Wyróżnik, na którym
ma bazować koncepcja
marki

SMART DESIGN

ECO

WYSOKA JAKOŚĆ
SOLIDNOŚĆ
WYKONANIA

Multifunkcyjność mebli,
Inteligentne rozwiązania

Ekologiczna produkcja - naturalne
materiały (certyfikowane lite drewno
z polskich lasów o zrównoważonej
gospodarce), bez chemicznych
substancji

Długa tradycja meblarska

Pozycjonowanie
cenowe

Kluczowa obietnica
polskiej marki branży
mebalrskiej

średnia półka cenowa

Wysoki komfort życia - więcej
przestrzeni w Twoim domu,

Meble, które produkowane są z
poszanowaniem środowiska
naturalnego oraz z naturalnych
materiałów

MADE IN POLAND

Żyjący w dużych miastach,

Ludzie młodzi (idealiści) oraz ludzie
Grupa konsumentów
nowoczesne rodziny z dziećmi
najbardziej podatna na
świadomi żyjący na wyższym
z
klasy
średniej
lub
aspirujące
propozycję wartości
poziomie niż średnia
do niej

Meble na lata

Ludzie żyjący na średnim i
wyższym poziomie,
doświadczeni życiowo i
zawodowo, poszukujący
harmonii i jakości w życiu,
raczej tradycjonaliści
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3 OPCJE STRATEGICZNE MARKI BRANŻY MEBLARSKIEJ

Nazwa robocza opcji
strategicznej

wiarygdność

SMART DESIGN

TAK - wymaga jednak
konsekwencji

odpowiedź na trendy TAK W MEGATRENDZIE

ECO

ŚREDNIA - możliwa do zbudowania
w oparciu o skojarzenia z polskimi
lasami, jednak z ryzykiem PRowym
(wycinka drzew w Białowieży, smog
w miastach)

TAK w obszarze solidności
wykonania

TAK W MEGATRENDZIE

TAK, ROSNĄCE ZNACZENIE

WYSOKI - jednak tylko w
przypadku zawężenia koncepcji
do multifunkcyjności mebli lub
zastosowania w nich
inteligentnych rozwiązań

MADE IN POLAND

stopień wyróżnialności
w stosunku do
W Europie NISKI, w Azji - możliwy
NISKI - w przypadku
wizerunku innych
wyższy
rozszerzania pojęcia smart np. o
marek narodowych
praktyczność, oszczędność etc wejście w terytorium mebli
skandynawskich

główne marki
konkurencyjne

meble amerykańskie (wyniki z
badania ilościowego)

WYSOKA JAKOŚĆ
SOLIDNOŚĆ
WYKONANIA

meble skandynawskie

NISKI - większość marek
zachodnioeuropejskich kojarzy się z
wysoką jakością, branża włoska
wykorzystuje natomiast „tradycję
rzemieślniczą” od lat,

WYSOKI - w kombinacji z przystępną
ceną, wymaga jednak najdłuższego
czasu do zbudowania takiego
wizerunku oraz bardzo dużej
konsekwencji w jakości mebli

meble niemieckie
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OPCJA - SMART DESIGN

PROPONOWANA TOŻSAMOŚĆ MARKI

Doradca - projektant wnętrz

Więcej przestrzeni,
więcej komfortu

żć

POŻADANY WIZERUNEK
UŻYTKOWNIKA MARKI
Osoba zaradna i postępowa,
podejmująca rozsądne decyzje

ZARADNOŚĆ
NOWOCZESNOŚĆ

ASPIRACJE GRUPY DOCELOWEJ

• chcą odnieść sukces zawodowy jednak nie kosztem
rodziny
• cenią sobie balans między życiem zawodowym i
prywatnym
• robią wszystko, aby własny dom był oazą
wypoczynku i spokoju

żć

RELACJE MARKI Z
UŻYTKOWNIKAMI

żć

żć

OSOBOWOŚĆ MARKI
Nowoczesny rodzic, żyjący z rodziną w
dużym mieście, pracuje jako pracownik
umysłowy, raczej wykształcony, zarabia
powyżej średniej jednak wysokie koszty życia
sprawiają, że poszukuje jakościowych rzeczy
w przystępnych cenach, pozytywny i otwarty
na nowości
WARTOŚCI REPREZENTOWANE
ESENCJA MARKI
PRZEZ MARKĘ

CECHY FIZYCZNE MARKI
• napis / znak graficzny „MADE IN
POLAND”
• meble z co najmniej dwiema
funkcjami lub innowacyjnymi
rozwiązaniami funkcjonalnymi

Koncepcja tożsamości marki według J.N. Kapferer, Strategic Brand Management
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OPCJA - SMART DESIGN - OPIS KONCEPTU
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OPCJA - SMART DESIGN - OPIS KONCEPTU
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OPCJA - ECO

PROPONOWANA TOŻSAMOŚĆ MARKI

RELACJE MARKI Z
UŻYTKOWNIKAMI

ESENCJA MARKI
Meble ECO

EKOLOGIA
BEZPIECZEŃSTWO

członek tej samej
proekologicznej społeczności
POŻADANY WIZERUNEK
UŻYTKOWNIKA MARKI

żć

Osoba wybierająca wszystko co naturalne
i ekologiczne

WARTOŚCI REPREZENTOWANE
PRZEZ MARKĘ

•
•
•
•

ASPIRACJE GRUPY DOCELOWEJ
cenią sobie wiedzę i naukę,
zależy im na własnym rozwoju i edukacji dzieci
starają się dbać o środowisko naturalne, chcą aby ich
dzieci mogły również cieszyć się pięknem planety
dbają o zdrowie swoje i swoich bliskich

żć

żć

OSOBOWOŚĆ MARKI
Osoba świadoma, otwarta na świat, dobrze
wykształcona i dobrze zarabiająca, nowoczesna,
mieszka w domu na przedmieściu większego
miasta, podróżuje po świecie sama oraz z rodziną,
kocha naturę, czuje się obywatelem świata i
jednocześnie czuje się odpowiedzialna za planetę

żć

CECHY FIZYCZNE MARKI
napis / znak graficzny „MADE IN
POLAND” wraz z informacją:
Wyprodukowane z certyfikowanego
drewna z polskich lasów lub
Wyprodukowane ze zrównoważonych
zasobów.

Koncepcja tożsamości marki według J.N. Kapferer, Strategic Brand Management
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OPCJA - ECO - OPIS KONCEPTU
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OPCJA - ECO - OPIS KONCEPTU
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OPCJA - WYSOKA JAKOŚĆ

PROPONOWANA TOŻSAMOŚĆ MARKI

ESENCJA MARKI
Meble na lata

przewodnik po świecie dobrej
jakości

żć

POŻADANY WIZERUNEK
UŻYTKOWNIKA MARKI
Ta osoba potrafi wybrać wysoką
jakość bez przepłacania

•
•
•

WARTOŚCI REPREZENTOWANE
PRZEZ MARKĘ
DOŚWIADCZENIE
TRADYCJA

ASPIRACJE GRUPY DOCELOWEJ
poszukują jakości w stylu życia, w jedzeniu, w rzeczach
którymi się otaczają
po latach poświęcenia i intensywnej pracy pragną wygody,
spokoju i „odrobiny przyjemności”
chcą rozwijać swoje pasje i dzielić się nimi z rodziną
oraz przyjaciółmi

żć

RELACJE MARKI Z
UŻYTKOWNIKAMI

żć

żć

OSOBOWOŚĆ MARKI
Osoba dojrzała, w miarę dobrze sytuowana,
doświadczona życiowo, czuje się spełniona pod
względem zawodowym i rodzinnym, poszukuje
jakości w swoim życiu będącej bardziej wynikową
pasji i umiejętności niż najdroższych materiałów i
reklamowego blichtru, ciepła, rodzinna

CECHY FIZYCZNE MARKI
• napis / znak graficzny „MADE IN
POLAND
• hasło: „Furnitures for life”
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OPCJA - WYSOKA JAKOŚĆ - OPIS KONCEPTU
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OPCJA - WYSOKA JAKOŚĆ – OPIS KONCEPTU

16

