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CELE BADANIA
Celem badania była ocena trzech koncepcji
marki dla polskiej branży meblarskiej, a także
wybór najbardziej obiecującej drogi wraz ze
wskazaniem potencjalnych zmian i kierunków
optymalizacji.
Poddane ocenie koncepcje to:
1. SMART DESIGN
2. ECO
3. QUALITY

METODOLOGIA I PRÓBA
METODOLOGIA
Badanie zostało zrealizowane przy zastosowaniu
dwóch technik jakościowych: FGI i IDI.
Badanie zrealizowano w trzech krajach:
w Chinach, w Niemczech i w Rumunii.
W każdym kraju przeprowadzono:
 5 FGI z konsumentami (czas trwania 2h,
w każdej grupie 6 uczestników)
 5 IDI z ekspertami techniką wywiadu
indywidualnego,
za
pośrednictwem
telefonu/Skype lub w trakcie bezpośredniego
spotkania.
Badanie przeprowadzono w listopadzie
i grudniu 2018 roku.

STRUKTURA PRÓBY

KONSUMENCI
FGI 1

FGI 2

FGI 3

FGI 4

FGI 5

płeć

K/M

K/M

K/M

K/M

K/M

wiek

36-50

25-35

25-35

25-35

36-50

dochód

Wyższy od
średniej

Średni i
wyższy

Średni i
wyższy

Średni

Średni

miejsce
zamieszkania

Stolica lub
miasto pow.
500 tys.

Stolica lub
miasto pow.
500 tys.

Stolica lub
miasto pow.
1 mln.

Miasto
peryferyjne
200-500 tys.

Miasto
peryferyjne
200-500 tys.

pozostałe

Kupili meble
w ciągu
ostatniego
roku

Kupili meble
w ciągu
ostatniego
roku

SINGLE,
planują kupić
meble w
ciągu roku

Kupili meble
w ciągu
ostatniego
roku

Kupili meble
w ciągu
ostatniego
roku

STRUKTURA PRÓBY

EKSPERCI
Przedstawiciel firmy dystrybucyjnej

1 wywiad

Przedstawiciel detalisty

2 wywiady

Dekorator wnętrz, projektant, bloger

2 wywiady

BADANE
KONCEPTY

KONCEPT

KONCEPT

KONCEPT

RYNEK
CHIŃSKI

SKOJARZENIA Z POLSKIMI MEBLAMI
Chińczycy mają stosunkowo wysoką świadomość,
jeśli chodzi o kraje pochodzenia mebli
i charakterystyczne dla danego kraju style. Znane
i rozpoznawane są przede wszystkim meble włoskie,
amerykańskie, malezyjskie, z Azji południowowschodniej, a także rynki skandynawskie takie jak
Dania, czy bardziej generalnie znany styl europejski
(meble niemieckie czy francuskie).
 Skojarzenia z polskimi meblami praktyczne nie
istnieją, konsumenci nie spotkali się z meblami
z Polski, nie znają stylu polskich mebli
 Skojarzenia z Polską są także bardzo ogólne:
II Wojna Światowa, inwazja Niemiec, kraj ubogi,
słabo rozwinięty. Polska nie jest popularnym
kierunkiem turystycznym w Chinach
 Jednocześnie koncepcja polskiej marki mebli nie
jest odrzucana, krytykowana

Polska jest bardzo biedna, bardzo zacofana,
ludzie są bezrobotni. To Europa Wschodnia.
Po pierwsze jest mała, nie wiem, jak może mieć
w ogóle las?
Nigdy nie słyszałam, żeby Polska miała
rozwinięty przemysł mechaniczny. Może dlatego,
że kraj jest mały, to może być lepszy w tego
rodzaju rękodziele. Pamiętam, że Polska miała
kiedyś szwalnie lub małe warsztaty.

Europa wschodnia. Wydaje mi się, że jest to kraj
socjalistyczny. Bardzo biedny.
W Polsce nie ma szybkiego tempa, tak jak
w Chinach. Nie trzeba zostawać w pracy tak dużo
po godzinach i każdy ma czas na chwilę relaksu.
Myślę, że potrafią się cieszyć życiem
i przywiązują wagę do życia rodzinnego. Nie ma
zbyt wielu miejsc, gdzie jest życie nocne.

KONCEPT

SMART DESIGN

OGÓLNA OCENA KONCEPTU A
Potencjał mebli wielofunkcyjnych w rozumieniu sofy,
która zmienia się w łóżko, jest niewystarczający na
chińskim rynku.
Można dostrzec jednak pewien potencjał w rozbudowanej
potrzebie Chińczyków do przechowywania dużej liczby
rzeczy. Wielofunkcyjność mebli w rozumieniu „smart”
przechowywania może być szansą na atrakcyjną
i wyróżnialną ofertę.

Główną korzyścią oferowaną chińskim konsumentom
powinno być „inteligentne, pojemne przechowywanie”,
a nie „oszczędność miejsca” – ponieważ problem
chińskich domów nie koniecznie tkwi w małych
przestrzeniach, a bardziej w dużej liczbie zgromadzonych
przedmiotów.



Atrakcyjne rozwiązanie dla posiadaczy
małych mieszkań w dużych miastach, singli,
osób na dorobku



Inteligentne
rozwiązania
na
przechowywanie dużej liczny przedmiotów



Możliwość
optycznego
powiększenia
przestrzeni mieszkania dzięki inteligentnym
rozwiązaniom przechowującym



Koncepcja nieatrakcyjna dla szerszej grupy
konsumentów, klasy średniej



Meble dwufunkcyjne to zbyt prosta
propozycja „smart designu” na rynku
chińskim



Koncepcja zmiany położenia przestrzennego
mebla nie wpisuje się w kulturowe
uwarunkowania – potrzebę zachowania
harmonii i spokoju w przestrzeni domowej.

SMART DESIGN

OGÓLNA OCENA KONCEPTU A
Jest to koncept, po którym konsumenci dużo sobie
obiecują poprzez skojarzenia z nowoczesnymi
technologiami. W tym kontekście propozycja rozkładanej
sofy rozczarowuje odbiorców.

WYRÓŻNIKI

Brak wyróżników omawianej propozycji.

KOMUNIKACJA

Na podstawie prezentowanego konceptu i obecnych na chińskim rynku trendów, konsumenci spodziewają się
zaawansowanych technologicznie rozwiązań z wykorzystaniem elektroniki – mebli zmieniających
położenie/funkcję za pomocą elektroniki, elementy sterowania wyposażeniem domu wbudowane w meble itp.

POSTRZEGANA
GRUPA DOCELOWA

Młode osoby – młode małżeństwa kupujące swoje pierwsze mieszkanie, osoby wynajmujące mieszkania,
studenci
Mieszkańcy dużych miast – mieszkań o małym metrażu
Osoby jeszcze nie ustatkowane, w okresie przejściowym

SMART DESIGN

EMOCJE I UCZUCIA WYWOŁYWANE
PRZEZ KONCEPT
Smart Design to dla konsumentów w Chinach
propozycja budząca ambiwalentne odczucia. Niesie
interesującą obietnicę zaawansowania technologicznego,
innowacji, futuryzmu – a z drugiej strony odwołuje się do
rozwiązań, które kojarzą się negatywnie z brakiem
przestrzeni, początkiem dorosłości, brakiem stabilizacji
w życiu.

GŁÓWNE SKOJARZENIA
ŚWIAT
MARKI – NIESPÓJNY

inteligencja, dopasowanie, funkcje/funkcjonalność, mechaniczność/mechanika, geometria.
Z jednej strony wygodny, sprzyjający spotkaniom towarzyskim (nawiązanie do rozkładanego stołu),
nowoczesny, zaawansowany technologicznie
…z drugiej natomiast – świat ograniczeń, ścisku, braku swobody, tymczasowość
Niewątpliwie wspólnym dla wszystkich skojarzeniem z konceptem Smart Design jest młodość

W zadaniu wykorzystano technikę badawczą Idea Cards – zestaw wystandaryzowanych obrazów, zdjęć pomocnych w metaforycznym opisywaniu rzeczywistości

SMART DESIGN

INSIGHT
Insight odwołujący się do małych powierzchni
mieszkania w badanym targecie niekoniecznie jest
żywy i prawdziwy. Brak przestrzeni, ciasnota kojarzy się
raczej z młodością, okresem wchodzenia w dorosłość.
Funkcjonalność w zaproponowanym kształcie nie wpisuje
się w chińską kulturę postrzegania spokojnego,
harmonijnego domu.

ATRAKCYJNOŚĆ

Insight raczej mało atrakcyjny;
Prawdziwy dla np. Hongkongu, ale niekoniecznie dla innych miast, gdzie problem braku wystarczającego
metrażu nie jest aż taki silny
Funkcjonalność mebli jest ważna, ale absolutnie nie kosztem komfortu.

TRAFNOŚĆ

Ograniczona trafność insightu;
Odbiorcy z grupy docelowej mają ustabilizowaną sytuację życiową, rodziny i często większe niż 50-60 metrów
mieszkania – a takie uznawane są przez nich za małe i odpowiednie do urządzania meblami wielofunkcyjnymi.

SMART DESIGN

BENEFIT
UWAGA: ważny kontekst kulturowy.

W chińskiej kulturze dom (miejsce, przestrzeń) musi
charakteryzować się stabilnością, niezmiennością,
stałością – tym, co zapewnia harmonię i spokój.
W tym kontekście meble wielofunkcyjne, których
używanie (składanie-rozkładanie)/przeobrażanie w inne
meble narusza tę harmonię, są niepożądane. Takie meble
są traktowane bardziej jako przykra konieczność dla
młodych osób, na dorobku, z ograniczonym budżetem –
niż atrakcyjny element wyposażenia wnętrza.
ATRAKCYJNOŚĆ

W propozycji konceptu najbardziej atrakcyjnym elementem jest obietnica inteligentnych rozwiązań –
konsumenci i eksperci spodziewają się tutaj rozwiązań wykorzystujących elektronikę, takich jak automatyczne
składanie/rozkładanie, dodatkowe funkcje takie jak ładowanie urządzeń czy zdalne sterowanie nimi.

TRAFNOŚĆ

Propozycja o ograniczonej trafności; konsumenci z grupy docelowej podkreślają potencjalną atrakcyjność takich
mebli da studentów lub właścicieli małych (50-60 metrowych) mieszkań.

UNIKALNOŚĆ

Koncept o ograniczonej unikalności – meble wielofunkcyjne (w polskim rozumieniu wersalki lub półkotapczanu)
są znane w Chinach; co więcej, znane są także rozwiązania dużo bardziej zaawansowane.

SMART DESIGN

RTB
RTB automatycznie kieruje uwagę odbiorców ku
niższym segmentom konsumenckim – niższym
w rozumieniu pozycji życiowej, dochodu, a tym samym
i siły zakupowej. Przywołane elementy historii designu
w Polsce do pewnego stopnia uwiarygadniają tego typu
rozwiązania, ale są skierowane do specyficznej grupy
konsumentów w Chinach. Jest to też uwiarygodnienie,
które zupełnie nie przystaje do zaawansowania
technologicznego.
ATRAKCYJNOŚĆ

Przywoływane przykłady mebli kojarzą się konsumentom dwojako: jako mało komfortowe (wielofunkcyjność
kosztem komfortu) lub jako ciekawe, „wygodne” (w rozumieniu: użyteczne) rozwiązanie do specyficznych
potrzeb konsumentów.

TRAFNOŚĆ

Wiarygodność RTB jest wysoka, konsumenci zgadzają się z przedstawionym faktem, że uwarunkowania
mieszkaniowe skłaniały do wymyślania wielofunkcyjnych mebli. Pytanie czy rzeczywiście jest to coś co ma
przełożenie na obecnych producentów?

UNIKALNOŚĆ

Niska unikalność – meble wielofunkcyjne/dwufunkcyjne są znane chińskim konsumentom.

SMART DESIGN

OCENA MOODBOARDU
Proponowane
rozwiązania
są
znane
konsumentom, nie są uznawane za
innowacyjne czy unikalne. W związku z tym
atrakcyjność konceptu jest obniżona.
Dodatkowo meble te wydają się być mało
wygodnymi
i
też
niezbyt
trwałymi
rozwiązaniami (w Chinach trwałe meble to
takie, które służą przez dziesiątki lat).

Zdaniem konsumentów przedstawione na
wizualizacji meble przypominają bardzo styl
IKEA. Jest on określany jako minimalistyczny
i nowoczesny, co nie pozostaje w sprzeczności
z wyobrażeniami budowanymi przez koncept.
Prezentowane meble nie są jednak tak
zaawansowane technologicznie (wykorzystanie
elektroniki, etc), jak konsumenci życzyliby sobie
po przeczytaniu samego konceptu => stąd
moodboard pozostawia pewien niedosyt
i poczucie rozczarowania

SMART DESIGN

KONCEPT A – PERSPEKTYWA EKSPERTÓW
OGÓLNA OCENA

Koncepcja odwołująca się do inteligentnych rozwiązań wywołuje zainteresowanie profesjonalistów – przede
wszystkim związanych z projektowaniem;
Jednak należy mieć na uwadze, że eksperci mają tutaj bardzo wysokie oczekiwania jeśli chodzi o zastosowane
rozwiązania – mówią o meblach sterowanych elektronicznie lub o całych modułach ściennych, pozwalających
zmieniać funkcje pomieszczeń (przesuwane całe ściany) – bardzo kosztowne rozwiązania, realizowane na
indywidualne zamówienie.
Przywoływane przykłady polskich mebli funkcjonalnych nie są natomiast niczym, czego chiński rynek by już nie
znał, i są postrzegane jako skierowane do niższych segmentów rynku.

POSTRZEGANE
SZANSE

Bardzo mocne rozwinięcie technologiczne propozycji, wejście w niszę bardzo zamożnych klientów
posiadających bardzo małe mieszkania w wielkich miastach (bardziej na sposób japoński), np. Hongkong.

POSTRZEGANE
ZAGROŻENIA

Brak wyróżników oferty, duża konkurencja

RÓŻNICE W OCENIE
VS KONSUMENCI

Niekorzystna cena wynikająca z importu – rozkładany stół czy sofę młode małżeństwo może kupić taniej
lokalnie.
Brak jest istotnych różnic w opiniach ekspertów względem ocen uzyskanych od konsumentów.

SMART DESIGN

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI EKSPERTÓW
Inteligentny design to ta nazwa może poszła za daleko. Tutaj
chodzi tylko o możliwość wykorzystania rzeczy do granic
możliwości, a prawdziwy inteligentny design jest powiązany z
internetem rzeczy.

W pierwszej kolejności patrzę na markę i design, nie na
funkcjonalność.

W Chinach jest dużo takich rzeczy; są tanie oraz sprzedawane
przez internet, w tym przez Shangpin, który w tym roku zarobił
już 10 miliardów. Widać więc, że konkurencja jest silna.

W Chinach dwadzieścia kilka marek robi takie rzeczy.

Jeśli się celuje w średnią półkę, to tu jest parcie z dwóch stron.
Średnia półka się kurczy i mamy albo wysoką jakość, albo niską
jakość. Trzeba zatem celować w wyższą jakość, mówić o wyższej
jakości, ale za średnią cenę.

Powinno to być dobrze przyjęte, bo wiąże się z dużą populacją,
ale za to oznacza trochę niższą półkę. Być może na poziomie
IKEA lub trochę niższym.

Natomiast jeśli chodzi o funkcjonalność, to nie miałem ani
jednego klienta, który by wybrał funkcjonalność. Moi klienci
przede wszystkim stawiają na wygląd, jednolitość, styl i to czego
chcą, a nie chcą funkcjonalności, to cecha na krótką metę,
chyba, że się ścigamy z Hongkongiem pod względem ścisku w
przestrzeni. Tam są już nanomieszkania.

Kiedyś widziałem pewne mieszkanie we Francji, niewielkie, około
50 metrów, poprzez kombinację mebli mogło się zmieniać
niczym kostka Rubika. Mogła zniknąć cała ściana. Cały regał,
rozkładając warstwa po warstwie można było zamienić w łóżko
czy w szafę na ubrania. Niesamowicie intensywne połączenie
funkcjonalności, ale pewnie strasznie drogie. Sporo metalu.
Pewnie trochę ludzi byłoby czymś takim zainteresowanych do
małych mieszkań.

KONCEPT

ECO

OGÓLNA OCENA KONCEPTU B
Koncept mebli Eko mógłby być atrakcyjny dla
bardzo wąskiej grupy osób o wysokiej świadomości
ekologicznej. Jako koncept mebli dla badanej grupy
docelowej nie buduje istotnego zainteresowania
konsumentów.



Odwołanie do pozytywnego
ochrony środowiska



Obietnica mebli z litego drewna (ale są
wątpliwości związane z wiarygodnością)



Ograniczona trafność przedstawionego
rozumienia ekologii – w Chinach eko meble
znaczy obecnie „nieszkodliwe dla ludzi”, a
nie „nieszkodliwe dla środowiska”



Ograniczona
zrozumiałość
koncepcji
”drewna z lasów o zrównoważonym
rozwoju” – jeśli ekologiczne, to z recyklingu,
a nie z litego drewna

aspektu

Dodatkowo jest to koncept, który budził bardzo dużo
wątpliwości, a wręcz niezrozumienia.

ECO

OGÓLNA OCENA KONCEPTU B
Prezentowany koncept mebli ekologicznych spotkał
się na chińskim rynku z niezrozumieniem. Wynika
to z innego niż zakłada koncept rozumienia pojęcia
„meble ekologiczne” oraz dość odległej dla chińskich
konsumentów korzyści, jaką jest dbanie o środowisko
w ogóle, a już w szczególności w odległej Polsce.

WYRÓŻNIKI

Choć ekologia jako taka nie jest tematem unikalnym, to odwołanie do zrównoważonej gospodarki leśnej jest
wyróżnikiem (nie jest to jednak koncepcja do końca zrozumiała dla odbiorcy w Chinach).

KOMUNIKACJA

Przekaz konceptu nie jest jasny. Główne wątpliwości dotyczą kwestii ekologii – w jaki sposób meble mogą
powstawać z litego drewna w kraju, w którym nie wycina się drzew (postrzegana bardzo wysoka cena);
natomiast jeśli ekologiczne w rozumieniu „z materiałów z odzysku” – to nie są to meble ekologiczne
w rozumieniu chińskiego konsumenta.

POSTRZEGANA
GRUPA DOCELOWA

W zależności od rozumienia konceptu „eko”
Nisza: osoby o bardzo wysokiej świadomości ekologicznej, gotowe zapłacić bardzo dużo za meble z drewna
o ograniczonej podaży
Szersza grupa: osoby szukające mebli tańszych, z płyty, z recyclingu (to jest ekologia w rozumieniu chińskich
konsumentów)

ECO

EMOCJE I UCZUCIA WYWOŁYWANE
PRZEZ KONCEPT
Koncept, z racji hasła przewodniego jakim jest
„eko”, przywołuję szereg pozytywnych emocji
związanych z odpowiedzialnością, dbałością, ochroną
– środowiska i najbliższych.
Na głębszym poziomie pojawiają się emocje związane
z bliskością natury – spokój, harmonia, ale też swoboda
i wolność.
GŁÓWNE
SKOJARZENIA

Spokój, wolność, brak ograniczeń, ochrona
środowiska, natura.

ŚWIAT
MARKI

Blisko natury, bez szkodliwych oparów. Świat
młodych ludzie, którzy lubią prostotę, powrót
do natury, prymitywność. Proste wzornictwo,
minimalizm.
Na poziomie emocji koncept nie wywołuje
negatywnych skojarzeń.

ECO

INSIGHT
Na tym etapie rozwoju chińskiego społeczeństwa
ekologia rozumiana jest jako brak szkodliwości dla
ludzi; dbałość o wspólne dobro jakim jest szeroko pojęte
środowisko jest wartością, której nie da się zanegować,
ale jednocześnie nie jest to wystarczająco silny
motywator dla konsumentów.

ATRAKCYJNOŚĆ
TRAFNOŚĆ

Insight rezonuje pozytywnie – wymienione problemy są przez konsumentów i ekspertów zauważane. Badani
uważają także, że należy podjąć działania ochraniające środowisko i pozytywnie oceniają takie działania marki.
Głębsza analiza zwyczajów i potrzeb chińskich konsumentów pokazuje jednak ograniczoną trafność insightu;
W Chinach bycie eko, produkty eko rozumiane są bardziej jako rzeczy o niskiej szkodliwości dla ludzi. W
kategorii mebli – przede wszystkim meble nie zawierające formaldehydu czy innych szkodliwych substancji
(farb, barwników, lakierów, klejów). Meble szkodliwe można rozpoznać po specyficznym zapachu.
Pojedyncze osoby wskazywały zbyt odległe powiązanie pomiędzy plastikiem w oceanie, a meblami z drewna
(jako nietrafny przykład).

ECO

BENEFIT
Korzyść w postaci dbania o środowisko jest
atrakcyjna na poziomie ogólnym – jednak może
funkcjonować jako dodatkowy argument za zakupem
danego produktu, a nie kluczowy czynnik wyboru.
Konsumenci w Chinach oczekują konkretnej korzyści na
poziomie osobistym; dbałość o zrównoważony rozwój
lasów w odległej Polsce nie jest wystarczająco silną
zachętą.

ATRAKCYJNOŚĆ

Ewentualne podobanie się konceptu płynie z przełożenia deklarowanej dbałości o środowisko na domyślną
korzyść dla konsumenta: meble bezpieczne da ludzi, nie emitujące szkodliwych oparów.

TRAFNOŚĆ

Korzyść prezentowana w koncepcie nie jest w bezpośredni sposób istotna dla konsumentów na rynku chińskim.
Poszanowanie naturalnego środowiska (polskiego środowiska) czy ogólnie pojęta dbałość o „jakąś” ekologię to
dla konsumentów za mało. Oczekują oni konkretnej, konsumenckiej korzyści – co będą z tego mieli osobiście.
Dodatkowo nowoczesny design niekoniecznie jest jednoznaczną korzyścią – spodziewany jest tutaj styl a la
IKEA, który nie jest powszechnie uznawany za atrakcyjny.

UNIKALNOŚĆ

Unikalność konceptu ekologicznego jest stosunkowo niska – wiele marek na chińskim runku odwołuje się
aktualnie do podobnych wartości, opierając ofertę na litym drewnie (które, w przeciwieństwie do płyty, nie
zawiera szkodliwych substancji spajających, kleju itp.). Unikalność oparta na zrównoważonym rozwoju nie była
poprawnie odczytywana

ECO

RTB
RTB konceptu ekologicznego budzi dezorientację,
gdyż sugeruje produkcję mebli z drewna
recyklingowanego, a więc mniej ekologicznego
w rozumieniu chińskiej kultury (bo zawierającego
szkodliwe substancje).

ATRAKCYJNOŚĆ

Zwiększający się stopień zalesienie Polski jest faktem, który wywołuje pozytywne emocje u odbiorców, nawet
podziw.

TRAFNOŚĆ

Wiarygodność RTB bywa ograniczona, ze względu na problem ze zrozumiałością przekazu i postrzeganym
brakiem logiki;
Skoro zalesienie kraju wzrasta, to najpewniej dlatego, że ograniczono wycinkę drzew lub jej prawie całkowicie
zakazano  a więc meble te produkowane są pewnie z materiałów z odzysku, z płyt MDF. A te na pewno nie są
ekologiczne.
Gdyby przyjąć założenie, że meble produkowane są z litego drewna, którego w związku z ograniczoną wycinką
lasów musiałoby być bardzo mało – to przekładałoby się to na bardzo wysoką cenę mebli.

UNIKALNOŚĆ

Konsumenci nie słyszeli o żadnej marce, która odwoływałaby się do ekologii w rozumieniu zrównoważonej
gospodarki leśnej.

ECO

OCENA MOODBOARDU
Atrakcyjność
Prezentowany styl mebli mocno kojarzy się z
meblami IKEA. Meble opisywane jako proste,
często nawet zbyt proste, niekoniecznie
wysokiej jakości (bo lekkie, nie masywne, nie
lite/potężne).
Dodatkowo
czynnikiem
ograniczającym
atrakcyjność jest uboga (bo naturalna) paleta
kolorystyczna mebli, ograniczająca się do
naturalnego wybarwienia drewna.
Dopasowanie do konceptu
Prezentowane
wizualizacje
pasują
do
omawianego konceptu mebli ekologicznych.
Najbardziej atrakcyjne ilustracje
Najbardziej atrakcyjnymi elementami kolażu
były ilustracje odwołujące się do natury i dbania
o naturę (krajobrazy, mała roślinka), a także
symbol certyfikatu.

ECO

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
Obywatelski obowiązek względem problemu globalnego
ocieplenia na pewno jest dobrym pomysłem. Ale nie do
końca rozumiem, o czym jest mowa w drugiej części. Czyli
jeśli użyją tych materiałów do produkcji np. szafki, a ja się
jej pozbędę, to wspieram rozwój czy recykling?

Nie jest to nic szczególnego. Cokolwiek by się teraz nie
kupowało, każdy reklamuje się ochroną środowiska.
Ochrona środowiska i troska o walkę z globalnym
ociepleniem to bardzo dobre pomysły, ale jednocześnie
banały, nie ma w tym nic nowego.

Myślę, że odzyskiwanie materiałów to bardzo dobry i
nowoczesny pomysł i jest przyjazny środowisku.

Bez wątpienia Chińczycy przykładają coraz więcej uwagi
do ochrony środowiska. Ale nie wiem, czy przy zakupie
mebli jest to determinujący czynnik wpływający na decyzję
o zakupie mebli, wydaje mi się, że ludzie jednak będą
szukać własnej korzyści. (…) Nie osiągnęliśmy jeszcze
takiego poziomu kultury.

Jeśli to materiał z recyklingu, to musi być płyta.
Jeśli się zetnie drzewa, to nie ma lasu. Skąd się więc
bierze to drewno? Muszą to więc być płyty, skoro mają
materiał, a las ciągle rośnie.
Myślę, że liczba śmieci na oceanie nie ma zbyt dużego
związku z drewnianymi meblami, których używam.
My używamy tylko tyle drewna, ile mamy w domu mebli.
Czyżbyśmy się też do tego przyczynili?

Mam wrażenie, że nie ma to ze mną dużego związku. Ja
używam mebli drewnianych i może szkodzę środowisku
tego kraju i przyczyniam się do wycinki lasów, ale gdybym
ich nie używała, to używałabym plastikowych, a te również
powodują zanieczyszczenie.

Myślę, że każdy z nas kupuje meble raz na wiele lat
użytkowania. Naprawdę nie chcemy tego (niszczenia
środowiska).

Nie podoba mi się zdanie, że jest wytworzone z
ekologicznych materiałów. Czy te ekologiczne materiały to
surowce z recyklingu? Nie do końca rozumiem tę część.

ECO

KONCEPT B – PERSPEKTYWA EKSPERTÓW
OGÓLNA OCENA

Eksperci, zarówno projektanci jak i osoby związane z handlem, oceniają koncept Eco jako nieadekwatny dla
Chińskiego konsumenta, który nie przywiązuje szczególnej wagi do ochrony środowiska; choć co do zasady
zgadzają się, że dbanie o środowisko jest ważne.
Jeden z ekspertów zwrócił uwagę na ograniczoną wiarygodność RTB – bardziej wiarygodni w byciu eko
są rosyjscy producenci drewna, którzy odwołują się do dużych zasobów leśnych. Co więcej są to lasy długo
rosnące, co daje dobre, twarde drewno wysokiej jakości.

POSTRZEGANE
SZANSE

Niska szansa na sukces marki zbudowanej na koncepcie Eco – potencjalnie temat do eksploatacji
w perspektywie 10-15 lat, kiedy być może świadomość Chińczyków ewoluuje.

POSTRZEGANE
ZAGROŻENIA

Brak gotowości konsumentów, niska świadomość ekologii

RÓŻNICE W OCENIE
VS KONSUMENCI

Konkurencja odwołująca się do tematyki eko

Eksperci podzielają zdanie konsumentów na temat konceptu Eco – chiński konsument przy wyborze mebli nie
kieruje się kwestią wpływu na środowisko naturalne.

ECO

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI EKSPERTÓW
Prawdę mówiąc, niezbyt to atrakcyjne dla Chińczyków, bo
oni nie zaprzątają sobie głowy takimi sprawami.

Jedna firma sprzedawała meble wykonane z litego drewna,
surowca naturalnego, a druga firma robiła inne meble
bazując na nowoczesnej technologii i chwaliła się, że do
ich produkcji nie wycina się drzew. Obie twierdziły, że w
związku z tym są ekologiczne. Która ma rację?

Chyba że ktoś ma silne poczucie odpowiedzialności za
ochronę środowiska.

Nie ma za bardzo sensu. Globalne ocieplenie, to
niewątpliwie prawda, ale skoro tak, to nie urządzajmy
domu. Jeśli chcemy dobrze urządzić dom, to na pewno
zadziała to niszcząco na środowisko. Niech na każdego
przypada średnio 30 metrów kwadratowych - wystarczy.

Pierwsza moja myśl to Rosja, bo drewno z lasu
pierwotnego jest lepsze niż z posadzonego. Druga myśl,
czy to las szybkorosnący?

Możliwe, że kupujący nie przywiąże do tego dużej wagi, bo
nie jest ekspertem z dziedziny ekologii, ogląda
wiadomości, czyta gazety i wie, że ochrona środowiska to
ważna rzecz ale jako konsument jest na nią nieczuły.

Jako hasło może być, ale sprzedaży się na tym nie oprze.
Nie będzie to główny czynnik, od którego będzie zależeć,
czy klient kupi mebel, czy nie. W Pekinie obecnie jest
smog, mówi się o problemach związanych z ochroną
środowiska, czyli będzie to robiło dobre wrażenie ze
względu na zrównoważony rozwój i certyfikowane drewno
z lasu. Tak więc jako hasło może być, ale musi upłynąć
jakieś 10 lat, nim ekologia będzie jedną z głównych kwestii
poruszających Chińczyków.

KONCEPT

QUALITY

OGÓLNA OCENA KONCEPTU C
Główną osią interpretacji konceptu jest odwołanie
do rzemiosła, które jest najciekawszym elementem
i automatycznie kieruje uwagę odbiorców w stronę
rękodzieła, dopracowanych, finezyjnych detali i w
konsekwencji, wysokiej ceny mebli robionych na sztuki.



Rzemieślniczy charakter opisywanych mebli
to najważniejszy i najciekawszy element
konceptu, jednak zbyt ogólny, aby
konsumenci mogli się do propozycji
ustosunkować



Postrzegana bardzo wysoka cena mebli



Brak informacji na temat charakterystyki
proponowanych mebli – czym się
wyróżniają?

QUALITY

OGÓLNA OCENA KONCEPTU C
Na poziomie ogólnym koncept przywołuje
skojarzenia z ręcznym rzemiosłem wysokiej klasy
typu buty szyte na miarę, ręcznie wykonywane torebki.

WYRÓŻNIKI

Na tym etapie trudno jest wskazać wyróżniki koncepcji – konsumenci nie znają bowiem polskiego stylu mebli
rzemieślniczych, nie wiedzą czym te meble będą się różnić od ręcznie wykonywanych mebli np. włoskich.

KOMUNIKACJA

Koncept rozumiany jest jako propozycja wysokiej jakości mebli wykonywanych ręcznie, rzemieślniczymi
sposobami. Nie jest to z pewnością produkcja masowa.

POSTRZEGANA
GRUPA DOCELOWA

Osoby zamożne, dla których ważna jest jakość i niepowtarzalny styl.

QUALITY

EMOCJE I UCZUCIA WYWOŁYWANE
PRZEZ KONCEPT
Emocje
związane
z
propozycją
mebli
rzemieślniczych
(w
interpretacji
chińskich
odbiorców) to wrażenia związane z doświadczaniem
czegoś wyjątkowego, unikatowego – radość, ekscytacja,
poczucie klasy i elegancji, ale także poczucie
bezpieczeństwa, pewności i zaufania.

ŚWIAT
MARKI

komfort, bezpieczeństwo, wysoki status
i precyzja wykonania

EMOCJE

podobne jak w przypadku obcowania
z dziełem sztuki, z czymś unikatowym,
jedynym w swoim rodzaju, poczucie
wyjątkowości i komfortu

QUALITY

INSIGHT
Sposób sformułowania insightu spotkał się z krytyką
konsumentów – nie podoba się krytyczny wydźwięk
zdania, że „wszyscy produkują źle i słabej jakości”, a tylko
Polska dostarcza wyroby wysokiej jakości.

ATRAKCYJNOŚĆ

Ograniczona atrakcyjność ze względu na negatywny wydźwięk i porównawczy, krytykujący charakter
sformułowania.

TRAFNOŚĆ

Ograniczona – konsumenci żywią przekonanie, że na rynku nawet tym masowym dostępne są zarówno
produkty niskiej, jak i średniej i wysokiej jakości. Tak więc używana w opisie generalizacja jest nietrafna.

QUALITY

BENEFIT
Benefit odwołujący się do wysokiej jakości trwałych
mebli jest atrakcyjny i buduje obietnicę mebli o
charakterze premium – przyrównywanych do ręcznie
robionych, rzemieślniczych mebli np. włoskich.
Na tym poziomie unikalność benefitu jest niska, ale
unikalność potencjalnie mogłaby być zbudowana poprzez
styl mebli charakterystyczny dla Polski.
ATRAKCYJNOŚĆ

Propozycja mebli wysokiej jakości, trwałych, z dobrej jakości materiałów jest w oczywisty sposób atrakcyjna dla
badanych. Koncept komunikuje luksusowy charakter mebli.

TRAFNOŚĆ

Trudna do określenia trafność propozycji, opis nie mówi nic o stylu polskich mebli rzemieślniczych, a od stylu
mebli zależy zainteresowanie klientów. Sama wysoka jakość jest benefitem bardzo generycznym, ale
odpowiadającym na potrzeby klientów.

UNIKALNOŚĆ

Unikalność propozycji jest ograniczona w związku z faktem, że rzemieślnicze wykonanie i związana z nim wysoka
jakość mebli to cechy, które konsumenci znają np. z mebli włoskich marek premium, ale też z bogatych tradycji
chińskich.
Unikalności spodziewają się w stylu polskim, który jednak na tym etapie jest konsumentom nieznany.

QUALITY

RTB
Uzasadnienie wysokiej jakości mebli jest zupełnie
nietrafione. Zdaniem konsumentów, jeśli mówimy
o segmencie premium lub nawet superpremium, to
odwołanie się do liczby reklamacji jest nie na miejscu,
nieeleganckie – jest argumentem z innego porządku,
ze świata właśnie produkcji masowej.

ATRAKCYJNOŚĆ
TRAFNOŚĆ
UNIKALNOŚĆ

Niska – argumentacja nie pasuje charakterem do prezentowanego segmentu premium.
Trudna do określenia – konsumenci wytykają brak danych liczbowych, a brak informacji na temat wielkości
produkcji i eksportu skłania do podejrzeń, że niska liczba zwrotów wynika z niskiego poziomu sprzedaży.
Przedstawiona argumentacja jest nietypowa dla mebli premium, ale też nietrafiona.

QUALITY

OCENA MOODBOARDU
Atrakcyjność
ograniczona. Brak przykładów unikatowych
ręcznie wykonanych elementów.
Dopasowanie do konceptu:
ograniczone; konsumenci nie znaleźli na
wizualizacjach tego, co obiecywał w ich
przekonaniu koncept, czyli ręcznie wykonanych
detali, rzeźbień, unikatowego polskiego stylu
rzemieślniczego.
Najbardziej atrakcyjne wizualizacje:
jedno zdjęcie uznano za dobrze oddające
charakter rękodzieła – zdjęcie ukazujące kunszt
łączenia drewnianych elementów.

QUALITY

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
To są europejskie meble ręcznie robione, a w Europie koszty
pracy są bardzo wysokie. To będą bardzo drogie rzeczy.

Mnie nie interesują ekskluzywne, kosztowne materiały i
rękodzieło.

Ręcznie wykonane, design z dbałością o szczegóły, wysoka cena i
kojarzy mi się to z pracochłonnym ręcznym rzemiosłem. Trzeba
włożyć w nie więcej wysiłku, ale do rzeźbień jest to konieczne.

Polscy producenci mają najniższy odsetek reklamacji – ale
dlaczego? Może dlatego że mało sprzedają. To nie powinno być
powiedziane, to nie ma nic do rzeczy.

Rękodzieło jest drogie. Wszystko jest teraz zmechanizowane, kto
jeszcze wyrabia coś ręcznie? Na pewno ręcznie wykonane będą
drogie. Koszty pracy są wysokie, a trzeba jeszcze wziąć pod
uwagę transport surowca, selekcjonowanie drewna, ile to czasu
zajmie. Ale czy ten biedny kraj ma w ogóle jakieś maszyny?

Bardziej już wyższa półka pod względem wykonania, jakości i
materiałów. Tradycja rzemieślnictwa może wskazywać na
zdolności i sumienność Polaków.

Nie wiemy do końca co to za rękodzieło. Nie wiemy czy to jest
wygodne łóżko. Można podnieść wartość rzeźbieniami w
drewnie w jakimś specyficznym polskim kunszcie. Ale tu nie
wiemy jakie to jest.

To co przyciągnęło moją uwagę, to długa tradycja ręcznie
robionych mebli w Polsce, to mnie zainteresowało. Koncepcja
mówi o bogatym kunszcie, ale nie wiem jak to wygląda na tle
chińskiego rękodzieła, które jest znane na całym świecie.

Tylko czy ta produkcja ręczna ma w sobie coś unikalnego czego
nie można znaleźć u innych producentów?

QUALITY

KONCEPT C – PERSPEKTYWA EKSPERTÓW
OGÓLNA OCENA

Na poziomie ogólnym koncepcja mebli wysokiej jakości jest przyjmowana bardzo pozytywnie;
Eksperci zwracają uwagę na dwa aspekty proponowanego kierunku: wysoka trwałość mebli, ceniona przez
Chińczyków i tradycje rzemieślnicze, ręczne wykonanie – które buduje obietnicę mebli wyjątkowych, bardzo
drogich, dla zamożnych klientów.

POSTRZEGANE
SZANSE

Obietnica wysokiej trwałości mebli, gwarancji na wiele lat – ten aspekt ma największe znaczenie dla
konsumentów chińskich

POSTRZEGANE
ZAGROŻENIA

Brak informacji na temat konkretnego stylu rzemieślniczego; potencjalnie niska wyróżnialność lub mało
atrakcyjna oferta pod względem designu

RÓŻNICE W OCENIE
VS KONSUMENCI

Szansa w niszy klientów dóbr luksusowych, poszukujących unikatowych mebli ręcznie robionych (Versace)

Eksperci odbierają koncept Jakość podobnie jak konsumenci, zwracając uwagę na te same aspekty.

PORÓWNANIE KONCEPTÓW
BADANIE NA RYNKU CHIŃSKIM NIE WYŁONIŁO KONCEPTU O SZCZEGÓLNIE WYSOKIM POTENCJALE.
Wydaje się, że pewien potencjał ma koncept Smart Design, Koncept Eko ma ograniczony potencjał na rynku chińskim ze
ale wymaga on modyfikacji kierunku:
względu na:


Zmiana
obecnej
propozycji
z
rozwiązań  Niskie zainteresowanie Chińczyków aspektem ochrony
wielofunkcyjnych mebli w stronę “smart” rozwiązań
środowiska – zdecydowanie bardziej rezonują benefity
związanych z przechowywaniem, organizowaniem dużej
eko w rozumieniu: nieszkodliwe dla użytkownika,
liczby przedmiotów.
naturalne materiały, bez chemii, nie uwalniające
trujących substancji do atmosfery (silnie odczuwany
 Wprowadzenie
elementów
pokazujących
negatywny wpływ zanieczyszczonego środowiska na
zaawansowanie technologiczne, a nie tylko proste
ludzi)
zmiany funkcji.
 Dodatkowo konsumenci nie widzą osobistej korzyści
Taka rekomendacja wynika z uwarunkowań kulturowych:
w takiej propozycji – tym, co jest chronione
w omawianym koncepcie, są polskie lasy, a nie
 Chiński dom nie lubi zmian w przestrzeni – ciągłe
środowisko w ogóle.
składanie i rozkładanie mebli burzy harmonię i spokój


Chińczycy lubią natomiast kupować i gromadzić
przedmioty. To generuje duże problemy jeśli chodzi
o szeroko rozumiane przechowywanie. Stąd silniej
pojawia się potrzeba zorganizowania przechowywania
tak, aby posiadane rzeczy nie tworzyły wrażenia
bałaganu

Koncept Jakość jest przede wszystkim propozycją
postrzeganą jako niszowa – dla osób zamożnych,
poszukujących unikatowych, ręcznie wytwarzanych mebli;


Jednocześnie atrakcyjność konceptu polskich mebli
rzemieślniczych jest niewiadoma, ponieważ ani
konsumenci, ani profesjonaliści nie mają wiedzy czym
charakteryzuje się polski styl/polski design i trudno jest
im się odnieść do takiej propozycji.

RYNEK
NIEMIECKI

SKOJARZENIA Z POLSKIMI MEBLAMI
Przez klientów polskie meble nie są
kojarzone z niczym konkretnym – brak
pozytywnych, ale też brak negatywnych odczuć na
temat mebli polskiej produkcji. Inne jest podejście
ekspertów w tym zakresie. Mają oni świadomość
tego, że Polacy produkują meble wysokiej jakości,
polski rynek mebli jest bardzo ważny dla Niemiec.

Konsumenci
„Nie mam pojęcia, jestem zdziwiona jak to czytam, nigdy nie
słyszałam o polskich meblach”
Większość konsumentów nic nie wie na temat polskich
mebli, a co za tym idzie nie ma na ten temat żadnych,
konkretnych skojarzeń.
Pojedynczy klienci mają świadomość, że część mebli dla IKEA
jest produkowana w Polsce, pojawiły się przypuszczenia, że
prawdopodobnie jest to związane z niższymi kosztami
produkcji.
Pojedynczy konsumenci oraz eksperci mają świadomość
wysokiej jakości polskich mebli i tego, że polskie rzemiosło
jest cenione na świecie.

Postrzeganie Polski w Niemczech cały czas jest dość
stereotypowe (kraj biedny, wciąż dość zacofany),
co może powodować dystans na emocjonalnym
poziomie, ale na poziomie racjonalnym brak
jakichkolwiek przesłanek wskazujących na negatywne
nastawienie do jakości czy stylu polskich mebli.

Eksperci
„Polskie meble są bardzo dobrej jakości, polski rynek mebli
jest dla nas bardzo ważny”
Dodatkowo, eksperci mają świadomość, że polski rynek
mebli jest bardzo ważny dla Niemiec, Polacy produkują
meble wysokiej jakości.

KONCEPT

SMART DESIGN

OGÓLNA OCENA KONCEPTU A
Koncepcja Smart Design wywołuje mieszane
uczucia
wśród
większości
niemieckich
konsumentów – z jednej strony pociąga idea
multifunkcjonalności, inteligentnych rozwiązań, z drugiej
przeraża wizja małych przestrzeni, braku przytulności,
przyjemności przebywania w takim pomieszczeniu czy
podkreślania estetyki mebli.

Idea multifunkcjonalności jest ciekawa, ale za dużo
o problemach, za mało o estetyce, wygodzie czy
przyjemności mieszkania.



Ciekawa alternatywa dla osób posiadających nieduże
mieszkania w mieście; atrakcyjne rozwiązanie szczególnie
dla młodych, na dorobku.



Idea multifunkcjonalności zawsze ciekawi, wiązana jest z
rozwojem, trendami, udogodnieniami.



Sprytne rozwiązania, które pozwolą zaoszczędzić miejsce,
lepiej zagospodarować przestrzeń.



Rozczarowujące wyjaśnienie na czym polega smart – taka
dwufunkcyjność nie zaskakuje, jest znana od lat .



Nieatrakcyjna dla części odbiorców, którzy nie narzekają na
małe przestrzenie - powrót do czasów studenckich.



Koncentracja na małych przestrzeniach wywołuje
negatywne emocje – ciasnota, brak wygodny, swobody.



Brakuje polotu, odwołania się do komfortu i przyjemności
mieszkania – suche, praktyczne podejście.



Kłopotliwość w codziennym funkcjonowaniu - „dom, który
się składa”.

SMART DESIGN

OGÓLNA OCENA KONCEPTU A
Koncepcja polaryzująca opinie konsumentów – od
akceptacji po brak zainteresowania. Przyciąga
obietnica smart rozwiązań, dystansuje „zamknięcie się”
w małych przestrzeniach i mało nowoczesne rozwiązania
typu smart.

WYRÓŻNIKI

Zgodność z trendami – w dzisiejszych czasach pędu oraz rozwoju technologicznego, wszelkie smart/inteligentne
urządzenia są cenione – większość konsumentów jest ciekawa nowych rozwiązań.
Wygoda w domu dzięki inteligentnym rozwiązaniom – każdy chce mieć wyższy komfort mieszkania, dzięki
atrakcyjnym, nowoczesnym rozwiązaniom.
RTB – odwołanie się do 60 letniej polskiej tradycji w branży meblarskiej, choć mało wiarygodny dla większości.

KOMUNIKACJA

Meble, które dzięki oferowanym funkcjonalnościom i sprytnym rozwiązaniom sprawią, że w twoim małym
mieszkaniu będzie ci się mieszkało wygodniej i całkiem nowocześnie.

POSTRZEGANA
GRUPA DOCELOWA

Przede wszystkim ludzie młodzi do 35. r.ż
Mieszkańcy dużych miast o małym metrażu.

Młodzi ludzie, którzy wynajmują mieszkania, młode rodziny – pierwsze mieszkanie.
Single, osoby które wynajmują mieszkania; osoby na dorobku, jeszcze nie ustatkowane.

SMART DESIGN

EMOCJE I UCZUCIA WYWOŁYWANE
PRZEZ KONCEPT
Wewnętrzna sprzeczność w charakterze koncepcji
– tymczasowość, zmiany, ciasnota vs wsparcie,
inteligencja, wygoda.

GŁÓWNE SKOJARZENIA

zmiana, komfort, wielofunkcyjność, inteligencja, nowe pomysły, ustrukturyzowanie vs ścisk, ciasnota,
dostosowywanie się, brak swobody.

ŚWIAT
MARKI – NIESPÓJNY

z jednej strony świat pomysłowy, dający wiele możliwości, sprzyjający spotkaniom, dopasowany do
potrzeb,

GŁÓWNA WĄTPLIWOŚĆ

świat mało stabilny, wiecznie zmieniający się, może być męczący, brak przyjemności, stabilności: „mój dom
ma żyć moim życiem, a nie ja jego życiem”.

OGÓLNE WRAŻENIE

inteligentny świat, dla nowoczesnych, dla tych, co lubią sprytne rozwiązania, też tych którzy będą mieli
potrzebę inteligentnego wykorzystania przestrzeni.

z drugiej, świat w którym jest mało przestrzeni, ściśnięty, dla niektórych niewygodny, kojarzący się z małą
przeszłością i też latami studenckimi.

Większe zaangażowanie emocjonalne wśród młodszych konsumentów, dla starszych odbiorców 45+ zbyt ciasny, studencki.

SMART DESIGN

INSIGHT
Insight prawdziwy, ale buduje dystans na
emocjonalnym poziomie wśród części odbiorców.
Przede wszystkim z uwagi na nawiązanie do
problematycznej kwestii rosnących cen mieszkań.
Nie przemawia również do osób, które mają stabilną
sytuację finansową i nie mają problemów z przestrzenią.

ATRAKCYJNOŚĆ

Przeciętna atrakcyjność insightu – prawdziwy, ale wywołuje wątpliwości.
Z jednej strony, insight trafnie oddaje rzeczywistość na niemieckim rynku:
coraz więcej ludzi przeprowadza się do dużych miast
mieszkania są coraz droższe, coraz mniej osób może pozwolić sobie na większe mieszkanie (prawdopodobnie
światowy trend)
Z drugiej strony, właśnie odwołanie się do trudnej sytuacji na rynku nieruchomości budzi frustrację, skojarzenia
z problemami finansowymi, ograniczaniem się. Konsumenci nie chcą o tym słuchać i utożsamiać się z taką
sytuacją.

TRAFNOŚĆ

Ograniczona:
Większość konsumentów uznaje, że na tym etapie zarysowany problem ich nie dotyczy – część mieszka na
obrzeżach dużych miast, dzięki czemu mogą sobie pozwolić na większy metraż, część mieszka w mieście, ale też
nie ma dużych problemów z przestrzenią.

SMART DESIGN

BENEFIT
Korzyść ciekawa, ale ujęta w zbyt ogólny sposób.

ATRAKCYJNOŚĆ

Przeciętna; oszczędność przestrzeni czy komfort są ważne, ale multifunkcjonalność została ujęta w zbyt ogólny
sposób.
W propozycji konceptu najbardziej podoba się idea inteligentnych rozwiązań – konsumenci spodziewają się tu
więcej niż 2 możliwości, nie tylko zmiany czegoś w coś (sofy w łóżko), ale też czegoś „+” np. dodatkowych funkcji
związanych z technologią (ładowanie telefonu).

TRAFNOŚĆ

Przeciętna – oszczędność przestrzeni wynikająca z inteligentnych rozwiązań jest ciekawa, ale nie kojarzy się
zupełnie z komfortem, a raczej z problemem: składania rzeczy, zmieniania ich w ciągu dnia, czy też ich jakością –
„bo jak coś pełni trzy funkcje to w każdym jest słabe”; „nie mam ochoty spać na łóżku, na którym przed chwilą
siedzieli moi znajomi”.

UNIKALNOŚĆ

Niska – obietnica inteligentnych rozwiązań, tj. takich mebli, które pełnią dwie bliskie sobie funkcje są znane od
lat. W Niemczech też budowano małe mieszkania, też były meble, które pełniły funkcję „łóżka i półki”. Co
więcej, IKEA wprowadza funkcjonalności „+”, tj. takie, że np. możesz naładować telefon kładąc go na blacie.

SMART DESIGN

RTB
Polaryzacja ocen na poziomie uwiarygodnienia
głównej korzyści. Z jednej strony, zaciekawia
długoletnia historia branży meblarskiej; z drugiej strony
odczuwany jest brak progresu, poprzez odwoływanie się
to czasu sprzed kilku dekad, do rozwiązań znanych
odbiorcom.
ATRAKCYJNOŚĆ

Przeciętna, zestawienie mało znanego, ale ciekawego faktu, z rozwiązaniami znanymi odbiorcom.
Większość odbiorców nie ma świadomości tak długiej historii „smart designu” w Polsce – fakt zaskakujący
i interesujący.
Podane przykłady kojarzą się dwojako:
z jednej strony, z oszczędnością miejsca, jego sprytnym wykorzystaniem, czy też powiększeniem powierzchni
z drugiej, z rzeczami mało wygodnymi i też mało estetycznymi – „nie do końca sofa, nie do końca łóżko, i nie do
końca biurko jakie by się chciało”.

TRAFNOŚĆ

Niejednoznaczna, polaryzuje.
Niska wiarygodność, z uwagi na brak wiedzy na temat długoletniej tradycji polskiego „smart designu” – potrzeba
silniejszego uwiarygodnienia tego faktu.
Vs wysoka – w przypadku mniejszych przestrzeni szuka się wielofunkcyjnych rozwiązań.

UNIKALNOŚĆ

Niska unikalność.
Rozwiązania multifunkcjonalne znane są od lat, też w Niemczech, kiedy w latach 50-60 zaczęto budować
mniejsze mieszkania.

SMART DESIGN

OCENA MOODBOARDU
Moodboard kojarzony jest ze stylem IKEA
– nowoczesny, minimalistyczny, na czasie.

Podane przykłady nie zaskakują, są znane na
niemieckim rynku.
Górne zdjęcie po lewej stronie mało znaczące,
generyczne w kategorii.
Wizualizacja stolika i dwa dolne zdjęcia trafnie
i atrakcyjnie oddają ideę multifunkcjonalności tj. że nie tylko zmieniasz sofę w łóżko, ale że
łóżko jest „odrębnym elementem mebla”, tj.
nie śpi się na rozłożonej sofie, tylko na
oddzielnym łóżku na którym nikt nie siedział.
Dolne dwa zdjęcia kojarzone są z drogimi
meblami.
Nie podoba się koncepcja łóżka w szafie.

SMART DESIGN

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
Brzmi to więc ciekawie, koncepcja, która kryje się za tym byłaby
po prostu dla małych mieszkań bardzo dobra. Mam wszystko w
jednym. Mam łóżko jako łóżko, a kanapę jako kanapę, a
kuchnię jako kuchnię. I chociaż znam meble i myślę, że są dobre,
nie chcę ich mieć w moim domu.

To nie jest moje. Nie wygląda to źle, ale w ogóle tego nie
potrzebuję. Właściwie widzę to w podobny sposób. No cóż,
naprawdę mi się to podoba, ale tak czy owak pozostaję przy tym
klasycznym, łóżko jest łóżkiem.

One przeznaczone są do małych pomieszczeń. Jak mieszkanie
studenckie, mieszkanie singla, wszystko, co jest w dużym
mieście, byłoby bardzo odpowiednie, ale jak ktoś ma dom to
nie będzie o tym myślał.

Smart Home nie na poziomie technicznym, ale na poziomie
mebli.

Zgadzam się, że kiedy to zobaczysz, to się przydaje. Nie sądzę,
aby zawsze były to meble brzydkie tylko dlatego, że są również
funkcjonalne. Ale zawsze martwiłbym się, że gdybym kupił
dziesięć takich mebli, miał je w całym mieszkaniu, musiałbym
złożyć pięć rzeczy i rozłożyć je ponownie i tak dalej…

Tak więc funkcjonalne, praktyczne, oszczędzające miejsce i
ciekawe rozwiązania.

Sofa do spania. Muszę powiedzieć, że kojarzą mi się z tym
całkowicie negatywne rzeczy. Kiedy odwiedzasz przyjaciół, śpisz
na kanapie. Nie chciałbym teraz zmieniać łóżka na rozkładaną
sofę, abym w ciągu dnia miał kanapę, a wieczorem spał na niej.
Komfort nie jest taki sam, jak mam do spania kanapę i łóżko.
Myślę, że jest to rozwiązanie tymczasowe, jest to po prostu
trochę trudne.

SMART DESIGN

KONCEPT A – PERSPEKTYWA EKSPERTÓW
OGÓLNA OCENA

Idea multifunkcjonalności oceniana przychylnie, choć pomysł uznany za mało innowacyjny, rozwinięcie pomysłu
rozczarowuje – eksperci spodziewają się bardziej zaawansowanych funkcjonalności na tym etapie rozwoju
rynku meblarskiego (ładowanie smartfonów, sterowanie oświetleniem LED itp.).
To kierunek o praktyczności w zarządzaniu przestrzenią, a nie o multifunkcjonalności mebli na miarę XXI wieku.
To realny kierunek i zgodny z obecnymi i nadchodzącymi trendami na rynku mieszkaniowym.

POSTRZEGANE
SZANSE I
ZAGROŻENIA

Polski rynek jest ważny dla niemieckiego rynku meblarskiego – jakość, wiarygodność, solidność.
W obecnej formule przeciętny potencjał – duża konkurencja na rynku, choćby IKEA, która od dawna weszła w
strategię aranżacji małych wnętrz oraz praktycznych czy smart funkcjonalności. Konieczność zbudowania
przewag nad konkurencją.
Szansa na zaistnienie polskiej marki, ale wskazane poszukanie przewag nad IKEA - z poziomu m.in. konsumenta
np. zarządzasz swoją przestrzenią w sposób smart, dzięki meblom, które mają kilka dodanych rozwiązań
uprzyjemniających funkcjonowanie na co dzień.

RÓŻNICE W OCENIE
VS KONSUMENCI

Eksperci spodziewają się również w ofercie bardziej zaawansowanych rozwiązań, tj. nie tylko duofunkcjonalności, ale też 2-3 dodatkowych sprytnych funkcji.
Eksperci spodziewają się wysokiej ceny mebli.

SMART DESIGN

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI EKSPERTÓW
Ten producent koncentruje się na rynku, oferując bardziej elastyczne meble,
biorąc pod uwagę funkcjonalność i dostosowane do dzisiejszego rynku

Tak, to jest kluczowe. Aby pokryć jak
najwięcej funkcji w ograniczonej lub w małej
przestrzeni.

To standardowe wzornictwo i nic innowacyjnego w zakresie
funkcji, to wszystko już było, zarówno półkotapczan, jak i
wielofunkcyjny stół do pracy/kawowy. To już mamy.
Musiałoby to być rewelacyjnie wykończone albo technika
powinna być jakaś sensacyjna, albo cena. Wtedy
powiedziałbym, że to jest atut.

Tak, wydaje się, że to idzie totalnie w
kierunku „Tiny House”. Wysoki standard
mieszkania studenckiego.

Teraz to nic sensacyjnego. IKEA, na przykład, jako klasyczny
rynek typu „na wynos". IKEA jest nowoczesna, niewątpliwie
funkcjonalna, elastyczna. Nie wiem więc, czy rynek czeka na
polskiego producenta, który oferuje to samo. Ponieważ ktoś taki
już istnieje.

Główne przesłanie tej koncepcji to po prostu: masz mało miejsca,
ale nadal masz modne, stylowe, wielofunkcyjne meble w domu.
Niekoniecznie trzeba obyć się bez wszystkich rzeczy i nie trzeba
meblować domu w trybie awaryjnym. Tak naprawdę
minimalistycznie można mieć wiele funkcji w nim, tak, że jest to
nadal na czasie.

KONCEPT

ECO

OGÓLNA OCENA KONCEPTU B
Idea mebli eko jest przyjmowana z dużą
otwartością. Zgodna z trendami dbania
o środowisko czy mody na produkty eko. Jednakże
w kontekście branży meblarskiej wydaje się, iż jest to zbyt
niszowy kierunek dla polskiej marki mebli – motyw eko
nie pojawia się na liście kluczowych potrzeb jeśli chodzi
o wybór mebli.

Jako idea kierunek zgodnie akceptowany przez ekspertów
i konsumentów; ale zbyt przyszłościowy dla konsumentów.
Dla ekspertów wiarygodny i atrakcyjny, ale jedocześnie
kojarzony z produktami drogimi.



Poszanowanie środowiska naturalnego, użycie materiałów
z chronionych lasów



Atrakcyjny wizerunek firmy – nowoczesna, wpisująca się
w trendy, prawdopodobnie innowacyjna



Prawdopodobnie
minimalistyczne



Mniej ciekawy na tle alternatywnych propozycji. Kierunek
zgodny z trendami, ale nie odpowiada na kluczowe
potrzeby – przede wszystkim liczy się wygląd, dopasowanie
do pomieszczenia, praktyczność też rozumiana jako
wielofunkcjonalność.



Wizerunek marki niszowej, drogiej, dla zamożnych klientów.



Ograniczona wiarygodność eko w kontekście produktów
z Polski, w tym też mebli. Część klientów kojarzy Polskę
z przeciętną jakością produktów (efekt stereotypowego
myślenia na temat Polski).

meble

estetyczne,

proste,

ECO

OGÓLNA OCENA KONCEPTU B
Niemiecki konsument jest świadomy trendów eko.
Jest to nurt atrakcyjny, potrzebny, a w przyszłości
wręcz konieczny, żeby uchronić środowisko przez
degradacją. Niemniej jednak, w kontekście mebli,
niemiecki konsument nie jest jeszcze gotowy na taką
ofertę – nadal kluczowy jest design i jakość.

WYRÓŻNIKI

Ekologiczne meble, wykonywane z certyfikowanego drewna, to jest prawdopodobnie z poszanowaniem zasad
zrównoważonej gospodarski (raczej przypuszczenie, a nie pewność, bo konsumenci nie wiedzą co dokładnie
znaczy eko w kontekście mebli).
Marka kojarzona z progresywnością, wysoką ceną.
Poszanowanie środowiska naturalnego – konieczność, która stoi przez każdym człowiekiem.
Polska jako kraj o bogatych zasobach leśnych – większość klientów nie ma takiej wiedzy na temat polskiej
gospodarski leśnej.

KOMUNIKACJA

Wszyscy musimy zacząć dbać o środowisko, bo inaczej w przyszłości zniszczymy naszą planetę. Każdy musi
zacząć od siebie. Przyjemnie i zdrowo byłoby mieć w domu nie tylko ekologiczne meble (bez kleju, bez innych
szkodliwych substancji chemicznych), ale też inne rozwiązania, które chroniłyby środowisko.

POSTRZEGANA
GRUPA DOCELOWA

Klient świadomy, wrażliwy na kwestie środowiska, podchodzący z dużym szacunkiem do natury.
Młodzi klienci do ok. 35 r.ż, bo ta grupa jest otwarta i bardziej zaangażowana w problematykę, gdzie liczy się
postawa obywatelska. Przede wszystkim dla zamożnych klientów.

ECO

EMOCJE I UCZUCIA WYWOŁYWANE
PRZEZ KONCEPT
Pomysł wywołuje pozytywne skojarzenia na
poziomie emocjonalnym – kierunek eko kojarzy się
z naturą, spokojem, równowagą. Opisywany w sferze
marzeń, przyszłościowy – gdy zmęczymy się pędem
i konsumpcjonizmem.
Brak zasadniczych różnic w postawach pomiędzy
konsumentami, jeśli chodzi o charakter marki.
GŁÓWNE
SKOJARZENIA
ŚWIAT
MARKI

Natura, drewno, zieleń, przyroda, dbałość
o przyrodę, zrównoważenie, poszanowanie,
niszczenie, konieczność chronienia, powietrze.
Lepszy,
czysty,
nowoczesny,
przemyślany niż dotychczas, rozsądny.

lepiej

GŁÓWNA
WĄTPLIWOŚĆ

Czy eko nie wpłynie na obniżenie jakości w
rozumieniu trwałości czy praktyczności mebli?

OGÓLNE
WRAŻENIA

Ilustrowany świat funkcjonuje w sferze
marzeń, na dzień dzisiejszy „lampa Aladyna,
pomarzmy sobie” tj. w świecie pędu,
konsumpcji, kiedy niszczymy naszą planetę,
wydaje się nierealistyczny.

ECO

INSIGHT
Insight prawdziwy, jeśli chodzi o stan faktyczny
– w przyszłości musimy zadbać o środowisko,
bo w przeciwnym razie zniszczymy planetę i siebie.
Insight poruszający emocjonalnie, ale jednocześnie pomimo świadomości ekologicznej klientów z rynku
niemieckiego - w kontekście mebli nie myśli się
o zachowaniach ekologicznych.
ATRAKCYJNOŚĆ

Podoba się idea proekologicznej postawy obywatelskiej - trudno nie zgodzić się czy sprzeciwić tak istotnej
kwestii jak ochrona środowiska, ochrona planety, czy ochrona nas samych.

Klienci z rynku niemieckiego mają zakorzenione tego rodzaju zachowania, choć nadal w umiarkowany sposób,
bo wiedza na temat składów, czy procesów produkcji jest ogólnie niska. Większość konsumentów, a szczególnie
młodszy target deklaruje „ekologiczne postawy” tj. segregacja śmieci, czytanie etykiet odzieży, produktów
spożywczych czy kosmetyków…..

TRAFNOŚĆ

…. niemniej, jeśli chodzi o meble to nadal nie myśli się w proekologicznych kategoriach.

ECO

BENEFIT
Idea „ekologicznych mebli” przyjęta bardziej
pozytywnie, ale na tym etapie potrzeb
konsumentów mało trafna.

ATRAKCYJNOŚĆ
TRAFNOŚĆ

Propozycja produkcji mebli nowoczesnych, z poszanowaniem środowiska naturalnego, z certyfikowanego
drewna, z materiałów ekologicznych, naturalnych, bez szkodliwych substancji jest doceniana przez niemieckich
konsumentów.
Ograniczona. Na tym etapie brak potrzeb czy myślenia ekologicznego w kontekście mebli.
Na obecnym etapie wyboru mebli nadal kluczowe jest to, aby mebel był ładny, dopasowany do wnętrza,
tworzył z innymi meblami wymyśloną wizję klienta. Kolejnym aspektem są praktyczność, jakość i cena. O
ekologiczności się na tym etapie nie myśli.

UNIKALNOŚĆ

Wysoka unikalność pomysłu, choćby z tego względu, że zdecydowana większość odbiorców na rynku
niemieckim nie ma świadomości 1/Polski jako producenta mebli, 2/Polski jako producenta nowoczesnych
mebli, 3/Polski jako kraju ekologicznego.

ECO

RTB
RTB atrakcyjne, ale dość ogólne w swoim
przesłaniu. Nikt nie miał świadomości, że tereny
leśne w Polsce zwiększyły swoją powierzchnię o prawie
50%, ale z drugiej strony pojawią się pytania czy ma to
związek z przemysłem meblarskim czy też polityką leśną
polskiego rządu?

ATRAKCYJNOŚĆ

Informacja na temat wzrostu zalesienia w Polsce w ciągu ostatnich 60 lat przyjmowana jest z dużym
zainteresowaniem i wywołuje pozytywne emocje – przyroda jako coś bliskiego człowiekowi zawsze budzi
pozytywne odczucia.

TRAFNOŚĆ

Przeciętna, bo brak wiedzy w tym zakresie, co sprzyja wątpliwościom: odbiorcy mają problem w powiązaniem
RTB z przekazem insightu oraz benefitu, bo nie wiedzą czy wzrost terenów leśnych to zasługa polityki
producentów mebli czy regulacji polskiego rządu.

UNIKALNOŚĆ

Wysoka, z uwagi na ciekawą, atrakcyjną informację – zauważa się tendencję do wycinania lasów na świecie,
więc każda informacja stojąca w sprzeczności z tym trendem jest zaskakująca.

ECO

OCENA MOODBOARDU
Atrakcyjność
Atrakcyjność koncepcji na przeciętnym poziomie –
podoba się minimalizm i czystość, ale brakuje
przyjemności,
kontaktu
człowieka
z
przyrodą/meblami.
Podane przykłady mebli nie kojarzą się z wygodą.
Dopasowanie do konceptu
Moodboard dopasowany do koncepcji w
przeciętnym stopniu – z jednej strony tak, bo: proste
połączenie mebli z naturą. Czyste przestrzenie,
łagodne, miękkie połączenia kolorystyczne, biele,
szarość, kolor naturalnego drewna. Z drugiej, trochę
rozczarowuje, bo spodziewano się bardziej
estetycznych mebli.
Najbardziej atrakcyjne ilustracje
Brak visuali, które w szczególny sposób wzbudzały
pozytywne emocje. Zdjęcie ojca z synem naciągane,
przesadzone, a pozostałe wizualizacje mebli
ocenione jako przypadkowe, nie kojarzą się z
równowagą tj. wygodą, komfortem, przyjemnym
otoczeniem.

ECO

KONCEPT B – PERSPEKTYWA EKSPERTÓW

OGÓLNA OCENA

Idea uznawana za atrakcyjną, ale na tym etapie zbyt niszowa – kierunek zbyt rewolucyjny.
Kierunek z dużym potencjałem w przyszłości, jako jeden z nadchodzących trendów, po czasie stawiania na
wielofunkcjonalne i zaawansowane technologicznie meble i przestrzenie.

POSTRZEGANE
SZANSE

Wyrazista platforma strategiczna, ale o niszowym zasięgu.

POSTRZEGANE
ZAGROŻENIA

Brak tego rodzaju potrzeb – kierunek przyszłościowy, aktualnie wykraczający poza oczekiwania. Jedocześnie,
platforma eko w takim ujęciu nie obejmuje istotnych z punktu widzenia konsumentów korzyści – nie kojarzy się
z designem, czy ze smart rozwiązaniami, a raczej prostotą.

RÓŻNICE W OCENIE
VS KONSUMENCI

Idea eko oceniana pozytywnie, ale rozczarowująca – eksperci spodziewają się propozycji mebli wykonywanych
w zaawansowanych technologiach i z zaawansowanych materiałów, a nie tylko ogólnych informacji na temat
poszanowania środowiska naturalnego.

Potencjał do budowania jakości marki, bo na tym etapie kierunek eko w branży meblarskiej nie jest znany.

ECO

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI EKSPERTÓW
Moje doświadczenie pokazuje, że nie przywiązują tak wielkiej
wagi do tego zrównoważonego rozwoju, oszczędzającego
zasoby. Jest świadomość, jest jej coraz więcej, ale nie jest tak, że
teraz mogę powiedzieć, że są klienci, którzy przychodzą do mnie i
mówią "nie", jeśli nie pracują w sposób zrównoważony, to tego
nie chcemy. Chodzi raczej o design, a następnie o cenę, a dopiero
potem pojawiają się pytania takie jak pochodzenie.

Wiem od wielu dostawców, którzy kupują towary z Polski, wiem,
że są one certyfikowane przez FSC, tak. Ale w rzeczywistości nie
tak dokładnie, jak to jest opisane w tym tekście. Nie pomyślałbym
teraz, że Polska rzeczywiście odzwierciedla to, co jest napisane w
tym tekście.

Teraz świadomie nazywam to eco-touch. Jest wiele zastrzeżeń do
tematu ekologii, świadomości ekologicznej i środowiska. Nadal
myślę, że ludzie boją się kupić coś, co jest zbyt zielone, ale nie
fajne i stylistycznie nie jest ok..

Pierwszą moją nadzieją, i to muszę od razu powiedzieć, było
znalezienie zupełnie nowego materiału do produkcji mebli – to
pomyślałam podczas czytania pierwszej części. A potem czytam,
że to jest po prostu znowu, w cudzysłowie, drewno, ale
przynajmniej jest ono uprawiane i przetwarzane w sposób
zrównoważony. To już jest bardzo ważne, że powierzchnia leśna
w Polsce zregenerowała się o prawie 50%. To mnie zastanawia,
wątpię trochę, 50% jest już bardzo dużo. To głupie, jakby to
wszystko dzięki temu producentowi mebli. Myślę, że to trochę
niefortunne.

KONCEPT

QUALITY

OGÓLNA OCENA KONCEPTU C
Koncepcja odwołująca się do jakości wywołuje
pozytywne emocje, bo konsumenci cenią jakość.
Niemniej kierunek o przeciętnym potencjale z uwagi na
generyczny charakter korzyści oraz tendencje do
budowania wizerunku marki oferującej bardzo drogie
meble.



Meble wysokiej jakości,
z trwałych materiałów



Komfort użytkowania, nie zniszczą się szybko



Pewność,
poczucie
gwarancja na lata



Wysoka cena wynikająca z wysokiej jakości
materiałów



Producent niszowy, oferujący meble na
zamówienie (część odbiorców)



Oferta dla zamożnych i raczej starszych
klientów, stawiających na stabilność

wykonane

bezpieczeństwa,

QUALITY

OGÓLNA OCENA KONCEPTU C
Wszyscy konsumenci poszukują w kategorii
obietnicy jakości, tego aby meble służyły na lata.
Niemniej, istotnym czynnikiem jest także design i cena.

WYRÓŻNIKI

Wysoka jakość, niezawodność, trwałość mebli.

KOMUNIKACJA

Przekaz koncepcji czytelny - meble produkowane w Polsce są wysokiej jakości. Polscy producenci mebli mają
wieloletnie doświadczenie i know how. Są znani i doceniani na całym świecie.

POSTRZEGANA
GRUPA DOCELOWA

Osoby o wyższych dochodach, dysponujące dużą powierzchnią mieszkaniową. Ustatkowane, z rodzinami.
Ceniące jakość, status, zwracające uwagę na jakość wykończenia. Lubiące rozwiązania na lata, mało wrażliwe na
trendy.

QUALITY

EMOCJE I UCZUCIA WYWOŁYWANE
PRZEZ KONCEPT
W charakterze idei opartej na jakości dominują
wątki związane z trwałością, pewnością
i dojrzałością.

SKOJARZENIA

jakość, tradycja, wytrzymałość, trwałość na
lata, nakład pracy, szlachetność, chłód, meble
na zamówienie, status, odchodzenie od
masowej produkcji, dla wybranych.

ŚWIAT
MARKI

odwołanie się do rzemiosła i tradycji, niemal
ręcznej roboty, buduje skojarzenia ze
światem takich wartości jak stabilność,
trwałość, dostojność.

GŁÓWNA
WĄTPLIWOŚĆ

dotyczy kwestii związanych ze zbyt
poważnym stylem mebli – obawa części
młodych, że dostępne w ofercie meble będą
tradycyjne w wyglądzie, mało nowoczesne i
bez sprytnych rozwiązań; raczej w stylu
rustykalnym (część odbiorców).

OGÓLNE
WRAŻENIA

świat dla starszych 50+ , osób ceniących
tradycję, stabilność i status.

QUALITY

INSIGHT
Jakość jest bardzo ważnym kryterium w procesie
podejmowania decyzji. Konsumenci poszukują
trwałych mebli, na miarę ich możliwości – innymi słowy
„nikt nie chce mieć kiepskich mebli”.

ATRAKCYJNOŚĆ

Przeciętna atrakcyjność tak sformułowanego insightu - uruchamia negatywne myślenie tj. otaczają nas produkty
słabej jakości, producenci oszczędzają na produkcji kosztem jakości, a z takim podejściem wiele osób się nie
zgadza. Masowa produkcja nie musi oznaczać niskiej jakości.
Prawdą jest, że jakość jest bardzo istotna, stanowi o gwarancji trwałości i wyglądu mebla przez lata, ale
nieprawdą jest, że niemiecki konsument jest gotowy zapłacić więcej za markę, bo marki praktycznie nie istnieją
w świadomości odbiorców.

TRAFNOŚĆ

Ograniczona trafność – jakość budowana jest w oparciu o indywidualne doświadczenia (consumer experience,
wizyty w sklepach), a nie markę.
W oczach niemieckich konsumentów, większość oferty dużych salonów meblarskich spełnia ich oczekiwania
pod kątem jakości.

QUALITY

BENEFIT
Zaskakujący, interesujący, choć zauważalna
tendencja do podważania wiarygodności z uwagi na
brak wiedzy na temat producentów z Polski. Benefit
kojarzony ze starszym, bardziej zamożnym klientem.

ATRAKCYJNOŚĆ

Oferowana korzyść brzmi atrakcyjnie – każdy konsument poszukuje mebli na lata, zatem obietnica wysokiej
jakości i solidności wykonania jest przyjmowana pozytywnie.

TRAFNOŚĆ

Przeciętna trafność tak sformułowanego benefitu, z uwagi na fakt, iż solidność i wysoka jakość kojarzone są z
bardzo wysoką ceną.
Polska nie jest znana niemieckim odbiorcom jako producent mebli, tym bardziej jako solidny wykonawca (część
odbiorców).

UNIKALNOŚĆ

Obietnica jakości nie jest unikalna, jest obietnicą generyczna, każdy bowiem producent stara się zapewniać
swoich odbiorców o jakości.

QUALITY

RTB
RTB brzmi atrakcyjnie, szczególnie pozytywnie
działają takie sformułowania jak tradycja
i rzemiosło. Niemniej jednak jego wiarygodność była
kwestionowana. Niski odsetek reklamacji podoba się, ale
tego typu statystyki nie są w Niemczech w ostatnim
czasie traktowane jako wiarygodne źródło informacji.

ATRAKCYJNOŚĆ

RTB brzmi ciekawie, szczególnie przekaz nawiązujący do długoletniej tradycji polskiego rzemiosła meblarskiego,
ale jednocześnie wprowadza w błąd bo jest kojarzony z meblami wykonywanymi ręcznie, a to z kolei implikuje
skojarzenia z bardzo wysoką ceną. Brak zrozumiałego związku RTB z masową produkcją z poziomu insightu.

WIARYGODNOŚĆ

Kwestionowana z uwagi na brak wiedzy na temat polskiego rynku meblarskiego, długoletniej tradycji. Polska nie
kojarzy się niemieckim konsumentom z wysoką jakością (stereotypowe myślenie).

UNIKALNOŚĆ

Przeciętna unikalność RTB – to Niemcy mogą pochwalić się długoletnią tradycją rzemiosła meblarskiego,
o polskim mało kto słyszał. Informacja na temat niskiego odsetka reklamacji jest ciekawa, ale też łatwa do
podważenia z uwagi na brak wiedzy niemieckich konsumentów na temat polskiej tradycji meblarskiej.

Spójna ocena w segmentach.

QUALITY

OCENA MOODBOARDU
Atrakcyjność
Wizualizacja koncepcji pozytywnie zaskakuje podoba się lekkość i nowoczesność , estetyka
mebli, też wizualizacje podkreślające status i
jakość mebli, w tym wykończenia.
Dopasowanie do konceptu

Przeciętne dopasowanie - w moodboardzie
więcej współczesności, szeroka oferta wzorów.
W opisie koncentracja na handcrafcie,
skojarzenia w kierunku mebli ciężkich,
ciemnych, niekoniecznie współczesnych,
nawet rustykalnych.
Najbardziej atrakcyjne ilustracje
Wszystkie zdjęcia atrakcyjne, podobają się
przestronne wnętrza, współczesny styl, dbałość
o wykończenia i obietnica swobody.

QUALITY

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
Po pierwsze, kto mówi, że droższe oznacza wyższą jakość? Skąd
to wiesz? I właściwie cały ostatni akapit, że Polacy są słusznie
doceniani na całym świecie za jakość mebli. Nigdy nie słyszałem,
że najlepsze meble pochodzą z Polski? Po raz pierwszy
usłyszałam, że ma tak być.

Zastanawiałam się więc, kto może udowodnić, że najmniej
reklamacji dotyczy polskich mebli? A potem mówi się tu, że meble
są wykonane ręcznie. Wciąż pozostaje pytanie, czy jest to
naprawdę całkowicie ręcznie wykonane?

Z reklamacjami ok. Jak oni się tego dowiedzieli? Dlaczego wolno
im to umieścić tutaj? Myślę, że jest to całkowicie komiczne. To
brzmi dla mnie zupełnie niewiarygodnie. Jeśli trzeba o tym pisać,
to jest słabo.

Jest to producent mebli, który musi bardzo mocno podkreślić, że
sam buduje dobrą jakość. Większość marek wysokiej jakości już
cieszy się renomą i jest z niej znana. Kręcą tutaj.

Uważam, że jest to trochę trudne, już przy pierwszym akapicie,
że masowa produkcja wydaje się łączyć w jakiś sposób
negatywnie z tanimi materiałami. Zawsze jest tak, że poprzez
masową produkcję w zasadzie otrzymujemy tylko najtańsze
meble, co wcale nie jest prawdą, ale tak naprawdę IKEA
udowadnia, że jest odwrotnie.

QUALITY

KONCEPT C – PERSPEKTYWA EKSPERTÓW
OGÓLNA OCENA

Kierunek przeciętnie oceniany przez ekspertów – generyczny, wewnętrznie niespójny, podważane przesłanie
insightu oraz RTB.
Eksperci wiedzą, że jeśli jest się producentem to trzeba dostosować się do regulacji UE i ustalonych norm. Jeśli
chcesz być na rynku jako producent, to nie możesz do produkcji używać materiałów najniższej jakości. Jeśli tak
się dzieje to jest się poza rynkiem.

POSTRZEGANE
SZANSE

Brak wyrazistych szans – konieczność zbudowania wśród finalnych odbiorców przekonania i wiedzy na temat
jakości polskich mebli. Meble z koncepcji kojarzone z niszowym klientem – o wysokim statusie materialnym.

POSTRZEGANE
ZAGROŻENIA

Brak wiedzy na temat polskich mebli, brak wiedzy na temat polskiej jakości – brak zaufania na tym etapie rynku
meblarskiego. Eksperci jako grupa zawodowa wiedzą, że polskie meble oferują wysoką jakości, jednak
przeciętny klient nie posiada takiej świadomości.

QUALITY

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI EKSPERTÓW
Dużo pojęć negatywnych. Produkcja masowa, rozsądne ceny,
najtańsze materiały. Wszystko jest prawdą, wiem, ale nie chcę
tego czytać. Nie chcę czytać. Przedmioty gorszej jakości, krótsza
żywotność, to wszystko są argumenty, których nie chcesz mieć.
Polscy producenci mebli nie przychodzą mi więc do głowy jako
pierwsi, Włosi są dużo przed nimi. Wysoka jakość, cieszyć się
przez lata .... jak powiedziałam, dla mnie są to raczej Włosi.
Długa, bogata tradycja ręcznie robionych mebli, statystyki
dowodzą, że .... jest to znowu tak technicznie. Technicznie,
trzeźwo, obiektywnie. Nie przemawia do mnie.

Tak więc środkowa część, dobrze wykonane meble z wysokiej
jakości materiałów, którymi można cieszyć się przez lata. Tylko
nie wiem, czy to bardzo odróżnia się od innych producentów,
których zna konsument końcowy?

Jestem osobiście zainteresowana, chciałabym to zrobić, ale myślę,
że .... klientów by nie było, bo te meble byłyby za drogie.
Nie dla mnie, nie, to nie jest wiarygodne. Produkcja masowa i
ręczna robota?

Jest to w rzeczywistości skierowane do osób, które oczekują
jakości i są skłonne wydać na nią pieniądze. To jest .... drogie, więc
trzeba upewnić się również, że mebel ma jakość i że ma długi cykl
życia.

PORÓWNANIE KONCEPTÓW
Brak wyrazistego lidera wśród badanych kierunków Rekomendacje do kierunku Smart Design:
pozycjonujących dla polskiej branży meblarskiej.
Idea multifunkcjonalności ciekawa, bo kojarzona z czymś
Na tym etapie najbliższy obecnym trendom na rynku współczesnym – szansa do wspierania w ten sposób
mieszkaniowym jest kierunek Smart Design, ale wymaga przekonania o jakości polskiej marki.
modyfikacji.
Wskazane silniejsze wyeksponowanie designu i trwałości.
Platforma Eco na tym etapie jest zbyt ryzykowana,
Konieczne nawiązanie do potrzeb klientów – oczekują
wyprzedza bowiem podstawowe potrzeby klientów – to
wygody i estetyki oraz swobody. A więc do rozważenia
kolejny trend, który - jak uznają eksperci - będzie znaczący,
zdefiniowanie propozycji na nowo podnosząc rolę klienta
ale na tym etapie nadal na topie jest multifunkcjonalność,
– jesteś smart, masz nowoczesny, wygodny, smart dom, bez
oferowanie inteligentnych rozwiązań.
ograniczeń.
Platforma oparta na idei Jakości jest zbyt generyczna, silna
Usunięcie z koncepcji negatywnych aspektów – skojarzeń,
konkurencja na niemieckim rynku – klienci indywidualni nie
że dom cały dzień się zmienia, nie jest stabilny, tylko
mają wiedzy czy wiary w wysoką jakość mebli z Polski
w ciągłym ruchu – to buduje dyskomfort.
– konieczność bardzo intensywnej kampanii edukacyjnej.
Podkreślenie bardziej zaawansowanych funkcji – nie jako
główna idea oferty, ale dodatkowo jako wsparcie do
budowania nowoczesnego wizerunku marki.

W przyszłość połączenie kierunku Smart Design z Eco – jako
odpowiedź na kolejny nadchodzący trend, szansa na
budowanie wyrazistego kierunku w branży.

RYNEK
RUMUŃSKI

SKOJARZENIA Z POLSKIMI MEBLAMI
Kraj pochodzenia mebla nie jest istotnym
kryterium wyboru (poza wyjątkami, kiedy
klienci szukają mebli rodzimej produkcji lub np.
polskich, bo takie już mieli i byli z nich zadowoleni).
Co do zasady kraj produkcji mebli nie jest
eksponowany w sklepach, tylko pojedyncze osoby
miały świadomość, jakiej produkcji są ich meble.

Meble polskie nie są kojarzone przez Rumunów
z niczym konkretnym – ani z żadnym specyficznym
stylem, ani z żadną inną wyróżniającą cechą.

Skojarzenia z Polską są bardzo ogólne i często
ograniczają się do wiedzy ogólnej: II Wojna Światowa,
Auschwitz, a współcześnie – katastrofa w Smoleńsku.
Kraj o silniejszej pozycji niż Rumunia – lepiej rozwinięty,
w
lepszej
sytuacji
gospodarczej,
bardziej
zaawansowany cywilizacyjnie
Polskie produkty są lepsze jakościowo niż rumuńskie
– jest to ogólna opinia wynikająca z postrzeganej
przynależności Polski do Zachodniej Europy, ale także
z wrażenia jakie robią Polacy – solidni, słowni, silni

Druga wojna światowa… Bardziej rozwinięci od nas. Kraj europejski i tyle. Są na wyższym poziomie w porównaniu z nami.
Są mniejszym krajem, ale silniejszym, z wielu punktów widzenia i finansowo

KONCEPT

SMART DESIGN

OGÓLNA OCENA KONCEPTU A
Konsumenci w Rumunii mieli pozytywny stosunek
do prezentowanego konceptu – proponowany
rodzaj mebli bardzo dobrze wpisuje się w aktualne
potrzeby rumuńskich konsumentów: umeblować małe
mieszkanie atrakcyjnymi, wielofunkcyjnymi meblami
w taki sposób, aby mieć więcej przestrzeni i pożądany
poziom komfortu.



Wielofunkcyjność i sprytne, innowacyjne rozwiązania
pozwalające zaoszczędzić miejsce



Atrakcyjny i nowoczesny design



Oczekiwana wysoka jakość mebli



Postrzegana
wysoka
cena
mebli,
wynikająca
z zastosowania w nich kosztownych mechanizmów



Dość niska trwałość i odporność mebli na usterki, zwłaszcza
tych, które zmieniają swoje przeznaczenie w dzień i w nocy
– dwukrotne składanie/rozkładania mebla w ciągu doby
naraża je na popsucie lub szybkie zużycie się mechanizmów

SMART DESIGN

OGÓLNA OCENA KONCEPTU A
Koncept został dobrze przyjęty zarówno przez
profesjonalistów, jak i przez konsumentów
końcowych, dzięki wartości dodanej: nowoczesne meble ,
które łączą wielofunkcyjność i sprytne rozwiązania oferują
użyteczność i przyjemność użytkowania.

WYRÓŻNIKI

Obecny trend: Rumuński rynek w miastach oferuje mieszkania w blokach wielorodzinnych - mniejsze, ale
drogie. Takie mieszkania wymagają bardzo funkcjonalnego umeblowania;
Wygoda: wysoki poziom komfortu korzystania z mieszkania jest wymogiem klientów, niezależnie od wieku i płci;
Historia Polski: ponad 60 lat doświadczenia polskich producentów w dostarczaniu sprytnych rozwiązań
meblarskich to aspekt interesujący, ale zupełnie nieistotny w z punktu widzenia procesu decyzyjnego
rumuńskiego konsumenta.

KOMUNIKACJA

Koncept rozumiany jako dostarczenie rozwiązań meblowych, dzięki którym z łatwością można umeblować małe,
ale nowoczesne i ładne wnętrze, zapewniając podwyższony poziom jego funkcjonalności.

POSTRZEGANA
GRUPA DOCELOWA

Meble odpowiednie dla młodych osób, 20-35 lat, studentów, młodych rodzin z dziećmi, którzy mieszkają w
małych mieszkaniach, o średnich dochodach.

SMART DESIGN

EMOCJE I UCZUCIA WYWOŁYWANE
PRZEZ KONCEPT
Świat marki budowany na podstawie konceptu jest
kojarzony z pozytywnymi emocjami i jest dobrze
odbierany przez wszystkich badanych.
Jest to świat atrakcyjny, nowoczesny, taki w którym
dobrze czują się ludzie młodzi.

GŁÓWNE SKOJARZENIA
ŚWIAT MARKI
GŁÓWNA WĄTPLIWOŚĆ
OGÓLNE WRAŻENIE

radość, dobrostan, spokój, radość z bycia w domu, komfort, wolność, pozytywne emocje;
przyjemny świat, pełen inteligentnych i kreatywnych ludzi. Świat możliwości, który wywołuje same
pozytywne skojarzenia.
z biegiem czasu oczekiwania rosną i w takim świecie może pojawić się poczucie dyskomfortu, ciasnoty
sprytny świat, głównie dla młodych ludzi, którzy chcą zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni

SMART DESIGN

INSIGHT
Treść insightu doskonale oddaje obecną sytuację na
rynku rumuńskim: dość drogie mieszkania o małej
powierzchni (średnio 50m2).

ATRAKCYJNOŚĆ

W procesie wyboru mebli, takie cechy jak funkcjonalność (np. składany stół, rozkładana sofa), w tym również
wiele możliwości przechowywania, stanowią jedne z głównych kryteriów decyzyjnych.

TRAFNOŚĆ

Wymienione szczegóły są bardzo istotne dla rynku rumuńskiego: coraz więcej osób mieszka w miastach, a chęć
zakupu mieszkania w nowym i nowoczesnym bloku jest bardzo silna, szczególnie u młodych ludzi. Obok
wszystkich pozytywnych aspektów, wysoka cena i niewielka powierzchnia są uważane za główne wady;
W procesie podejmowania decyzji większość respondentów bierze pod uwagę więcej aspektów: jakość mebli,
projekt, cenę i trwałość oraz - w celu maksymalizacji przestrzeni - ich użyteczność i funkcjonalność.

SMART DESIGN

BENEFIT
Każdy chce mieszkać w ładnym domu,
wyposażonym w nowoczesne i funkcjonalne meble,
zapewniające wiele schowków i wysoki poziom komfortu
oraz więcej przestrzeni.

ATRAKCYJNOŚĆ

Inteligentne i kreatywne rozwiązania do wyposażania małych mieszkań są pożądane przez większość Rumunów.
Tego typu meble mogą z łatwością zmaksymalizować miejsce do przyjmowania gości lub do zabawy dla dzieci.
Wszystkie te aspekty przekładają się na większy poziom komfortu w małym mieszkaniu.

TRAFNOŚĆ

Tego typu meble zdecydowanie oferują ważne korzyści w domu: więcej wolnej przestrzeni i wyższy poziom
komfortu. W związku z tym takie meble mają duży potencjał w przypadku wprowadzenia na rynek rumuński.

UNIKALNOŚĆ

Atrakcyjny i nowoczesny wygląd połączony ze sprytnymi, wielofunkcyjnymi rozwiązaniami to także istotny dla
konsumentów aspekt.

SMART DESIGN

RTB
Rodzaj mebli opisany w koncepcje jest bardzo
wiarygodny: projektanci otwarci na ciekawe
rozwiązania, dużo pracy włożonej w wykonanie mebli i
użycie wysokiej jakości mechanizmów są w stanie
zapewnić innowacyjne i sprytne rozwiązania.

ATRAKCYJNOŚĆ

Ponad 60-letnie doświadczenie na rynku „smart” wśród polskich producentów mebli jest doceniane przez
niektórych respondentów: jeśli te inteligentne rozwiązania były stosowane i trwałe, sprawne przez dłuższy czas,
to znaczy, że produkty są dobrej jakości, a wykonanie jest solidne.

TRAFNOŚĆ

Meble wielofunkcyjne to koncepcja wiarygodna dla wszystkich respondentów, bez względu na wiek, płeć.
Rumuńscy konsumenci zaznajomieni są z meblami, które w dzień służą za meble wypoczynkowe, a w nocy za
łóżko – znają ten koncept z własnej historii.

UNIKALNOŚĆ

Poza skojarzeniami z IKEA nie pojawiają się inne wskazania podobnej oferty. Koncept ma szansę wyróżnić się na
rumuńskim rynku.

SMART DESIGN

OCENA MOODBOARDU
Atrakcyjność
Prezentowane na wizualizacji meble wzbudzają tylko
pozytywne emocje u konsumentów. Uznawane są za
przyjemne, nowoczesne i zauważane są elementy
multifunkcjonalności;
Dopasowanie do konceptu
moodboard dobrze oddaje treść konceptu –
prezentuje taki typ mebli, jaki badani wyobrażali
sobie jako meble do małych przestrzeni.
Najbardziej atrakcyjne wizualizacje:
Łóżko, które można schować w ciągu dnia;
Wygodna sofa, którą można zamienić w łóżko (choć
nie jest to nowość dla Rumunów)
Nowe pomysły na meble wielofunkcyjne
zaproponowane przez konsumentów
Połączenie mebla z urządzeniem do masażu lub
zintegrowanie mini lodówki z sofą, aby napoje były
zawsze pod ręką;
Zaoferowanie mebli, które będą miały więcej niż
dwie funkcje.

SMART DESIGN

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
Wielu mieszka w miastach, niektóre mieszkania są mniejsze,
przestrzeń jest ograniczona i automatycznie trzeba przyjść z
pomocą właścicielowi, tak bym powiedział… Jedna rzecz
powinna mieć więcej funkcji.

Pasuje w pokojach studenckich … kanapa-łóżko lub szafa-łóżko

Musisz przemyśleć bardzo dobrze każdy metr kwadratowy w
twoim mieszkaniu…musisz go zaplanować funkcjonalnie i
używać go inteligentnie. To jest celem, abyś czuł się dobrze i
wykorzystał to co masz w czasie, kiedy jesteś w domu.

A kanapa… można posadzić osoby z lewej i z prawej… i na
środku… jeżeli dodać jeszcze stolik… wydaje mi się, że przestrzeń
jest bardzo dobrze wykorzystana… z jednej kanapy można mieć
dwa meble.
Nie sądzę, aby to było coś nowego, IKEA już od dawna działa w
tym stylu. W sklepach IKEA przestrzeń jest wielofunkcyjna. Nie
wnosi nic nowego.

Najpierw uwagę przykuwa design, potem jakość, a następnie
myślisz, jak mogą być funkcjonalne. Więc pierwsze wrażenie to
design.

Myślałem o innowacji, kreatywności, nowej technologii …
jednocześnie abstrakcyjnej i użytecznej z przyjemną w tym
samym czasie.

Nie ma wielu producentów produkujących meble do małych
przestrzeni… to jest plus.

Istnieją już takie meble … lub stoły, które robią się coraz większe.
To był powód, dla którego wybraliśmy połączony styl w salonie.
Stół robi się z małego duży … wśród klasycznych mebli nie było
takiego stołu.

Kraj ten (Polska) i w czasie komunizmu był lepiej rozwinięty od
naszego i można było znaleźć tam więcej rzeczy niż u nas.

SMART DESIGN

KONCEPT A – PERSPEKTYWA EKSPERTÓW

OGÓLNA OCENA

Eksperci oceniają koncept mebli Smart Design bardzo pozytywnie. Profesjonaliści są zgodni, że tego typu meble
bardzo dobrze trafiają w aktualne potrzeby konsumentów rumuńskich.
Z perspektywy projektantów meble wielofunkcyjne często pomagają rozwiązać problem zaprojektowania
mieszkań o małej powierzchni dla większej liczby osób – tutaj doceniane są zwłaszcza meble o więcej niż dwóch
funkcjach (a nie tylko łóżko składane do pionu), ale także meble modułowe przeznaczone do pokoju
dziecięcego, które mogą zmieniać swoją funkcję na przestrzeni lat.

POSTRZEGANE
SZANSE

Eksperci szacują wysokie szanse polskiej marki opartej na takim koncepcie, ze względu na dobrą opinię polskich
produktów pod względem jakości.

POSTRZEGANE
ZAGROŻENIA

Jakość – trwałość; warunkiem koniecznym sukcesu jest zapewnienie mechanizmów dobrej jakości, które
zagwarantują używalność mebla przez wiele lat.

RÓŻNICE W OCENIE
VS KONSUMENCI

Eksperci nie wyrazili znacząco różnej opinii na temat konceptu Smart Design, aniżeli konsumenci.

SMART DESIGN

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI EKSPERTÓW
To są właśnie problemy moich klientów. Powierzchnie mieszkalne
w Rumunii są coraz mniejsze i klienci poszukują mebli, które
można przemieniać... Które łączą funkcjonalność z designem, ale
maja podwójne, potrójne zastosowanie. Co więcej, szukają mebli
modułowych, które można zmieniać w czasie w zależności od
potrzeb. Na przykład łóżeczko zmienia się w większe łóżko dla
dziecka, ze stolikiem nocnym i biurkiem

Potrzeby, nie zachcianki. Te meble eko kojarzę bardziej z modą i
trendami. A jeżeli masz małe mieszkanie, potrzebujesz mebli
funkcjonalnych, aby móc używać tego mieszkania.

Koncepcja mówi o małych przestrzeniach, o funkcjonalności. To
właśnie widzę w tych meblach … do małych mieszkań, można
mieć w dzień kanapę, a w nocy łóżko do spania, skupiamy się na
funkcjonalności mebli.

Osoby młode... 30-45 lat... Które mieszkają w mieszkaniach i
mają 2 pokoje, których pragną używać jak najlepiej... Zamienić
salon w przestrzeń do spania albo do pracy, do nauki. Rodziny z
małymi dziećmi kupiłyby. To lóżko rozkładane jest bardzo
przydatne do pokoju dziecięcego.

Nie myślę o niskich cenach, ponieważ wyglądają na jakościowe.
Praktyczność jest podkreślana. Kiedy chcesz dużo modyfikować i
wchodzisz w najróżniejsze detale, zawiasy zamykające, systemy
otwierające… Nie możesz pozostać przy niskiej cenie… Każdy
zawias kosztuje

Budujesz nowe meble dostosowane do wieku dziecka. Oczywiste
jest, że będzie rosnąć, więc ludzie wolą zapłacić tylko raz... Ale
używać mebli przez kilka lat... 7-10 lat.

To wciąż jest stosunkowo mało emocjonalne.

KONCEPT

ECO

OGÓLNA OCENA KONCEPTU B
Bardzo innowacyjne meble, do których większość
respondentów jest nastawiona raczej sceptycznie.
Meble uznawane za odpowiednie dla osób, którzy
pasjonują się naturą i intensywnie stosują rozwiązania
ekologiczne. Mimo pewnego potencjału, wydaje się, że
rynek rumuński nie jest jeszcze gotowy na propozycję
mebli ekologicznych.



Użycie drewna z chronionych lasów (środowisko jest
chronione)



Duży szacunek dla środowiska naturalnego oferowany przez
polskich producentów (użycie ekologicznych materiałów)



Meble uniwersalne – nadające się zarówno do małych, jak i
bardziej przestronnych wnętrz



Zbyt prosty design i ograniczona liczba dostępnych kolorów



Niszowość oferty – w sensie wysokiej ceny, oferta premium



Stosunkowa niska wytrzymałość niektórych mebli
(ekologiczne materiały są postrzegane jako mniej trwałe)

ECO

OGÓLNA OCENA KONCEPTU B
Wśród rumuńskich konsumentów panuje bardzo
niska świadomość ekologiczna; w związku z tym są
oni dość sceptycznie nastawieni do koncepcji mebli
ekologicznych. Nie jest to propozycja, która jest
odpowiedzią na ich rzeczywiste potrzeby.

WYRÓŻNIKI

Ekologiczne materiały: chociaż konsumenci mają trudności z wyobrażeniem sobie, jakie inne ekologiczne
materiały – poza drewnem – mogłyby być użyte do wyrobu takich mebli
Zrównoważony rozwój lasów: bezpieczne źródło surowca, przestrzeganie zasad ochrony środowiska
Polska jako kraj o dużej powierzchni lasów: fakt zwiększenia zalesienia kraju o prawie 50% w ciągu ostatnich 60
lat to trend, który zdaniem konsumentów powinien być powielony przez rząd rumuński

PRZEKAZ

Ważne jest, aby dbać o środowisko, abyśmy wszyscy mogli żyć w lepszym świecie. W tym sensie, warto by było
wyposażać swój dom w meble ekologiczne, wykonane z nieprzetworzonego surowego drewna, sprasowanych
trocin, materiałów pochodzących z recyklingu, pozbawionych szkodliwych substancji toksycznych.

POSTRZEGANA
GRUPA DOCELOWA

Ten rodzaj mebli odpowiedni jest szczególnie dla osób, które prowadzą zdrowszy tryb życia, które koncentrują
się na ochronie natury; głównie ludzie młodzi (poniżej 35 lat), którzy są bardziej otwarci na tego typu nowości.

ECO

EMOCJE I UCZUCIA WYWOŁYWANE
PRZEZ KONCEPT
Świat budowany przez koncept jest atrakcyjny, ale
nieadekwatny dla rumuńskich konsumentów. Jest
to świat postrzegany jako przyjemniejszy i zdrowszy do
życia, odpowiedni zwłaszcza dla młodszych pokoleń
(poniżej 25 roku życia), jako że to młode pokolenia
zwracają większą uwagę na środowisko.
GŁÓWNE
SKOJARZENIA

zieleń, zdrowie, powrót do korzeni,
innowacyjność, odwaga, lepsza przyszłość,
optymizm, świeże powietrze

ŚWIAT
MARKI

czystszy świat, pełen zdrowszych, bardziej
odpowiedzialnych
i
zaawansowanych
cywilizacyjnie osób, które mają na uwadze
przygotowanie lepszej przyszłości dla
kolejnych pokoleń

GŁÓWNA
WĄTPLIWOŚĆ

możliwe, że taki naturalny świat nie będzie
w stanie zapewnić poziomu komfortu, do
jakiego ludzie są obecnie przyzwyczajeni

OGÓLNE
WRAŻENIA

przyjemny świat marzeń, ale niezbyt
odpowiedni w kontekście obecnych potrzeb
rumuńskich konsumentów.

ECO

INSIGHT
Wszyscy ludzie zdecydowanie woleliby zredukować
zanieczyszczenie powietrza i żyć w zdrowszym
świecie. Wśród Rumunów silna świadomość i zachowania
ekologiczne obecnie nie istnieją.
W tym sensie odwołanie do globalnych problemów
związanych z ochroną środowiska trafia w próżnię.

ATRAKCYJNOŚĆ

Globalne ocieplenie i zanieczyszczenie powietrza są zdecydowanie dwoma ważnymi problemami
środowiskowymi, na rozwiązanie których również Rumuni muszą znaleźć najlepszy sposób w miarę upływu lat.
W tym sensie zarówno konsumenci, jak i producenci powinni uwzględniać ten aspekt w swoich codziennych
działaniach.

TRAFNOŚĆ

Na małą skalę pewne ekologiczne działania są aktualnie podejmowane przez konsumentów – segregacja śmieci
czy sadzenie drzew; jednak należy wyraźnie podkreślić, że dbałość o środowisko nie jest powszechna wśród
obywateli Rumunii.

ECO

BENEFIT
Omawiany typ mebli jest postrzegany jako niosący
dwie główne zalety: po pierwsze, są to meble
wykonane z poszanowaniem środowiska naturalnego, co
zapewnia jego ochronę przez dłuższy okres, a po wtóre –
meble takie nie emitują zbyt wielu szkodliwych,
toksycznych substancji.
Mimo to nie są to korzyści, których poszukuje Rumuński
konsument.
ATRAKCYJNOŚĆ

Fakt posiadania przez polskich producentów w swojej ofercie mebli wykonanych z materiałów ekologicznych
jest zdaniem badanych godny podziwu. Ponadto, pozyskiwanie certyfikowanego drewna z lasów o
zrównoważonej gospodarce jest uznawane za kolejny krok, który powinni podjąć również rumuńscy producenci.

TRAFNOŚĆ

Ważne jest, aby dbać o środowisko naturalne, również przy użyciu materiałów ekologicznych w projektowaniu
mebli. Jeśli chodzi o rynek rumuński, ten trend nie jest obecnie jeszcze tak istotny.

UNIKALNOŚĆ

Wszyscy respondenci deklarowali zainteresowanie wiedzą, jakie inne materiały ekologiczne, poza drewnem,
mogłyby być używane przez polskich producentów do wyrobu takich ekologicznych mebli.

ECO

RTB
Chociaż respondenci nie znają wielu szczegółów na
temat mebli eko i są nieco zdystansowani, wszyscy
chcą dowiedzieć się więcej o tej ofercie, aby przekonać
się, że produkcja takich eko mebli jest naprawdę możliwa.
Jest to jednak zainteresowanie czysto teoretyczne, które
w najbliższym czasie nie ma szansy przełożyć się na
działania.
ATRAKCYJNOŚĆ

Posiadanie mebli wykonanych z ekologicznych materiałów jest postrzegane jako bardzo innowacyjne; rumuńscy
konsumenci, nawet jeśli nie mieli okazji używać takich mebli, wykazują pewne zainteresowanie takim
konceptem.

TRAFNOŚĆ

Wymienione w koncepcie informacje są dość wiarygodne i badani są zainteresowani dowiedzeniem się, w jaki
sposób idea eko mebli może być zaimplementowana nie tylko w Polsce, ale także w Rumunii.

UNIKALNOŚĆ

Wysoka, z uwagi na ciekawą, atrakcyjną informację – zauważa się tendencję do wycinania lasów na świecie,
więc każda informacja stojąca w sprzeczności z tym trendem jest zaskakująca.

ECO

OCENA MOODBOARDU
Atrakcyjność
prezentowane meble są odbierane jako nowoczesne,
ale jednocześnie zbyt proste. Również pod względem
trwałości uważa się je za mniej trwałe w porównaniu
ze standardowymi meblami - materiały nie są zbyt
solidne (średnia jakość). Ważnym aspektem jest
użyteczność: takie meble są odpowiednie zarówno
dla małych mieszkań, jak i przestronnych domów.
Dopasowanie do konceptu
wizualizacja dobrze odzwierciedla koncept – oddaje
wrażenie ochrony środowiska i ideę użycia surowego
drewna i materiałów z recyklingu do produkcji mebli.

Najbardziej atrakcyjne wizualizacje
Interesujący kształt mebli do pokoju dziecięcego

Sofa z surowego drewna, odpowiednia na balkon,
taras lub do górskiego domku.

ECO

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
Dla mnie jako konsumenta bardzo ważna jest jakość mebli.
Wykonywanie mebli z materiałów kompozytowych, a nie z
drewna … bez względu na to, jak są futurystyczne …

Widzę, że są bardziej odpowiedzialni. To znaczy, że zaczęli być
odpowiedzialni poprzez znalezienie rozwiązania dotyczącego
segregacji odpadów i zakończyli na tym pozytywnym aspekcie
zwiększenia powierzchni lasów.

Bardzo dobry fakt, że powierzchnia lasów wzrosła o 50%.
Osiągnęli równowagę między wycinaniem lasów i
produktywnością, co jest bardzo OK. Pomyśleli o wszystkim… tak
aby nie zanieczyszczać środowiska.
Ale z czego zostały one zrobione, jeżeli mają tyle lasów? Każde
drzewo się liczy... te meble mogą być do 1-2 domów... Ale
miliony ludzi potrzebują mebli.
Jest to rodzaj wyrobów, które zużywają się dość szybko. Nie
chciałbym, aby meble rozpadły się po roku.

Jak się szanuje naturę, to wycina się mniej drzew… używają
materiałów ekologicznych. Jeżeli w ciągu ostatnich 60 lat
obszary zalesione w Polsce zwiększyły się… albo importują
bardzo dużo… lub odkryli lepszą metodę… odkryli materiał, który
może być praktyczny, funkcjonalny i ekologiczny, i dobrej jakości.

Potrzebujemy edukacji… Ludzie się jeszcze nie połapali w tym…

Nie widzę tego dla firmy meblarskiej… Widzę to dla biznesu
jogurtowego. Co jest ekologicznego w meblach?

Jeżeli mi się coś podoba, to kupuję. Ekologia nie bardzo do mnie
pasuje.

Bądź co bądź drewno jest biorozkładalne. Dlaczego myślimy, że
zanieczyszczamy środowisko drewnem?

ECO

KONCEPT B – PERSPEKTYWA EKSPERTÓW
OGÓLNA OCENA

Eksperci oceniają koncept mebli eko pozytywnie. Jako bardziej świadoma grupa mają dużą wiedzę na temat
tego, w jaki sposób branża meblarska niszczy środowisko – chociażby kwestia pakowania mebli na czas
transportu w „kilometry” plastikowej folii.
Projektanci wyrażają pewne wątpliwości co do łatwości implementacji takich mebli do projektów – to
specyficzny styl, który nie wszędzie pasuje i nie każdemu się podoba.

Dodatkowo warto zauważyć, że eksperci automatycznie rozszerzyli rozumienie mebli eko o inne aspekty niż
tylko źródło pozyskiwania drewna – pod szyldem „eko” oczekują mebli, których produkcja i logistyka bierze pod
uwagę środowisko na różnych etapach i w różnych aspektach.

POSTRZEGANE
SZANSE

Zidentyfikowanie branży meblarskiej przez organizacje ekologiczne/państwo jako bardzo zanieczyszczającej
środowisko, co wymusi poszukiwanie ekologicznych rozwiązań.

POSTRZEGANE
ZAGROŻENIA

Brak gotowości konsumenta końcowego na kompromis (np. wygody czy wzoru) na rzecz środowiska.

RÓŻNICE W OCENIE
VS KONSUMENCI

Trudność w dopasowaniu mebli w stylu eko do różnych projektów mieszkaniowych.
Profesjonaliści wydają się być bardziej przychylnie nastawieni do koncepcji mebli eko; od strony handlowej
upatrują w tym szansy na nowość, wartość dodaną mebla…
… a designerzy są grupą o dużo wyższej świadomości ekologicznej niż przeciętny konsument, stąd mają ogólnie
przychylniejsze nastawienie. Jednak projektanci mają też świadomość wszelkich ograniczeń mebli wynikających
z konwencji eko, w związku z czym ich ocena też nie jest jednoznacznie pozytywna.

ECO

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI EKSPERTÓW
Myślę, że to zapotrzebowanie jest małe, chociaż te meble są
dobre. Muszę je dobrze umieścić w projekcie i nie pasują
wszędzie.
Jest aspekt ochrony środowiska naturalnego, który jest tutaj
mocno zaznaczony, a który naprawdę jest jeszcze w powijakach
w tej branży. Myślę, że w najbliższych latach będzie na to także
dodatkowy rynek (…) Innymi słowy, obejmuje to w swoim
marketingu i mówi: u nas skóry są ze szczęśliwego bydła lub
drewno wycięliśmy z własnej szkółki i zalesiliśmy w tym samym
czasie, aby oddać je naturze. To się stanie.
Boją się mebli wykonanych z płyt wiórowych lub innych
materiałów kompozytowych, które są wytwarzane na bazie
rozpuszczalników... Ponieważ istnieje takie przekonanie, że
rozpuszczalniki są uwalniane do powietrza w mieszkaniu. Więc
nie tylko lasy są ważne, ale także wpływ mebli na zdrowie ludzi.
Jeżeli klient ma na podwórku stare drewno, to staram się je
wykorzystać, zintegrować lepiej w przestrzeni. Jeśli jest to deska
z drewna, mogę z niej zrobić ławę… mam nawet znajomego,
który ma fabrykę mebli i wykonał piękne stoliki ze starego
drewna, które udało mi się wkomponować w projekty.

Jesteśmy jeszcze w powijakach, ponieważ nikt .... lub ponieważ
stowarzyszenia ekologiczne po prostu nie zidentyfikowały jeszcze
przemysłu meblarskiego jako czarnej owcy.

I ile to będzie kosztować? To zawsze pierwsze moje pytanie. A
potem, zawsze jestem rozczarowany... w zasadzie zazwyczaj
oferuje mi się towary, które już posiadam, gdzie osobiście nie
widzę żadnej wartości dodanej. Powiedziałbym więc: super,
nowa grupa docelowa lub nowy pomysł marketingowy.

W przypadku materiałów naturalnych ich koszty produkcji są
wyższe, a oni chcą wyższej marży. Ale myślę, że takie meble będą
się stawać coraz bardziej popularne, gdy Rumuni zaczną pytać o
materiały przyjazne dla zdrowia.
Nasze meble przychodzą owinięte w folie. Muszę je rozpakować i
wywalić folię. Zanieczyszczam środowisko. Mam na myśli, że mój
sukces jest odwrotnie proporcjonalny do walki z
zanieczyszczeniem. Nie mogę sprzedać dużo i zanieczyszczać
mało.

KONCEPT

QUALITY

OGÓLNA OCENA KONCEPTU C
Tego typu meble są postrzegane jako atrakcyjne,
stylowe i nowoczesne, wysokiej jakości,
niezawodne, zaprojektowane specjalnie dla tych, którzy
chcą mebli bardziej trwałych i luksusowych. Aby nabyć
takie meble, wymagany jest ponadprzeciętny dochód i
wysokie standardy życiowe.



Postrzegana zwiększona trwałość mebli
wynikająca z użycia wysokiej jakości
materiałów (niski odsetek reklamacji)
Atrakcyjny design



Oferowana różnorodność, która zaspokoi
różne gusta



Zapewniony wysoki komfort



Wysoka cena wynikająca z wysokiej jakości,
dobrze zrobionych mebli



Odpowiednie
w
szczególności
do
przestronnych domów – nie dla wszystkich

QUALITY

OGÓLNA OCENA KONCEPTU C
Pozytywne postrzeganie opisywanej koncepcji:
wszyscy chcemy mebli wysokiej jakości, ale dla
większości Rumunów to cena jest kryterium decydującym.
Ze względu na postrzeganą wysoką cenę, koncepcja
postrzegana jest jako niszowa.

WYRÓŻNIKI

Jeśli chodzi o meble, wysoka jakość i wieloletnia trwałość to dwa główne kryteria zakupu. Wszyscy konsumenci
szukają niezawodnych mebli i za to są gotowi zapłacić wyższą cenę.

KOMUNIKACJA

Koszty jakości: jeśli chce się mieć dobrze wykonane, solidne meble – trzeba za nie zapłacić więcej i konsumenci
są tego świadomi. Jednak taka idea nie aplikuje się do każdego procesu wyboru mebla - drogie meble wysokiej
jakości to nisza, a nie powszechnie nabywane produkty, a poza tym dobrej jakości meble można także znaleźć
w średnim segmencie cenowym.

POSTRZEGANA
GRUPA DOCELOWA

Taki typ mebli odpowiedni jest zwłaszcza dla tych konsumentów, którzy szczególną wagę przykładają do detali
wykończenia; dla osób, które mają wysokie dochody i mieszkają w dużych domach/mieszkaniach/
apartamentach/willach.

QUALITY

EMOCJE I UCZUCIA WYWOŁYWANE
PRZEZ KONCEPT
W charakterze idei opartej na jakości dominują
wątki związane z trwałością, pewnością
i dojrzałością.

SKOJARZENIA

jakość, tradycja, wytrzymałość, trwałość na
lata, nakład pracy, szlachetność, chłód, meble
na zamówienie, status, odchodzenie od
masowej produkcji, dla wybranych.

ŚWIAT
MARKI

odwołanie się do rzemiosła i tradycji, niemal
ręcznej roboty, buduje skojarzenia ze
światem takich wartości jak stabilność,
trwałość, dostojność.

GŁÓWNA
WĄTPLIWOŚĆ

dotyczy kwestii związanych ze zbyt
poważnym stylem mebli – obawa części
młodych, że dostępne w ofercie meble będą
tradycyjne w wyglądzie, mało nowoczesne i
bez sprytnych rozwiązań; raczej w stylu
rustykalnym (część odbiorców).

OGÓLNE
WRAŻENIA

świat dla starszych 50+ , osób ceniących
tradycję, stabilność i status.

QUALITY

INSIGHT
Jakość jest bardzo ważnym kryterium w procesie
podejmowania
decyzji.
Wszyscy
szukają
niezawodnych, trwałych mebli, ale nie wszyscy rumuńscy
konsumenci mają zamiar płacić dodatkowo wysoką cenę
za tę trwałość - dobre meble można również znaleźć w
średnich cenach => stąd wydaje się, że insight nie do
końca dobrze oddaje nastroje wśród rumuńskich
konsumentów.
ATRAKCYJNOŚĆ

Wszyscy konsumenci zgadzają się co do tego, że wysoka jakość mebla jest kluczowa, aby móc się nim cieszyć
przez długi okres.

TRAFNOŚĆ

Na rynku meblowym w Rumunii można zaobserwować dużą konkurencję. Dlatego też oferta obejmuje meble
dla różnych segmentów, niską i wysoką jakość, meble zaprojektowane z myślą o różnych budżetach.
Należy podkreślić, że nie tylko najbardziej znane, największe marki oferują produkty najwyższej jakości – na
rynku jest także wiele małych firm, które importują lub tworzą wysokiej jakości meble na zamówienie. Faktem
jest, że za meble wysokiej jakości trzeba zapłacić więcej, ale niekoniecznie są to ceny z bardzo wysokiej półki –
meble spełniające wyższe standardy można już kupić za przeciętną cenę.

QUALITY

BENEFIT
Meble wysokiej jakości mogą z pewnością uczynić
dom bardziej atrakcyjnym, wyrafinowanym
i wygodnym, oferując poczucie wyższej klasy i wrażenie
luksusu.

ATRAKCYJNOŚĆ

Dobrze wykonane meble wysokiej jakości, którymi można cieszyć się przez wiele lat są zdecydowanie pożądaną
- i postrzeganą jako właściwa - inwestycją.

TRAFNOŚĆ

Bez względu na wiek i płeć, wszyscy konsumenci szukają wysokiego komfortu mebli. W tym sensie meble
wysokiej jakości, ładnie, dobrze zaprojektowane, o wysokim standardzie wykonania, powinny spełnić te
oczekiwania.

QUALITY

RTB
Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie wielu
producentów oferuje meble w jakości premium,
omawiany koncept jest postrzegany jako wiarygodny, ale
niezbyt unikalny.
Wiarygodność wspiera raczej dobra opinia o Polsce,
aniżeli statystyki mówiące o niskim odsetku reklamacji.

ATRAKCYJNOŚĆ
WIARYGODNOŚĆ

Idea oferowania przez polskich producentów mebli wysokiej jakości podoba się konsumentom w Rumunii.
W badanych grupach istnieje dość niska świadomość polskich mebli. Pomimo tego, bazując na swoich
doświadczeniach z innych kategorii, konsumenci mają pozytywną percepcję polskich producentów, jako
oferujących dobre produkty w przystępnej cenie. W tym kontekście prezentowany koncept mebli wysokiej
jakości jest wiarygodny.
Uwiarygodnienie jakości niskim odsetkiem reklamacji może być przekonujące, ale jest trudne do udowodnienia i
konsumenci niekoniecznie chcą brać takie informacje na wiarę.

UNIKALNOŚĆ

Długa i bogata tradycja meblarska polskich producentów jest szczegółem, ale wartym wspomnienia w
kontekście mebli.

QUALITY

OCENA MOODBOARDU
Atrakcyjność
Podoba się poczucie dobrze wykonanej pracy,
luksusu i bogactwa oferowanego przez te
meble (wrażenie podobne jak w czasopismach).
Dopasowanie do konceptu
moodboard dobrze pasuje do tekstu – oddaje
wysoką jakość, precyzję, atrakcyjny design i
meble, którym można zaufać.
Najbardziej atrakcyjne wizualizacje:
przestronne i nowoczesne jadalnie;
obrazy prezentujące wysokie standardy
wykonania i zmontowania produktów (detale
łączeń)
komfortowa skórzana sofa

QUALITY

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę tego, a oni nie odnoszą się do
konkretnej firmy z Polski. Oni mówią o polskich producentach
mebli … to znaczy, że wszystkie meble w Polsce są dobrej jakości i
trwają długo. Nie wierzę w to. Myślę, że są firmy, sklepy, które
produkują również dla biednych … nie wszyscy w Polsce są
bogaci.

O tym że coraz więcej osób wybiera produkty markowe, które
mogą być droższe, ale wyższej jakości. Rozglądam się dookoła i
widzę, że są ludzie, którzy nie są nastawieni na drogie lub
markowe rzeczy … tylko na to, co im się podoba i na co mogą
sobie pozwolić. Większość z nas jest biedna.

Długa tradycja producentów odnajduje się w jakości, w cenie i w
wyglądzie oraz fakt, że są znani na całym świecie … to znaczy
mają gwarancję i ciągłość ze względu na klientów, którzy byli
zadowoleni z jakości i docenili meble.

Luksus, jakość, nowoczesność. Wyrafinowanie.
Też bym tak chciał… Jakość i tyle. Dom moich marzeń.

Myślę, że jeśli szukasz na zniżkach, to możesz znaleźć wysokiej
jakości meble w przystępnej cenie.

Jeżeli się będę przeprowadzać 3 razy i rozkręcę te meble 3 razy,
to mają za każdym razem pasować. Nie powinny skrzypieć. Nie
powinny pęcznieć, pękać.

Drogi świat, gdzie ludzie patrzą na markę. Chciałbym zobaczyć te
meble w domach ludzi i usłyszeć od nich „tak, te meble są
dobre”.

Jeśli konsument mebli lubi często zmieniać meble… Nie ma
znaczenia, czy są długotrwałe… I wtedy decyduje się na
atrakcyjną cenę.

I świat zaczął się budzić i zaczął patrzeć na markę, i zaczyna
kupować produkty wysokiej jakości.

QUALITY

KONCEPT C – PERSPEKTYWA EKSPERTÓW
OGÓLNA OCENA

Ogólna ocena koncepcji mebli jakościowych jest oceniana przez ekspertów podobnie jak przez konsumentów –
bardzo pozytywnie, jako oferującą korzyść trudną do odrzucenia; wszyscy chcą mebli wysokiej jakości.
Eksperci dają konceptowi nieco większą szansę niż konsumenci – częściowo ze względu na wybiórczy obraz
konsumenta (projektanci).

POSTRZEGANE
SZANSE

Zmęczenie konsumentów bardzo niską jakością mebli daje szansę na wejście z propozycją mebli trwałych,
atrakcyjnych, za które warto jest zapłacić więcej – ale nie z segmentu premium.

POSTRZEGANE
ZAGROŻENIA

Ograniczona, węższa grupa docelowa – osoby dysponujące większym budżetem.

RÓŻNICE W OCENIE
VS KONSUMENCI

Różnicę wyraża obserwacja projektanta, że młode osoby, niezamożne, także mogą pozwolić sobie na meble
z tego segmentu na zasadzie dodatku – zakup jednego, droższego elementu (np. krzesła), które będzie ozdobą
domu, będzie służyło przez wiele lat i może się przeprowadzać razem z właścicielami.
Dodatkowo wydaje się, że profesjonaliści bardziej optymistycznie szacują budżety przeznaczane na meblowanie
domów czy mieszkań; być może wynika to z faktu, że projektanci siłą rzeczy mają styczność z klientami
o bardziej zasobnych portfelach.

QUALITY

DOSŁOWNE WYPOWIEDZI EKSPERTÓW
Bardzo dobrze opisali, że nie jest ważne, by mieć rzeczy tanie i
kiepskiej jakości… i że jest ważny stosunek jakości do ceny …
nawet jeśli produkt jest trochę droższy… ale jakość jest najlepsza.

Rozwiązują problemy (jakości), ale też są drogie. I zajmują dużo
miejsca, potrzebujesz dużego domu, dużej kuchni... Nie możesz
ich umieścić w małym domku.

Najlepsza jest koncepcja Jakość. Pomimo małych przestrzeni i
okrojonych budżetów ludzie szukają jakości. Nie kupujemy już
tanich rzeczy, nawet jeśli nie mamy zbyt dużo pieniędzy.
Dokładamy wszelkich starań, kiedy rozpoczynamy projekt i
staramy się wykonać go właściwie.

To jest coś innego. Jest koncepcja, której chcą nadać klasę
poprzez materiały wysokiej jakości… które maja trwać… dla
następnego pokolenia.

Bardziej eleganckie, połączenie materiałów… metal, drewno,
skóra… harmonijne połączenie tych materiałów. Otwarte
przestrzenie, nowoczesne… więc wszystko jest nowoczesne, nic
klasycznego.
Jeśli nie ma reklamacji, to znaczy, że produkty są wysokiej
jakości. Tak jak wtedy, gdy chcemy kupić produkty, patrzymy na
recenzje. Im mniej negatywnych opinii, tym lepszy produkt.

Jest to bardzo ważne, ponieważ oznacza, że zwracają uwagę na
szczegóły, a to oznacza ładny wygląd i ładne gładkie krawędzie,
a także elementy, śruby mocno skręcone. Nie złamią się, kiedy
usiądę. I wygląd, jakość i solidność. To całkiem inna klasa, tak jak
kupowanie samochodu luksusowego.

Nie jest to słaby punkt, ale cena jest zdecydowanie inna. Te
meble są dla osób zarabiających dużo… Jeżeli para dobrze
zarabia, to mają dom na osiedlu, każdy ma własny samochód i
wydają lekko pieniądze na rzeczy, które sprawiają im
przyjemność. Mówimy tutaj o przyjemności meblowania. Nie
kupują, ponieważ potrzebują stołu i krzeseł.

PORÓWNANIE KONCEPTÓW
WSZYSTKIE TESTOWANE KONCEPTY POSIADAJĄ ELEMENTY, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYJĘTE POZYTYWNIE NA RYNKU
RUMUŃSKIM I ZACIEKAWIŁY KONSUMENTÓW – ZACHĘCIŁY DO ZAINTERESOWANIA SIĘ POLSKIMI MEBLAMI.
Biorąc pod uwagę opinie zarówno konsumentów jak i W drugiej kolejności potencjał ma koncept Jakość, ze
profesjonalistów, konceptem o największym potencjale jest względu na:
Smart Design – ze względu na:
Atrakcyjność obietnicy - postrzeganą jakość premium
Trafność insightu – potrzeby konsumentów na rynku produktów. Rumuni borykają się z niską jakością mebli (w
rumuńskim aktualnie obejmują urządzanie małych (często: tym, lub zwłaszcza – wielofunkcyjnych), stąd propozycja
za małych) mieszkań, w których „pomieścić” trzeba dużą wprowadzenia marki gwarantującej wysoką jakość budzi
liczbę osób;
zainteresowanie konsumentów
Atrakcyjność benefitu: wielofunkcyjność – pozytywna ocena Jednak koncept traci ze względu na postrzegany luksusowy
rozwiązań
umożliwiających
zmaksymalizowanie charakter marki – oferującej meble dla zamożnych, do
wykorzystania ograniczonej przestrzeni, jednak z wyposażania luksusowych wnętrz.
omówionymi wcześniej zastrzeżeniami;
Atrakcyjność benefitu: nowoczesny design – obietnica
Ze względu na ograniczone aktywne zainteresowanie
atrakcyjnego, nowoczesnego czy współczesnego stylu
Rumunów ekologią, koncept Eco ma najmniejszy potencjał
zgodnego z aktualnymi trendami.
(choć budzi pewne zainteresowanie). Większą szansę
takiego pozycjonowania widzą eksperci – jednak jest to
temat na przyszłość.

PODSUMOWANIE
I REKOMENDACJE

PODSUMOWANIE
Koncept Smart Design ma największy potencjał na
wszystkich badanych rynkach, jednak wymaga on
pewnych modyfikacji zwłaszcza na rynku niemieckim
i chińskim.
Rumunia – wielofunkcyjność
to strzał w dziesiątkę
Rumuni przyjmują koncept Smart Design w testowanym kształcie najlepiej ze
wszystkich rynków.
Potrzeba funkcjonalnego urządzenia małych przestrzeni jest tu bardzo żywa –
potrzeba umożliwienia w ogóle funkcjonowania kilkuosobowej rodziny na
ograniczonej przestrzeni. Stąd zainteresowaniem konsumentów cieszą się
meble, które mogą spełniać różne funkcje, zwłaszcza w pokoju dziecięcym.
Salon jest także często jednocześnie sypialnią rodziców, a stół w ciągu dnia
musi zajmować jak najmniej miejsca i jest rozkładany na główny posiłek.

Niemcy – multifunkcyjność
mebli jest w trendzie
Konsumenci niemieccy najwyżej cenią sobie jednak wygodę i komfort życia –
problem małych mieszkań nie występuje powszechnie, insight „zmieścić się
w małym mieszkaniu” nie rezonuje tak silnie;
Smart design ma szansę powodzenia, ale propozycja powinna być rozpisana
wokół wygody i przyjemności z użytkowania mebli „zaprojektowanych
w sprytny sposób” – a więc takich, które ułatwiają trzymanie przedmiotów
„pod ręką”, pozwalają na wygodne przechowywanie i szybki dostęp, umilają
wypoczynek, z których korzysta się z przyjemnością.
Wielofunkcyjność mebli w rozumieniu opisanym przez koncept jest dla
Niemców nie do przyjęcia – kojarzy się negatywnie z uciążliwością,
koniecznością ciągłego „przekształcania” domu, w którym de facto nie można
”normalnie” żyć, z którego nie można swobodnie korzystać, bo wciąż trzeba
coś składać, rozkładać lub przesuwać.
A zatem – wielofunkcyjność tak, ale jako dodatkowe funkcje danego mebla,
a nie meble przechodzące transformację ze stołu w łóżko.

PODSUMOWANIE
Chiny – potencjał w „smart
przechowywaniu”
Insight „zmieścić się w małym mieszkaniu” jest dla Chin prawdziwy w wąskim
zakresie – dla młodych osób z dużych miast, gdzie rzeczywiście występuje
problem z powierzchnią mieszkań;
W szerszej grupie odbiorców propozycja jest mało atrakcyjna – większość
badanych deklaruje posiadanie mieszkań wystarczająco dużych, aby nie
musieć łączyć funkcji różnych pomieszczeń.
Dodatkowo propozycja urządzenia mieszkania w sposób, który zakłada
zmianę aranżacji przestrzeni kilka razy dziennie nie wpisuje się w chińską
kulturę domu – rozumianego jako miejsce stabilne, harmonijne, „osadzone”.
Okazuje się jednak, że tym, co jest rzeczywiście problematyczne dla
Chińczyków jest radzenie sobie z dużą liczbą rzeczy, przedmiotów. Badanie
pokazało, że konsumenci na tym rynku to „zbieracze”, hobbyści zakupów,
którzy lubią się otaczać przedmiotami; dlatego też propozycja ”smart” mebli
do przechowywania ma szansę odpowiedzieć na realną potrzebę
konsumentów.

PODSUMOWANIE
Koncept Eko jest wyrazisty i wydaje się być nieco lepiej
przyjmowany przez profesjonalistów, jako bardziej
świadomych ekologicznie – prognozują oni rozwój
tego trendu w perspektywie +/- 10 lat.
Na tym etapie jednak w szerokiej grupie
konsumentów koncept Eko ma mocno ograniczony
potencjał.
Rumunia – niegotowi na ekologię

Niemcy – eko meble to melodia
przyszłości

Badani w Rumunii, zarówno konsumenci jak i eksperci, przyznają że na tym
rynku świadomość ekologiczna jest w przysłowiowych powijakach.
Segregowanie śmieci nie jest powszechne, próżno szukać działań
proekologicznych u konsumentów na skalę szerszą niż „fanatyczne”
jednostki;
Konsumenci nie widzą przewagi benefitu ochrony środowiska nad
oczekiwanymi przez nich innymi benefitami: różnorodność mebli (meble eko
mają ograniczoną paletę kolorów), jakość i trwałość mebli (ekologiczne
materiały postrzegane jako mniej trwałe)

Koncept mebli ekologicznych na rynku niemieckim podobał się jako bardzo
wyrazisty i dotykający ważnego aspektu jakim jest ochrona środowiska;
Jednak ekologiczność mebli może funkcjonować co najwyżej jako stempel
jakości, dodatkowe wsparcie – korzyść jest zbyt odległa, a Polska nie jest
wiarygodna na niemieckim rynku jako producent ekologicznych towarów (tu
przoduje Skandynawia)

PODSUMOWANIE
Chiny – koncentracja na osobistej
korzyści i produktach
nieszkodliwych dla użytkownika
•

W Chinach temat eko jest w tym momencie bardzo nagłośniony, w związku z
napływającymi informacjami o szkodliwości zatrutego środowiska – skażona woda,
skażone powietrze;

•

Jednak wyraźnie chodzi tutaj o zainteresowanie produktami bezpiecznymi dla ludzi
(bez chemikaliów, nie emitujące szkodliwych substancji), a nie o korzyści dla
środowiska.

•

Dodatkowo proponowany przez koncept benefit ochrony lasów w Polsce jest dla
Chińczyków zbyt odległy, zbyt mało osobisty, aby wywołać silną pozytywną reakcję.

•

Dodatkowo występują problemy ze zrozumiałością RTB – skoro chronimy drzewa, to
skąd mamy drewno?

PODSUMOWANIE
Kierunek strategiczny oparty na jakości jest zbyt
generyczny, nie oferuje przekonujących RTBs do
budowania przewag nad ofertą innych producentów
mebli dostępną na poszczególnych rynkach. Wyjątek
stanowi Rumunia, gdzie kierunek został przyjęty
pozytywnie.

Rumunia – każdy by takie chciał, ale
nikogo nie stać
Koncept Jakość został odebrany na rynku rumuńskim bardzo pozytywnie, ale
jako marka/ produkty pozostające w sferze marzeń;
Wyobrażenia kreowane przez koncept, o meblach trwałych, pięknych,
niezawodnych, ręcznie wykańczanych, które służą przez długie lata i
przeprowadzają się razem z właścicielem brzmi dla konsumentów bardzo
kosztownie i kojarzy się z niszową propozycją dla bardzo zamożnych
klientów.

Niemcy – jest to kierunek
generyczny, błędnie intepretowany,
kojarzony z drogimi meblami
Podobnie jak na ryku chińskim niemieccy konsumenci i eksperci intepretują
kierunek jako propozycję polskich producentów, którzy ręcznie wykonują
meble.
Duża konkurencja na rynku niemieckim, jeśli chodzi o kierunek Jakość – brak
przewag nad ofertą dostępną na niemieckim rynku.
Polska nie jest znana większości klientom jako producent mebli, a tym
bardziej: jako producent mebli proponujący super wysoką jakość. Silniej
zakorzenione jest przekonanie o włoskiej jakości czy skandynawskim
designie, aniżeli o długoletniej tradycji polskiego rzemiosła.

PODSUMOWANIE
Chiny – jakie jest to polskie
rzemiosło
Na rynku chińskim koncept Jakość został bardzo silnie zinterpretowany przez
pryzmat tego, co Chińczykom znane i przez nich cenione – ręcznie
wytwarzane, piękne tradycyjne meble w stylu starochińskim, oraz powiew
współczesności w postaci ekskluzywnych mebli włoskich.
Stąd koncept intepretowany jest jako propozycja mebli ręcznie robionych,
nawet na zamówienie, ekskluzywnych, bardzo drogich, luksusowych, do
dużych domów.
Ale problemem jest brak wyobrażeń konsumentów i ekspertów, czym takie
polskie meble rzemieślnicze miałyby się wyróżniać – jeśli niczym, to nie jest
to propozycja bardziej atrakcyjna niż to, co jest obecnie dostępne na rynku.

REKOMENDACJE
Na podstawie przeprowadzonego badania rekomendujemy dalsze prace nad konceptem SMART DESIGN
uwzględniające następujące modyfikacje:

1
2

Odejście od negatywnej narracji opartej na ograniczonej
przestrzeni mieszkania – w obecnej formie insight
ogranicza postrzegany target do ludzi młodych,
nieustatkowanych (studentów).

2
3

4

Skupienie się na prawdziwej wielofunkcyjności mebli,
a nie na znanej na wszystkich rynkach koncepcji połączenia
dwóch funkcji (spania i miejsca do odpoczynku).

Odejście od koncepcji zmiany: przearanżowania
przestrzeni, poczucia tymczasowości na rzecz koncepcji
opierającej się na przyjemności przebywania w dobrze
zaprojektowanej przestrzeni (harmonia, stabilizacja,
bezpieczeństwo) - zgodnie z kulturowym znaczeniem
domu,
szczególnie
zarysowanym
w
Chinach
i w Niemczech.
Wprowadzenie wartości dodanej - elementów
budujących poczucie nowoczesności, zaawansowania
technologicznego (np. indukcyjne ładowanie sprzętów
zintegrowane z meblem, a nie tylko półko-tapczan).

1

3

4
5

Zbudowanie innego, bardziej wiarygodnego RTB. Obecne
odwołanie się do lat 60-tych jest mało atrakcyjne i stoi
w sprzeczności z proponowanym technologicznym
zaawansowaniem.

5

Dziękujemy

