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JAK MA ZACHWYCAĆ, 
SKORO NIE ZACHWYCA?

Parę tygodni temu w centrum Warszawy natknąłem się na banner reklamujący jedną 
z marek łazienkowych. Całkiem ładny nawet, duży, na kilka pięter rozciągnięty. Na 
pewno agencja, która sprzedała to miejsce, gwarantowała dotarcie do sporej grupy 

odbiorców. To trafiony sprzedażowo strzał, jestem tego pewien. Wkurzyłem się.

Od lat różni aktywiści walczą o edukację w zakresie troski o jakość i estetykę przestrzeni. 
Sporo dla rozpalenia dyskusji o tym zrobił chociażby Filip Springer. A potem przychodzi dział 
marketingu i wymyśla sobie, że walnie olbrzymią reklamę na ścianie naprawdę niebrzyd-
kiej kamienicy w centrum naprawdę niebrzydkiego miasta. Aż chce się spytać: czy można 
proponować rozwiązania dla pięknych wnętrz, jednocześnie psując przestrzeń publiczną?

Chcielibyśmy, by było inaczej. Mówimy o tym co roku na konferencji „Marketing w bran-
ży łazienkowej”. Działy promocji firm z naszego segmentu rynku potrzebują innego 
działania, innych pomysłów, innej strategii. Nadal skupione na stymulowaniu sprzedaży, nie 
zauważają, że od marek wymaga się też odpowiedzialności. Za jakość relacji, za świat. Po-
stanowiliśmy o tym napisać i podpowiedzieć Wam co możecie zrobić lepiej, a co robicie źle.

PS: A jeśli chcecie zrozumieć czego trzeba unikać, byśmy nie domagali się delegalizacji mar-
ketingu, przeczytajcie tekst Huberta Walczyńskiego dla „Nowego obywatela” [kliknij tu]. 
Daje do myślenia.

OD REDAKCJI

ARKADIUSZ KACZANOWSKI 
KOORDYNATOR ŁAZIENKA.PRO

https://nowyobywatel.pl/2019/01/06/zdelegalizowac-marketing/
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1 lipca 2019 sfinalizowana zo-
stała transakcja zakupu nieru-
chomości, na której zlokalizo-
wany jest magazyn centralny 
Onninen. Dotychczas hala ma-
gazynowa była dzierżawiona, 
teraz Grupa Kesko jest właści-
cielem terenu i zabudowań w 
miejscowości Teolin.

Onninen łączy wiele branż tech-
nicznych w jednym miejscu, co 
wymaga również świetnej orga-
nizacji zaplecza logistycznego. 
Magazyn centralny dostarcza 
towary do 36 punktów sprzeda-
ży Onninen oraz bezpośrednio 
do profesjonalnych partnerów, 
w tym klientów OnnShop. Wiele 
materiałów technicznych wy-
maga specjalistycznych warun-
ków składowania i transportu. 
Centrum Dystrybucyjne w Teoli-
nie rozpoczęło swoją działalność 
w 2003 roku i od tego czasu było 
już dwukrotnie powiększane i 
modernizowane.

Dla działania firmy cenna jest 
lokalizacja magazynu w cen-
trum kraju, co gwarantuje, że 
Onninen jest w stanie zabezpie-
czyć nawet bardzo specyficzne 

wymagania rynku odnośnie 
czasu i miejsca dostawy. To daje 
dobre perspektywy, zwłaszcza 
w obliczu planowanych akwizy-
cji i dużej inwestycji w automa-
tyzację procesów logistycznych, 
która rozpocznie się w przy-
szłym roku.

– Chcemy być partnerem na 
miarę potrzeb we wszystkich 
segmentach naszych klientów 
i mieć pewność, że magazyn 
centralny zapewni serwis lo-
gistyczny dla całej organizacji. 
Rozwój nowych technologii 
nieodwracalnie zmienia współ-
czesne modele biznesowe, jak 
również nawyki każdego z nas. 
Onninen stoi dziś w obliczu ko-
nieczności automatyzacji pro-
cesów logistycznych, aby wyjść 
naprzeciw rosnącym oczekiwa-
niom rynku. Zanim zaczniemy 
inwestować w nowoczesne i 
długoterminowe rozwiązania, 
chcemy mieć pewność, że je-
steśmy u siebie – stąd decyzja 
o uniezależnieniu i zakupie nie-
ruchomości w Teolinie – mówi 
Wiktor Kępiński, COO Onninen 
Sp. z o.o.

Właściciel Onninen inwestuje 
w Teolinie

Kogo spotkamy na 
konferencji „Marketing 
w branży łazienkowej"?

W październiku po raz 10. odbędzie się kon-
ferencja „Marketing w branży łazienkowej”. 
Sprawdziliśmy, kto i z czym zaprezentuje się 
podczas spotkania w tym roku. 

Konferencja „Marketing w branży łazienkowej” 
to już stały punkt w kalendarzu wszystkich za-
interesowanych nowinkami na temat prowa-
dzenia działań marketingowych w firmach z 
branży łazienek. W tym roku spotykamy się 
29 października w warszawskim Airport Hotel 
Okęcie. Czyje wystąpienia będzie można zo-
baczyć tym razem?

Janina Bąk, autorka bloga Janinadaily.com, 
opowie nam o tym, czy wiemy, co o naszych 
klientach mówią ich dane on-line. Będzie z 
pewnością inspirująco, bo Janina Bąk znana 
jest ze swoich niezwykle barwnych i meryto-
rycznych wystąpień. Dagmara Pakulska opo-
wie natomiast o mocy Instagrama w branży 
łazienkowej. Marcin Pietrzyk z CAD Projekt 
– o wirtualnej rzeczywistości jako narzędziu 
działań marketingowych w branży łazienko-
wej. Na tegorocznym spotkaniu nie zabrak-
nie także wykładu Marcelina Matusiaka z GfK 
Polonia, a także naszego wkładu spod szyldu  
Design/Biznes. Podczas tej odsłony konferen-
cji doczekamy się także wystąpienia organi-
zatora całego zamieszania, Roberta Sieńko. 
Będzie on mówił o tym, jak zbudować pozycję 
eksperta w branży łazienkowej przy pomocy 
LinkedIna.

WYDARZENIA
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Łazienki częścią salonów Komfort

Sieć sklepów Komfort ruszyła z konceptem wielkopowierzchniowych 
sklepów. Na klientów czeka znacznie szersza oferta produktów wy-
kończeniowych, a także dodatki do aranżacji i dekoracji wnętrz. Ofer-
ta dotąd obecna w Komfort Łazienki, teraz stanie się częścią salonów 
Komfort. Na terenie sklepów można skorzystać z usługi projektowa-
nia i profesjonalnego doradztwa w zakresie urządzania domu. 

Pierwszy modelowy sklep sieci mieści się na rogu Al. Krakowskiej  
i ul. Mineralnej w Warszawie. W ofercie obok szerokiego wyboru pod-
łóg, wykładzin, dywanów i drzwi posiada zupełnie nowe kategorie 
produktów – kuchnie oraz łazienki. Ponadto w sklepie można kupić 
również dekoracje oraz akcesoria. Nowy model biznesowy sieci to roz-
wiązanie będące kontynuacją dotychczasowego rozwoju firmy oraz 
siostrzanych firm (Komfort Łazienki) w ramach Grupy. Ogromną rolę 
w salonach nowego formatu odgrywają realistyczne aranżacje wnętrz.

– Do tej pory te koncepty funkcjonowały oddzielnie, a teraz postanowi-
liśmy połączyć je pod jednym szyldem i dachem. Chcemy, aby dobrze 
znana klientom marka Komfort, była nowoczesna i w pełni odpowia-
dała na ich potrzeby. Naszym celem jest jakościowa zmiana procesu 
zakupowego, ułatwienie realizacji projektów związanych z remontem, 
a także dekoracją wnętrz, dzięki kompleksowej obsłudze. Komfort in-
spiruje, doradza, lecz także zapewnia wsparcie przy projektowaniu, 
transporcie oraz montażu podłóg, drzwi, kuchni, łazienek, a nawet szaf 
– komentuje Wojciech Kiestrzyń, Prezes Zarządu Sklepy Komfort S.A.

OPEN CERSAIE – nowy wizerunek bolońskich targów

Cersaie od tego roku zmieniają wi-
zerunek. Wszystko po to, aby od-
zwierciedlić zmiany, jakie zaszły w 
samej wystawie w ostatnich latach, 
jak również szersze metamorfozy w 
świecie architektury i designu.

Nowa koncepcja wystawy otrzyma-
ła nazwę OPEN CERSAIE. Ma sku-
pić się na różnorodności i dotrzeć 
do nowych odbiorców docelowych. 
Zgodnie z tym pomysłem stworzono 
piktogram i nowe logo, aby zapewnić 
Cersaie bardziej kompleksową i insty-
tucjonalną architekturę marki, zdolną 
sprostać wyzwaniom coraz bardziej 
konkurencyjnego świata. Ta sama 
otwarta wizja znajduje się w strate-
gii wizerunkowej i planie medialnym 
wydarzenia, które mają na celu stwo-
rzenie z Cersaie kluczowej imprezy 
targowej także z perspektywy inno-
watorów. Dla organizatorów wystawy 

ważne jest także dotarcie do nowych 
odbiorców poprzez zwiększenie in-
westycji w sektorze cyfrowym. Zmie-
niona została również strona interne-
towa www.cersaie.it.

W rezultacie Cersaie przekształca się 
z „wystawy” w przestrzeń „relacyjną”. 
Światy offline i online łączą się ze sobą, 
a „komunikacja” staje się „rozmową”. 
Nowa dynamika relacyjna może być 
rozwijana przed, w trakcie i po poka-
zie, a następnie kontynuowana przez 
cały rok, aby utrzymać stale wysoki 
poziom zainteresowania i uwagi. Me-
dia społecznościowe także odgrywają 
istotną, nową rolę w strategii komuni-
kacyjnej marki Cersaie.

Znana z przyjaznego i otwartego du-
cha Bolonia jest idealnym miejscem 
do rozwijania tej otwartej wizji. Szcze-
gólnie podczas Tygodnia Designu w 

Bolonii, w czasie którego odbywają 
się targi. Cersaie patrzy w przyszłość 
i jest gotowe przyjąć zmiany, które 
uwidocznią się podczas tegoroczne-
go pokazu. Targi odbędą się w dniach 
23-27 września 2019.

WYDARZENIA
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Excellent inwestuje  
w logistykę. Jest  
nowy magazyn  
w 7R Park Kraków

Firma Excellent nadal dynamicznie się roz-
wija. Niedawno firma uruchomiła nowe ma-
gazyny, które pozwolą sprostać rosnącemu 
zapotrzebowaniu klientów.

O planach zmian i przeprowadzki już na począt-
ku tego roku mówił nam w rozmowie z naszym 
portalem Krzysztof Dulban, dyrektor ds. dystry-
bucji wyposażenia łazienek w Excellent SA. Za-
powiadana inwestycja została zrealizowana.

Nowy magazyn centralny dystrybucji łazienek 
Excellent S. A. od marca br. mieści się w nowo-
czesnym kompleksie logistycznym 7R PARK 
KRAKÓW w Kokotowie. Magazyn liczy blisko 
6,5 tys. mkw powierzchni użytkowej. Na jego 
terenie zostały ulokowane regały wysokiego 
składowania oraz trzypoziomowa zabudowa 
regałowa w postaci antresoli, umożliwiająca 
zwiększenie powierzchni składowania i opty-
malizację kompletacji towarów. Ilość ciągów 
regałów wysokiego składowania pozwala na 
rozmieszczenie ponad 5 tys. palet.

Magazyn dysponuję 10 bramami załadowczo-
-rozładowczymi co znacznie poprawia jego 
przepustowość. Funkcjonowanie procesów lo-
gistycznych oparte jest o zintegrowany system 
logistyczny WMS, który m.in. wyraźnie zwięk-
sza wydajność magazynu i przyczynia się do 
automatyzacji procesów.

Intuition Bathrooms wyłącz-
nym dystrybutorem marki 
Vado w Polsce
Vado informuje, że wyłącznym dystrybutorem marki na polski ry-
nek zostało Intuition Bathrooms. Współpraca Vado oraz Intuition 
Bathrooms sięga 2008 roku, a jej obecne zacieśnienie ma na celu 
wzmocnienie obecności produktów marki Vado w niezależnych 
salonach sprzedaży detalicznej, wśród architektów, projektantów 
wnętrz oraz przy projektach komercyjnych realizowanych w Polsce.

Wsparcie Vado w działaniach Intuition Bathrooms na polskim ryn-
ku ma zapewnić między innymi nowy zestaw materiałów promo-
cyjnych obejmujący wydany w kolorze katalog techniczny z pełną 
ofertą produktową, szczegółową specyfikacją i schematami, a także 
pełen wnętrzarskich inspiracji katalog konsumencki.

Dostępna jest również oddzielna broszura z rozwiązaniami pryszni-
cowymi. Można w niej znaleźć cieszące się największą popularno-
ścią gotowe pakiety prysznicowe. Aby ułatwić proces składania za-
mówień, każdy z zestawów otrzymał dedykowany kod produktowy.

– Vado zawsze starało się budować mocne, oparte na lojalności rela-
cje partnerskie ze swoimi dystrybutorami. Intuition Bathrooms od 
wielu lat dowodzi swojej lojalności wobec Vado i odegrało zasadni-
czą rolę w promowaniu marki i budowaniu jej pozycji na polskim 
rynku. Vado włożyło wiele wysiłku, aby zrozumieć potrzeby Intuition 
Bathrooms oraz wsłuchać się w oczekiwania polskiego rynku. Za-
inwestowaliśmy w nowe materiały promocyjne, poprawiliśmy do-
stępność produktów, stworzyliśmy również nową kolekcję ekspo-
zytorów. Są to działania mające na celu wzmocnienie marki VADO 
na polskim rynku wyposażenia łazienek – mówi Dean Pamphilon, 
dyrektor sprzedaży w Vado.

W związku ze zbliżającą się premierą nowej kolekcji Vado Individu-
al, polski dystrybutor Intuition Bathrooms został wybrany, by jako 
pierwszy na świecie wypromować nowy katalog Individual. Prezen-
tuje on cztery wyjątkowe wykończenia armatury: czerń szczotko-
waną, złoto szczotkowane, nikiel szczotkowany i złoto polerowane, 
wiernie oddając jakość wykonania wszystkich produktów z kolekcji.

– Z dużym zaciekawieniem będę obserwował, jak dalece Intuition 
Bathrooms zdoła wypromować markę Vado w Polsce. Jednocze-
śnie będziemy kontynuować nasze pełne wsparcie, aby wspólnie 
uzyskać maksymalny wzrost udziałów na polskim rynku – dodaje 
Dean Pamphilon.

WYDARZENIA
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Od 22 lipca br. Ceramstic wdraża odświeżone logo i uruchamia nową stronę 
internetową. Marka Ceramstic należy do grupy Vinderen – polskiej firmy dzia-
łającej od 16 lat na polskim rynku budowlanym.

Zmiana logotypu marki Ceramstic jest elementem nowej strategii marketingo-
wej, której celem jest wzmocnienie wizerunku firmy jako marki nowoczesnej i wy-
znaczającej trendy w branży. Nowe logo to również zwieńczenie zmian, jakie za-
chodziły w firmie przez 16 lat jej działania na polskim rynku, jak i w całym sektorze. 

Jednocześnie firma wzmacnia swoją obecność w Internecie. Dzisiaj Ceramstic, 
a w niedalekiej przyszłości pozostałe marki należące do Grupy Vinderen – Rub-
tiler, Morgan & Möller będą miały odświeżone serwisy www. Nowe, przejrzyste 
i przyjazne dla użytkownika strony internetowe będą również dostosowane do 
urządzeń mobilnych.

Projekt nowego logo Ceramstic oraz system identyfikacji wizualnej marki opra-
cowała agencja kreatywna Logotomia. Odpowiadała także za przygotowanie 
nowej strony internetowej. Wdrożenie nowego logotypu przebiega stopniowo. 
Oznacza to, że na rynku przez pewien czas będą funkcjonować produkty i mate-
riały reklamowe z nowym, jak i dotychczasowym logo.

Ceramstic odświeża wizerunek marki

Geberit ujed-
nolica portfolio 
marek
Po dokładnej analizie wielu rynków 
Grupa Geberit doszła do wniosku, 
że w większości przypadków do 
skutecznego zaspokojenia potrzeb 
klientów wystarczy jedna marka wy-
robów ceramicznych przypadająca 
na dany rynek. 

Dlatego Grupa Geberit postanowiła 
ujednolicić portfolio marek wchodzą-
cych w jej skład. To działanie ma upro-
ścić ofertę i poprawić obsługę klien-
tów. Dzięki temu firma będzie mogła 
jeszcze efektywniej skoncentrować 

na pracach rozwojowych, produkcji i 
sprzedaży innowacyjnych produktów. 
W dwuetapowym procesie scalone z 
marką Geberit zostaną: w 2019 roku 
marka Keramag, w 2020 roku marki 
Allia, Pozzi Ginori oraz Sphinx.  

Są jednak pewne obszary, na któ-
rych wyjątkowo zostanie utrzymana 
więcej niż jedna marka.  Wynika to 
ze specyficznych aspektów technicz-
nych lub kanałów sprzedaży w nastę-
pujących regionach: Skandynawia/
Kraje Bałtyckie,  Europa Centralna i 
Wschodnia, Wielka Brytania/Irlan-
dia. W tych regionach markę Gebe-
rit wspierać będą następujące marki 
produktów ceramicznych: Ifö, Ido, Po-
rsgrund, Twyford, Koło, Colombo.

Mittel inwe-
stuje na rynku 
wyposażenia 
łazienek
Włoska inwestycyjna grupa Mittel 
S.p.A kontynuuje rozwój w sekto-
rze designerskiego wyposażenia 
łazienek. Po przejęciu większo-
ści udziałów w Ceramica Cielo  
w 2017 r., w czerwcu br. grupa sfi-
nalizowała zakup większościowego 
pakietu udziałów w Grupie Galassia 
i 80% udziałów w Disegno Ceramica.

Inwestycja, przeprowadzona w ra-
mach subholdingu Mittel Design, 
wyniosła 11,4 mln euro i była finanso-
wana w całości z kapitału własnego. 
Obie firmy będą nadal kierowane 
przez obecnych dyrektorów zarzą-
dzających i udziałowców mniejszo-
ściowych. Dimitri Mei utrzymał 10% 
udziałów w Galassii, natomiast Mar-
co Carabelli posiada 20% udziałów 
w Disegno Ceramica.

W ten sposób Mittel stworzył grupę 
z ponad 350 pracownikami i łącz-
nym obrotem ponad 65 milionów 
euro, EBITDA około 13 milionów 
euro i 40% udziałem w eksporcie. 
Wspomniane trzy marki są kom-
plementarne pod względem asor-
tymentowym. Wiodącym brandem 
w tej grupie jest Ceramika Cielo, 
która odnotowuje satysfakcjonują-
ce wzrosty. Po przejęciu przez Mittel, 
obroty wzrosły z 19 mln euro w 2016 r. 
do 28 mln euro w 2018 r. Dwucyfro-
wy trend wzrostowy utrzymywał się 
w pierwszych miesiącach 2019 r.

TRENDY ISH 2019
WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ 
ZNAJDZIESZ NA DESIGN/BIZNES

SPRAWDŹ

WYDARZENIA

http://www.designbiznes.pl/tag/ish-2019/


ZIMNY 
PRYSZNIC

PORA SPOJRZEĆ PRAWDZIE W OCZY - MARKETING W BRANŻY 
ŁAZIENEK POTRZEBUJE ZMIAN, JEŚLI NIE CHCE ZOSTAĆ W TYLE  

ZA INNYMI SEGMENTAMI RYNKU. A PRZEDE WSZYTKIM: JEŚLI MA BYĆ 
PRZEKONUJĄCY DLA KLIENTÓW. OTO CZTERY GŁÓWNE WYZWANIA, 

Z KTÓRYMI JUŻ TERAZ MUSIMY SIĘ ZMIERZYĆ, BY NIE WTOPIĆ 
PIENIĘDZY W BEZSENSOWNE DZIAŁANIA.
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WYZWANIE 1: ŚRODOWISKO

Z awsze myśleliśmy o wodzie w branży łazienek. 
Ekologia i troska o jej zasoby są ważnym elemen-
tem narracji naszego segmentu rynku. Uczyniono 

z tego poparty faktami argument sprzedażowy - kon-
sumpcję wody da się zmierzyć, a produkty porównać. 
Mamy baterie o niskim zużyciu, spłuczki potrzebujące 
ułamków litrów by obmywać całą miskę w.c., ceramikę 
która nie potrzebuje zbyt mocnej chemii, by pozostać czy-
stą… To hasła, które znamy z ulotek, reklam i opakowań 
produktów. Branża łazienkowa musi być eko - nie ma wy-
boru ani innej drogi.

Ale to nie wystarczy. Od biznesu, zwłaszcza tego pro-
dukcyjnego, oczekuje się szczerego zaangażowania w 
poprawę świata, a przynajmniej swojego sąsiedztwa. 
Kryzys klimatyczny nie może pozostawiać producentów 
obojętnymi, a branża łazienkowa ma tu szczególną rolę do 
odegrania. Musi ratować świat. Ten wodny. Projekty takie 
jak Save! Laufena czy projekty Lixil dla trzeciego świata, 
to jaskółki zmian. Troska o środowisko to wyzwanie, któ-
re w narracji marketingowej branży łazienkowej powinno 
być stale obecne - firmy muszą troszczyć się o nie zarów-
no lokalnie, jak i globalnie. Muszą o tym mówić i same się 
zmieniać. Czy to się dzieje? Odpowiedź jest negatywna. 

Ekologiczność produktów nadal w komunikacji przedsię-
biorstw łazienkowych jest traktowana jako wytrych do 
wzmacniania argumentów sprzedażowych. To osłabia 
przekonanie odbiorców o szczerości takich zapewnień. Nie 
potrafimy też przekonać, że samo istnienie i nadprodukcja 
rzeczy ma sens (bo może nie ma?), a ich powstawanie od-
bywa się z troską o przyrodę (a odbywa się?). Dlatego też 
trzeba być przygotowanym na niewygodne pytania, które 
konsumenci i media będą zadawać.

Pozytywne akcje
Akcje społeczne takie jak „Strażnicy rzek“ zorganizowane przez 
WWF i Geberit, czy nawet drobne inicjatywy jak zachęcanie 
pracowników do poruszania się rowerami w drodze do pracy 
(akcje Inveny czy Oras) pomagają budować dobry klimat wokół 
marki, ale też inspirować mogą do działania.

JAKIE NIEWYGODNE PYTANIA WAM ZADAMY?
 � Co robicie z nadwyżkami produkcji?
 � Jak zapobiegacie marnotrawieniu su-
rowców i niwelujecie szkody związane  
z ich wydobyciem?

 � Dlaczego tyle energii i wody zużywacie  
do produkcji?

 � Jak zapobiegacie zanieczyszczeniu powietrza?
 � Czy projektujecie i produkujecie zgodnie  
z filozofią „cradle to cradle“?

MARKETING
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CZEKAJĄ WAS TRUDNOŚCI
Poniżej widzicie coś, o czym  w oficjalnych komunikatach 
z pięknych targów czy wydarzeń firmowych się nie mówi. 
Mimo iż się dzieją. W trakcie Cevisama 2017 ekolodzy 
chcieli zwrócić uwagę na kwestie niszczenia środowiska w 
trakcie wydobywania surowca do produkcji. W kuluarach 
podczas spotkań mówiono o niezadowoleniu pracow-
ników fabryk z tego, jak rozwija się przemysł – rosnącej 
automatyzacji, która zabiera miejsca pracy, zalegania z 
pensjami kosztem optymalizacji zysków w innych obsza-
rach. Wobec pozytywnego wydźwięku targów z punktu 
widzenia handlowego te drobne protesty pozostały prak-
tycznie niezauważone.

 
Także w Polsce media (zwłaszcza tabloidy) podchwy-
tują wątki związane z wpływem produkcji na otoczenie 
i środowisko. W zagłębiach produkcyjnych takich jak 
Ozorków temat hałasu czy zanieczyszczenia powietrza 
powtarzał się kilkukrotnie w mediach. Niezależnie od 
tego, na ile są to wiadomości mające pokrycie w rzeczy-
wistości, a na ile są tylko rozdmuchane przez poszukujące 
gorących tematów redakcje - stanowią poważne wyzwa-
nie komunikacyjne i wizerunkowe. W szczególności firmy 
producenckie będą musiały sobie z nim radzić. Będzie ich 
coraz więcej w czasach, gdy ochrona środowiska jest te-
matem z pierwszych stron gazet.

JAK MOŻECIE DZIAŁAĆ
 � Edukujcie i pokazujcie jak działa-
cie albo jak się zmieniacie.

 � Prowadźcie akcje proekologiczne.
 � Twórzcie produkty prawdziwie 
ekologiczne.

 � Inwestujcie w poprawę standar-
dów produkcji.

MARKETING
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WYZWANIE 2: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

B iznes jest władzą, musi być odpowiedzialny. Biz-
nes to nie tylko zarabianie pieniędzy. O tym jak 
Was widzieć będzie klient, pracownik czy partner 

biznesowy decyduje także to, jak radzicie sobie ze swo-
ją pozycją na rynku. Czy potraficie zachowywać się jak 
prawdziwy lider? Czy Wasze idee są niezależne od zmian 
politycznych i potraficie powiedzieć „nie“, gdy przychodzi 
na to czas? Firmy boją się słowa „polityka“ oraz „ideolo-
gia", zarazem każda komunikacja marketingowa staje się 
dziś ideologiczna. Może warto zastanowić się, czy opłaca 
się być neutralnym. 

Nad kim macie władzę? Firma to odpowiedzialność za pra-
cownika i jego życie (także to pozazakładowe). O dobrego 

pracownika coraz trudniej. zwłaszcza w segmencie pro-
dukcji - piszemy o tym w naszym fotoreportażu z fabryki 
Roca w Gliwicach oraz artykule o inwestycji Geberitu w 
Ozorkowie w numerze poprzednim. Dlatego firmy muszą 
w swoich działaniach pokazywać się, jako odpowiedzialny 
pracodawca, budujący pozytywny klimat w swoim zespo-
le. Dobra firma ma dziś do zaoferowania pracownikom coś 
więcej niż tylko pensję. I potrafi to zakomunikować.

Władza biznesu to także obowiązek troski o zasoby, śro-
dowisko i rozwój, który będzie postępem. Dziennikarze 
spytają o to, czy tej roli potraficie podołać.

Działania CSR to nie dodatek 
do marketingu. To obowiązek 
i podstawa zdrowo funkcjo-
nującego przedsiębiorstwa. 
Świetnie realizuje to Ceramika 
Paradyż, wspierająca inicjatywy 
społeczne czy obszaru social 
designu. O projektach Geberitu 
(kiedyś Koła) piszemy w tym 
numerze Łazienka.PRO.

Lixil szuka rozwiązania ograniczonego dostępu do higienicznych 
toalet. To jeden z problemów krajów Trzeciego Świata. Projekty 
takie jak toaleta SATO od Lixil ma pomóc go rozwiązać. Podobne 
inicjatywy są w obszarze zainteresowania Gates Foundation o czym 
pisaliśmy tutaj. Problem z zasobami wodnymi i niedoborem toalet 
to nie domena tylko krajów ubogich. W Polsce jeszcze w 2016 roku 
prawie dziewięć mieszkań na sto nie miało łazienki, prawie 
milion mieszkań w Polsce nie miało toalety, a pół 
miliona lokali - bieżącej wody z kranu. 
Przeczytcie o tym tutaj. Może 
właśnie Wy pomożecie 
pomóc to zmienić?

CO MOZECIE ZROBIĆ
 � Pokaż, że Twojej firmie nie chodzi tylko o zysk.
 � Działaj mądrze, oferuj społeczeństwu coś wię-
cej, niż tylko produkt.

 � Uświadom sobie, że CSR nie jest reklamą. 
 � Ale warto też mówić o swoich działaniach,  
by promować aktywność i wpływać na zmianę 
w branży.

 � Bardziej dbać o pracowników, pokazać że je-
steście firmą nastawioną na budowanie także 
relacji społecznych, a nie tylko  zysk.

MARKETING
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WYZWANIE 3: ZMIANA NARRACJI

B ranża łazienkowa przez dekady rozwoju w Pol-
sce i na świecie wypracowała sobie standardy 
komunikacji i reklam. Niestety nie zmieniają się 

one często z biegiem lat. Świat ewoluuje, a wiele firm - 
zwłaszcza tych mniejszych, gdzie dział reklamy, handlu 
oraz PR to jedna i ta sama osoba - nadal powtarza szablo-
ny i schematy działania, którymi wojowano rynek nawet 
w czasach dzikiego kapitalizmu lat 90. XX wieku.

Najbardziej rażącą i nieprzystającą do dzisiejszych czasów 
jest seksualizacja komunikacji. Nagie ciało, przeważnie ko-
biecie, jest nader częstym elementem wystroju przestrzeni 
reklamowej i budowania kampanii promocyjnych. Nie tylko 
rodzimych firm. Ta droga to dziś pójście po najmniejszej linii 
oporu - unaocznienie zmysłowości, jaka nieodłącznie wiąże 
się z łazienkami. To także wyraz niskiej kreatywności i nie-
zdolności do wyłamania się ze schematów.  

Najpierw spójrzmy na to globalnie. Badanie "Meaningful 
Brand" Havas Media Group obejmujące cały świat po-
kazuje, że przed markami pojawiają się cały czas nowe 
wyzwania. W dobie powszechnego kryzysu zaufania, 
braku empatii i coraz większego egoizmu, aż 54% konsu-
mentów uważa, że odpowiedzialność za lepszą przyszłość 

ponoszą nie politycy, a marki i firmy. Niestety 58% treści 
tworzonych przez 1800 największych światowych marek, 
to treści nieadekwatne i kiepskiej jakości, zdecydowanie 
niewychodzące naprzeciw oczekiwaniom ludzi.

Branża łazienkowa w obszarze marketingu pozostaje 
mocno w tyle w swoich działaniach w porównaniu do bliź-
niaczej branży meblowej. Można ocenić, że jakościowo i 
pod względem kreatywności jest na tym samym poziomie 
co firmy instalacyjne oraz budowalne. Tyle, że producenci 
i dystrybutorzy wyposażenia łazienek od dawna chcą się 
pozycjonować w segmencie interior, a nie build. To wy-
znacza kierunek działań marketingowych. 

Niestety często za świadomością celu, do którego się zmie-
rza, nie idzie refleksja na temat tego, czy obrana droga jest 
słuszna. Najlepszy przykład: coraz więcej firm inwestuje 
w kampanie outdoorowe, w tym wielkopowierzchniowe 
banery w centrach miast. Czy promowanie idei pięknych 
wnętrz poprzez bilboardy psujące wspólną przestrzeń ulic 
jest dobrym pomysłem? Takie działania kłócą się z ideami 
biznesu odpowiedzialnego i postępowego.

Reklama z połowy 
lat 90. XX wieku. (po lewej)  
i odribinę nowsza (na górze)

WYZWANIA
 � Człowiek nie jest elementem 
uatrakcyjniającym reklamę. 
Zmień swoje reklamy, jeśli uży-
wasz ciała do sprzedawania.

 � Firmy muszą szukać nowych, 
oryginalnych i zrównoważonych 
form promocji. Dzika, masowa i 
nieposkromiona reklama kłóci się 
z zasadami odpowiedzialności.

 �Wyjście poza schematy narra-
cyjne i promocyjne. Komunikacja 
marketingowa firm z branży ła-
zienkowej jest nudna i nastawio-
na wyłącznie na sprzedaż.

MARKETING
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WYZWANIE 4: NUDA

Powyżej widzicie łazienkowe stoisko na Warsaw Home. 
To największa taka impreza w kraju. Nasze wizyty na 
targach, lektury materiałów prasowych, spotkania 

na akcjach organizowanych przez marki w ramach spotkań 
z klientami i projektantami łączy jedno odczucie: znudzenie. 
Branża łazienkowa w Polsce się ustabilizowała parę lat temu i 
brakuje jej dynamiki. Tort rynkowy został w zasadzie podzielo-
ny, struktura handlu się unormowała. Na bankructwa sieci na 
razie się nie zanosi. Oto nasza mała stabilizacja. 

Efektem tego jest wtórność komunikacji oraz aktywności 
marek. Czy na targach, czy w mediach - jest wszechobec-
ne wrażenie nijakości i pasywności. Brakuje budżetów, 
pomysłów i odwagi by działać z rozmachem, by inwesto-
wać w promocję. Efekt? Zatrudnianie agencji PR, które 
generują firmom z branży łazienek kolejne teksty przydat-
ne algorytmom wyszukiwarki, a nie realnym czytelnikom. 
Firmy nie edukują (wbrew temu co próbują nam wmówić), 
ale indoktrynują. Nie dążą do tego by inspirować, tylko 
próbują nachalnie sprzedawać. 

Każda z firm powinna zadać sobie kluczowe pytanie: czy 
jesteś marką ciekawą dla klienta/przyszłych pracowników/
dziennikarzy/samej siebie? Ze wspomnianego już badania 
"Meaningful Brand" Havas Media Group wynika, że aż 
82% marek mogłoby zniknąć z polskiego rynku i nikt by 
tego nie zauważył.  Czy jedną z tych marek jest Wasza? Co 
możecie zrobić, by klienci za Wami tęsknili?

WYZWANIA
 �Wykreowanie wizerunku branży naprawdę inno-
wacyjnej i ciekawej.

 �Wyznaczanie kierunków rozwoju, a nie powtarza-
nie błędów i podążanie utartymi ścieżkami.

 � Odmłodzenie (wizerunku, kadr).
 � Docenienie własnego potencjału.
 � Unikanie błędów popełnionych już przez inne bran-
że. Wyprzedzajmy je, a nie naśladujmy. 

DO ZMIANY
 � Podstawy: podnieście poprzeczkę w treściach, któ-
re generujecie. Kolejny tekst o nowości albo tren-
dach jest marnowaniem czasu i zasobów.

 � Szukajcie nowych form i koncepcji na reklamy.  
Nie szpećcie miasta bannerami.

 �Wystawiajcie się na targach z głową (pisze o tym 
też w tym numerze Urszula Kałużna - czytajcie). 
Targi to coraz rzadziej miejsce do podopisywania 
kontraktów, a coraz częściej okazja do prawdziwych 
spotkań. Pracujcie nad koncepcją i jakością stoisk.

OKIEM EKSPERTA 

Justyna Krawczyk-Sokołowska
Strategy Director oraz właściciel w J2 Communication Designer

Współczesny marketing powinien koncentrować się nie na 
narzędziach, a na odbiorcy – indywidualnej jednostce, żyją-
cej w określonej rzeczywistości, posiadającej zdefiniowane 
potrzeby, sposób podejmowania decyzji i poszukującej 
konkretnych rozwiązań. Istotna jest zatem zmiana kierunku 
myślenia – przejście z komunikacji DO na komunikację DLA. 
Dlatego też planując działania marketingowe – zamiast na 
trendach i konkurencji – warto skupić się na odbiorcy jako 
na człowieku, a nie na szerokiej grupie docelowej wyrażonej 
w parametrach demograficznych. Dzięki takiemu podejściu 
klient ma poczucie, że sam dociera do użytecznych treści 
oraz informacji o marce. Wygenerowane w ten sposób 
leady są dużo bardziej wartościowe i przekładają się na 
pozytywny wizerunek brandu. Inbound marketing to sku-
teczny sposób komunikacji skierowanej zarówno do klienta 
ostatecznego, partnerów, jak i do liderów opinii, jakimi w 
branży łazienkowej są architekci oraz instalatorzy.

Arkadiusz Kaczanowski
 
Od 2009 roku dziennikarsko związany ze światem 
wnętrz, budynków i ludzi je tworzących. Redaktor 
portali i czasopism, współtwórca wydarzeń dla 
branży łazienkowej i architektów. Koorydnator Forum 
Łazienka.PRO. 

AUTOR
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 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZMIENIA BIZNES
NOWOCZESNE PRZEDSIĘBIORSTWA CORAZ WIĘKSZĄ WAGĘ PRZYKŁADAJĄ 

DO KWESTII ZWIĄZANYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ  
– W MYŚL IDEI, ŻE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE FIRMA POWINNA 

W SWYCH DZIAŁANIACH UWZGLĘDNIAĆ NIE TYLKO WŁASNE, 
EKONOMICZNE INTERESY.  POWINNA TEŻ CHRONIĆ ŚRODOWISKO, 

DBAĆ O ZASOBY, AKTYWIZOWAĆ PRACOWNIKÓW BY ANGAŻOWALI SIĘ 
W POMOC INNYM, WSPIERAĆ INICJATYWY KULTURALNE. WŚRÓD FIRM 

BRANŻY ŁAZIENKOWEJ NA POLU CSR NA POLSKIM RYNKU  
NA PEWNO WYRÓŻNIA SIĘ GEBERIT.

PRZYGOTOWAŁA: ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ
ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE GEBERIT

ZA POTRZEBĄ DO EUROPY
„Za potrzebą do Europy” był programem (takim jak opi-
sywany dalej konkurs Kolo na projekt łazienki), który 
zwracał uwagę na problem jakości toalet publicznych. 
Geberit wsparł kompletną renowację i wyposażenie łazie-
nek w wyjątkowych miejscach i obiektach świadczących o 
bogactwie polskiej kultury. Działania zostały zainicjowane 
w 2003, kiedy Polska przygotowywała się do przyłącze-
nia do Unii Europejskiej roku i trwały do 2011 r. W ramach 
akcji Geberit przekazywał nieodpłatnie swoje produkty i 
nadzorował remont toalet publicznych w prestiżowych 
miejscach obecnych na turystycznej mapie Polski. Głów 

 
nym kryterium ich doboru było zaspokojenie potrzeb 
możliwie największej liczby użytkowników. Każdego roku 
starannie monitorowano obiekty, aby móc wybrać ten, 
który najbardziej potrzebuje renowacji. Wyremontowane 
zostały toalety w Pałacu w Wilanowie, Muzeum Sztuki 
Współczesnej Zachęta, Muzeum Historycznym Miasta 
Stołecznego Warszawy, Muzeum Historycznym m.st. 
Warszawy na Rynku Starego Miasta, toalety publiczne 
w Ustce, toalety publiczne w Łebie, toalety publiczne w 
Krynicy Morskiej, na Zamku Królewskim na Wawelu, w 
Muzeum Socrealizmu w Kozłówce.

MARKETING
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NA STRAŻY RZEK 
Ekologia w kontekście łazienki od razu przywodzi na 
myśl kwestie związane z oszczędnością wody i ochro-
ną tego cennego zasobu. Dlatego Geberit nawiązał 
partnerstwo z WWF w ramach programu „Strażnicy 
Rzek”. W ten sposób firma chce pomóc chronić polskie 
rzeki,  zachować ich florę i faunę, żeby cieszyć się nimi 
mogły także przyszłe pokolenia. Strażnicy Rzek WWF 
aktywnie działają dla dobra tych ekosystemów w 
swoim sąsiedztwie. Ich zadaniem, realizowanym przy 
wsparciu fundacji, jest prowadzenie działań edukacyj-
nych, monitorowanie prac utrzymaniowych na ciekach 
wodnych, gromadzenie trudno dostępnych danych, 
konsultowanie dokumentów, tworzenie ekspertyz, 
przeprowadzanie interwencji oraz akcji sprzątania 
rzek. Bardzo istotne są także działania edukacyjne 
oraz dzielenie się wiedzą Strażników z ich otoczeniem. 
Wspólna akcja Geberit i WWF „Na kajaku w zgodzie 
z naturą” to jeden z elementów działań edukacyjnych 
na rzecz programu Strażnicy Rzek WWF. Do akcji 
włączyło się już ponad 40 stanic kajakowych z całe-
go kraju. Do licznych stanic kajakowych w Polsce trafił 
specjalnie przygotowany plakat edukacyjny „Na kaja-
ku w zgodzie z naturą”. Można z niego dowiedzieć się 
jak odpowiedzialnie , rozsądnie i w zgodzie z  naturą 
korzystać z rzek. 

W TROSCE O TATRY
No Trace Tatra to przedsięwzięcie Marka Kamińskiego 
, którego celem było zwrócenie uwagi na problemy, 
z jakimi zmaga się natura za sprawą człowieka, a 
także zaszczepienie idei odpowiedzialnego podróżo-
wania. Podróżnik przemierzył pieszo 200 km dookoła 
Tatr, co zajęło mu 8 dni. Odwiedził miejsca szczegól-
nie dotknięte szkodliwym działaniem ludzi, a także 
porozmawiał z osobami, które na różne sposoby po-
święciły swoje życie górom - badaczami przyrody, 
ratownikami, historykami, folklorystami, rdzennymi 
mieszkańcami, właścicielami schronisk i turystami. 
Piątego dnia podróży dołączył do niego Marcin Świerc 
- ultramaratończyk, utytułowany biegacz górski, re-
prezentant kadry narodowej na Mistrzostwach Europy 
i Świata, którego w sportowych zmaganiach wspiera 
Geberit. Producent wystąpił zresztą w roli jednego z 
głównych sponsorów przedsięwzięcia zrealizowanego 
we współpracy z Instytutem Marka Kamińskiego i Ta-
trzańskim Parkiem Narodowym.

MARKETING
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SZKOLNE ŁAZIENKI DO REMONTU
W 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 166 na warszaw-
skiej Woli dzięki zaangażowaniu firmy Geberit zostały 
wyremontowane wszystkie łazienki w placówce, które 
wcześniej nie były remontowane od 70 lat. Projekt nie 
ograniczał się do wyremontowania łazienek, obejmują-
cych łącznie ponad 300 m2. 

Równolegle szkoła realizowała program edukacyjny 
„Woda bezcennym darem natury”, który uwrażliwiał 
uczniów na kwestie związane z higieną, ekologią i oszczęd-
nością wody. Zorganizowano również konkurs plastyczny 
na projekt łazienki marzeń. Przygotowane prace stały się 
inspiracją dla architekta odpowiedzialnego za finalną kon-
cepcję szkolnych toalet. 

Efekt końcowy, jaki udało się osiągnąć jest sumą zaan-
gażowania wielu osób. W akcji remontowej wzięło udział 
między innymi 10 pracowników-wolontariuszy Gebe-
rit ze Szwajcarii, Austrii i Niemiec, którzy pracowali pod 
nadzorem dwóch opiekunów. Podczas dwóch tygodni, 
które spędzili w Warszawie, aktywnie zaangażowali się w 
życie szkoły. Uczestniczyli w lekcjach, opowiadali o kul-
turze państw, z których pochodzą, a nawet wzięli udział 
w ślubowaniu klas pierwszych. Zwieńczeniem wspólnie 
spędzonego czasu było stworzenie pamiątkowej tablicy. 
Naprzeciwko głównego wejścia do budynku powstało 
dzieło uczniów i wolontariuszy – kolorowe drzewo z od-
cisków dłoni, które przypomina na co dzień o inicjatywie i 
radości, jaką dała ona wszystkim zaangażowanym. 

- Działania sprofilowane pod kątem wsparcia społecznego 
są głęboko zakorzenione w kulturze naszej firmy. Cieszy-
my się, że w tym roku projekt społeczny na tak dużą skalę 
jest zrealizowany właśnie w Polsce. Jesteśmy przekonani, 
że remont szkoły przełoży się nie tylko na poprawę jakość 
życia jej uczniów, ale będzie miał także pozytywny wpływ 
na społeczność lokalną  – mówił Przemysław Powalacz, 
Prezes Zarządu Geberit Polska.

MARKETING
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KONKURS KOŁO NA TOALETĘ
Deficyt toalet publicznych to problem dotyczący większo-
ści polskich miast. Chcąc sie z nim zmierzyć, marka KOŁO 
(dziś należąca do Grupy Geberit) stworzyła konkurs dla 
architektów na projekt koncepcyjny obiektu użyteczności 
publicznej z funkcją łazienki. Dzięki tej inicjatywie, już o 
21-letniej tradycji, powstają elementy mikroarchitektury 
podnoszące jakość życia w przestrzeni miejskiej, a także 
idealnie wpisujące się w jej krajobraz. Konkurs KOŁO to 
inicjatywa, która zdobyła uznanie zarówno w środowi-
sku eksperckim, jak i wśród miejskich aktywistów. Skala 
potrzeb jest ogromna, stąd temat budzi niesłabnące za-
interesowanie, a ilość nadsyłanych rokrocznie prac od 
zaangażowanych twórców stale rośnie. Skład jury każdo-
razowo tworzą uznane autorytety w świecie architektury. 
Dla laureatów, przygotowany projekt staje się istotnym 
elementem portfolio, mającym niejednokrotnie znaczący 
wpływ na dalszą drogę zawodową. 

Konkurs KOŁO na projekt toalety publicznej jest czę-
ścią akcji „Nie olewamy miasta“, która koncentruje 
swoje działania wokół pozytywnego wpływania na 
przestrzeń miejską – z uwzględnieniem potrzeb miesz-
kańców i aspektów estetycznych. Jej celem jest również 
podkreślanie znaczenia mikroarchitektury. Powstające 
rozwiązania mają wychodzić poza przyjęte schematy, 
będąc jednocześnie efektem merytorycznej dyskusji po-
między wszystkimi zainteresowanymi stronami. 

POMAGANIE TO NIE WODY LANIE
Z okazji 50-lecia spłuczki podtynkowej Geberit, flagowego 
produktu firmy, we współpracy z Fundacją Przyjaciółka, 
zainicjowano wyjątkową akcję pod hasłem „Pomaganie to 
nie wody lanie”. Ideą projektu „Pomaganie to nie wody 

lanie” była promocja oszczędzania wody, a także wsparcie 
rodzinnych domów dziecka. Kwotę 50 000 zł powstałą 
z wirtualnego oszczędzania spłukiwanej wody, przezna-
czono na opłacenie rachunków za wodę podopiecznych 
fundacji. Akcja obejmowała rok 2014, czyli jubileusz 50-le-
cia istnienia spłuczki podtynkowej. 

Na potrzeby projektu, w siedzibie firmy Geberit przy ul. 
Postępu 1 w Warszawie, zbudowany został specjalny eks-
pozytor wraz ze spłuczką podtynkową, który za pomocą 
dedykowanego oprogramowania połączono ze stroną. 
Każde wirtualne kliknięcie w znajdujący się tam przy-
cisk, z dowolnego komputera czy urządzenia mobilnego, 
uruchamiało faktyczne spłukanie wody w ekspozytorze, 
co można było śledzić w oknie z podglądem na żywo. Co 
ważne, urządzenie skonstruowano w oparciu o obieg za-
mknięty – dzięki temu nie zmarnowała się ani jedna kropla 
wody! Oszczędności wynikające z każdego wirtualnego 
spłukania małym przyciskiem zostały przeliczone na zło-
tówki i przekazane na wspierany cel.

Anna Raducha-Romanowicz 
 
Dziennikarka z ponad 10-letnim doświadczeniem. 
Redaktorka magazynu i portali branży łazienkowej. 
Prelegentka i twórczyni konferencji branży łazienkowej 
oraz cyklu szkoleń dla architektów. Współzałożycielka 
magazynu Design/Biznes.

PRZYGOTOWAŁA

POZNAJ POMYSŁY NAGRODZONE 
W KONKURSIE KOŁO  
NA PROJEKT TOALETY  
W OLSZTYNIE

https://www.designbiznes.pl/2019/06/konkurs-kolo-na-projekt-toalety-w-olsztynie/
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WZOROWA 
MARKA
NIE WYSTARCZĄ POJEDYNCZE „STRZAŁY”, ANI TYM BARDZIEJ 
PROWADZENIE DZIAŁAŃ „OD SASA DO LASA”. O SKUTECZNEJ 
AKTYWNOŚCI W OBSZARZE CSR MOŻEMY MÓWIĆ TYLKO 
WTEDY, GDY WYNIKA ONA ZE STRATEGII BRANDU I JEST 
SPÓJNA Z SYSTEMEM WARTOŚCI FIRMY. JAK ZAPLANOWAĆ, 
WDROŻYĆ I KOMUNIKOWAĆ SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE 
MARKI, BY ZWIĘKSZYĆ ZAUFANIE I LOJALNOŚĆ KLIENTÓW? 
WARTO PRZYJRZEĆ SIĘ BRANŻY ŁAZIENKOWEJ I WYŁONIĆ 
DOBRE WZORCE.

AUTOR: JUSTYNA KIEJZA

fot. Jhonis Martins / Pexels
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C oraz więcej firm wdraża i realizuje działania z 
zakresu CSR – o tym mówi najnowszy raport 
opublikowany przez Forum Odpowiedzialne-

go Biznesu. Trend ten można także zaobserwować na 
przykładzie branży łazienkowej i wyposażenia wnętrz. 
Marketing zaangażowany społecznie staje się nieza-
stąpionym narzędziem w coraz silniejszej rywalizacji o 
przyciągnięcie uwagi i zdobycie zaufania grupy docelowej. 
Pojawiają się zatem pytania. Czy każda organizacja powin-
na podążać tym śladem? Jaki obszar odpowiedzialności 
wybrać? Oto kluczowe elementy i warunki efektywności 
w prowadzeniu działań CSR. 

CZŁOWIEK – STRATEGIA – ROZWIĄZANIE
Po pierwsze – społeczne zaangażowanie marki powinno 
wynikać z jej strategii. Zatem dobrze jest, gdy działania 
motywowane są nie chęcią podążania za „modą”, ale po-
trzebą płynącą z serca samej organizacji. Innymi słowy 
– istotne jest uświadomione pragnienie rozwiązywania 
problemów społecznych poprzez tworzenie lub wspiera-
nie ważnych inicjatyw.

Jako aktywny obserwator branży łazienkowej często 
dostrzegamy sytuację, w której firmy angażują się w 
działania rozproszone, nie wynikające bezpośrednio ze 
strategii marki. Można rzec, że dla samej zasady i z po-
trzeby zwrócenia na siebie uwagi. To często popełniany 
błąd. Nie tylko przez małe organizacje.

Po drugie – warto pamiętać, że dzięki strategii możemy 
działać skuteczniej, zarówno w wymiarze wizerunko-
wym, jak i społecznym. Jesteśmy w stanie zaplanować 
odpowiednią komunikację, a skupiając się na jednym 
„problemie”, mieć większy wpływ na jego rozwiązywanie.

KIERUNEK DZIAŁAŃ
Pewnym drogowskazem w doborze rodzaju społecznie od-
powiedzialnej aktywności marki jest archetyp. Dla przykładu 
– budując markę o archetypie Wojownika powinniśmy sku-
pić się na obszarach związanych ze sponsoringiem sportu. 
Dla archetypu Mędrca idealnym kierunkiem będzie wspar-
cie działań z obszaru edukacji czy nauki. Z archetypem 
Błazna będzie natomiast korelować wsparcie dla inicjatyw 
o charakterze rozrywkowym czy kulturowym.

W branży łazienkowej można wyłonić sporo przykładów 
wiążących działania w obszarze CSR z archetypem marki czy 
produktem. Odniesienie do skojarzeń z wodą wykorzystuje 

m.in. Roca (Fundacja Roca We Are Water) czy Steinberg – 
oba brandy są sponsorami teamu żeglarskiego. Istotnym 
kierunkiem jest także wspieranie inicjatyw związanych z 
designem. Takie działania od wielu lat realizuje Ceramika 
Paradyż jako mecenas Łódź Design Festival czy Ceramika 
Tubądzin, organizator konkursu Tubądzin Design Awards.

Woda jest kluczowym zasobem natury, który zaspakaja nasze 
potrzeby odżywiania, nawodnienia i higieny. Jednakże wciąż nie 
jest dostępna dla wszystkich. Ponad 2 miliardy ludzi cierpi na brak 
dostępu do wody pitnej. Po to, aby stawić czoła tym faktom, ONZ 
proponuje analizę przyczyn i przez hasło „Nikogo nie zostawiamy 
w tyle “Leaving No One Behind”, przypomina nam, że czysta i 
dostępna woda jest fundamentalnym dobrem świata, w którym 
chcemy żyć. Nie możemy się rozwijać jako globalna społeczność 
jeśli 3 na 10 osób nie ma dostępu do wody pitnej. Aby współ-
uczestniczyć w tym projekcie Fundacja Roca We are water pro-
paguje wiedzę o dostępie mieszkańców każdego kraju do wody 
pitnej ,pozwalając na łatwą identyfikację najbardziej zagrożonych 
regionów świata. Celem akcji jest wsparcie kampanii ONZ, która 
odnosi się do celi zrównoważonego rozwoju.

MARKETING
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Jeśli zaangażowanie społeczne ma służyć marce, warto 
również pomyśleć o wyborze problemu społecznego lub ini-
cjatywy, z którą będzie identyfikować się grupa docelowa.

ODPOWIEDZIALNY PARTNER W BIZNESIE 
Zaangażowanie w działania CSR może budować pozy-
tywny wizerunek na rynku – wśród grup docelowych, 
jak również w obszarze B2B. Warunkiem kluczowym 
jest odpowiednio przeprowadzona komunikacja. Mo-
żemy wykorzystać do tego takie narzędzia, jak katalogi 
dobrych praktyk. W nich prezentowane są obszary zwią-
zane zarówno ze wspieraniem inicjatyw społecznych, jak 
i kwestie poszanowania środowiska w funkcjonowaniu 
firmy czy w procesie produkcyjnym. Inną możliwością jest 
organizacja inicjatyw nawiązujących do podejmowanej 
aktywności społecznej i zaproszenie do udziału partne-
rów handlowych – tak, jak robi to wspomniana już marka 
Steinberg. Jako sponsor temu żeglarskiego jest także au-
torem projektu Steinberg Sailing Event. To cykl eventów 
organizowanych we współpracy z 77 Racing, stworzonych 
właśnie z myślą o partnerach. Ich celem jest m.in. eduka-
cja teoretyczna i praktyczna w zakresie żeglugi, rozwijanie 
umiejętności oraz integracja.

METODOLOGIA U POSTAW
Ochrona środowiska, promocja zdrowego stylu życia, 
wsparcie sportowców czy akcje edukacyjne – możliwości 
jest wiele. To, który z obszarów wybierzemy, pozwo-
li nam określić m.in. wspomniana już teoria archetypu. 
Do tego celu możemy wykorzystać także bardziej za-
awansowane narzędzia, np. Design Thinking. Dzięki tej 
metodologii analizujemy grupę docelową, jej potrzeby i 
motywacje, wyznaczamy cele, kierunki oraz ich spójność z 
tożsamością marki. Takie podejście pozwoli nam uniknąć 
w przyszłości angażowania się w rozproszone inicjatywy.

Działania CSR mogą stanowić solidny filar polityki marke-
tingowej firmy. Wymagają jednak przemyślanej strategii, 
która z kolei będzie wynikać z tożsamości brandu. Tylko 
szczerość i autentyczność pozwalają budować wiarygod-
ny obraz marki w oczach odbiorców. 

Żeglarska wyprawa pod banderą marki Steinberg to 
już coroczna tradycja polskiego oddziału marki. Firma 
(podobnie jak Roca Polska) wspiera ekipę 77 Racing, 
która pod dowództwem Piotra Tarnackiego kolekcjonu-
je kolejne tytuły mistrzów Polski i świata w żeglarskiej 
klasie micro. A od czasu do czasu, dzięki współpracy z 
żeglarzami, może zaprosić swoich klientów na wodne 
wyprawy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu może być ważnym elemen-
tem strategii rozwoju również salonów łazienkowych. Przykładem 
może być Cermag, który wspiera inicjatywy sportowe i kultural-
ne, a także projekty edukacyjne i zdrowotne.  Wsparcie i pomoc 
Cermagu otrzymało wiele dolnośląskich instytucji, min. Monar 
w Nikejowicach,  Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Niewidomych, Akademia Medyczna Ośrodek Alzheimera w Ści-
nawie,  Wrocławska Galeria Młodych, Fundacja "Pomoc Społecz-
na", Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wrocławiu, osoby po-
szkodowane w czasie powodzi w Bogatyni. Cermag zaadoptował 
też małego hipopotama nilowego Zumbę, który jest pierwszym 
hipopotamiątkiem, urodzonym we wrocławskim Afrykarium. 

Justyna Kiejza 
 
Druga połowa J2 Communication Designers. PR-owiec 
z ponad 10-letnim doświadczeniem. Miłośniczka 
designu i zaskakujących rozwiązań. Ekspert w obszarze 
budowania wizerunku marek z branży wnętrzarskiej, 
budowlanej oraz instalacyjnej.

O AUTORCE
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DIGITAL SIGNAGE, CZYLI KOMUNIKACJA Z KLIENTEM W PUNKCIE SPRZEDAŻY ZA 
POŚREDNICTWEM WYŚWIETLANYCH OBRAZÓW, JEST ZAPEWNE NIE TAK ODLEGŁĄ 

PRZYSZŁOŚCIĄ, KTÓRA NAS CZEKA. WYSTARCZY PRZYPOMNIEĆ SOBIE SCENY Z 
KULTOWYCH FILMÓW SF „BLADE RUNNER” CZY „GOST IN THE SHELL”. 

DIGITAL SIGNAGE

AUTOR: ROBERT SIEŃKO



23

N a razie jednak nie wygląda to aż tak efektowanie. Ani 
sprzętowo, ani komunikacyjnie. Ekrany LCD, LED, czy 
też plazmowe spotykamy coraz częściej podczas robie-

nia zakupów. W mojej jednak ocenie marketerzy nie do końca 
wiedzą co na nich puszczać, aby klienta swoim komunikatem 
zainteresować. Dlatego tym bardziej należy pokazywać te dobre 
przykłady. Poniżej kilka z nich. Zachęcam do kliknięcia miniatu-
rek, bo pod nimi kryją się żywe obrazy. 

https://youtu.be/SfaeEDF17Jw 

https://youtu.be/GLmF6Sq_v3g

https://youtu.be/GRIIjLj2Bhc

W sytuacji, gdy sprzedawcę w DIY znaleźć 
trudniej niż trzeźwego studenta na juwenaliach, 
dobra instruktarzowo-image’owa animacja 
na pewno się klientowi przyda. A animacje na 
tych ekspozytorach są naprawdę dobre. Same 
ekspozytory zresztą też. Dwóch głównych 
konkurentów ustawionych obok siebie w alejce 
Castoramy proces wyboru klientowi mocno 
ułatwiają. Różny design, odmienne technologie, 
bardzo różne ceny! Pełny przegląd w jednym 
miejscu. Zdezorientowany mnogością wyboru 
klient już w zasadzie nie musi zagłębiać się dalej 
w alejkę z kategorią.

Innym dobrym przykładem jest ekran LCD w 
zmywarce Samsung. Mamy tu bardzo udany 
efekt instalacji ekranu w przednich drzwicz-
kach. Daje to złudzenie zaglądania do środka 
pracującego urządzenia. Również tu mamy 
świetną instruktarzową animację tłumaczącą 
zalety nowej technologii. Kłopot jest tylko w 
tym, że ekran w tym wypadku umieszczono na 
wysokości kolan klientów. Aby obejrzeć w ca-
łości ten filmik musiałem przykucnąć na środku 
alejki sklepowej .

Tutaj już klękać nie musiałem. Ta końcówka regału 
zabudowana panelami LED była widoczna z dru-
giego końca sklepu . Od razu po wejściu do jed-
nego z hipermarketów w Lizbonie wiedziałem, że 
muszę tam podejść. Skala ruchomego obrazu była 
po prostu nie do przegapienia. Szkoda, że w na-
szym kraju nie mamy już żadnej sieci delikatesów 
spożywczych. W nich najprędzej taka konstrukcja 
mogłaby się pojawić. Choć szczerze mówiąc w 
ostatnich latach ceny paneli LED znacząco spadły 
i obecnie m2 takiego panelu można kupić za 3-4 
tys. złotych. Może więc któryś z detalistów nas 
wkrótce zaskoczy?

MARKETING
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https://youtu.be/svOWEcXhtvo

Jeżeli chodzi o ceny produkcji to chyba 
najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem 
technologicznym są sekwencyjnie pod-
świetlane, statyczne grafiki. Mamy w nich 
to wszystko co „łapie wzrok” klienta – czyli 
ruch i światło. Trzeba to tylko mądrze wy-
korzystać. Akurat Samsung w komunikacji 
swojego piekarnika zrobił to bardzo dobrze.

Dlatego też stare, dobre rozwiązania 
analogowe jak to Śnieżki poniżej nadal są 
w cenie.

https://youtu.be/E_TReeYVgnk

Tych klika przykładów pokazuje jak dużo możliwości komunikacyjnych dają 
nam nowe technologie.  Mają one jednak również kilka sporych ograniczeń. 
Pierwszym z nich jest cena produkcji – to nadal są bardzo drogie w wymiarze 
jednostkowym zabawki. Drugim jest zawartość merytoryczna – wymyśle-
nie i nakręcenie odpowiedniego komunikatu to osobny, często bardzo duży 
budżet. No i trzecie organicznie, może prozaiczne, ale bardzo uciążliwe – to 
wszystko trzeba podłączyć na miejscu do prądu. A w sklepach detalicznych 
ta operacja rodzi naprawdę dużo problemów...

Robert Sieńko 
 
Ekspert marketingu zakupowego, New Business 
Director w firmie 3m Projekt. Bloger LinkedIn. Przez 
wiele lat prezes Stowarzyszenia Łazienka. Organizator 
konferencji “Marketing w branży łazienkowej”.

O AUTORZE
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ALGORYTM 
MARKI 

PREMIUM
ŻYJEMY W CZASACH, W KTÓRYCH DYNAMICZNIE WZRASTA 

POZIOM ŻYCIA I ZAMOŻNOŚCI SPOŁECZEŃSTW.  
W KONSEKWENCJI GENERUJE TO ZNACZNY WZROST 

ZAPOTRZEBOWANIA NA DOBRA KLASY PREMIUM  
I LUKSUSOWE. W DOBIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

PRODUCENCI I WŁAŚCICIELE MAREK CORAZ CZĘŚCIEJ  
ZE SOBĄ KONKURUJĄ, ABY UTRZYMAĆ WYSOKĄ POZYCJĘ 
NA RYNKU. KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU W NATURALNY 
SPOSÓB WYMUSZA OFEROWANIE PRODUKTÓW I USŁUG 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. SOCIAL MEDIA I FAKE NEWSY 
WYMUSZAJĄ NATOMIAST NA PRODUCENTACH ANALIZOWANIE 

I PLANOWANIE. WSZYSTKO PO TO, BY UNIKNĄĆ BŁĘDÓW, 
KTÓRE MOGŁYBY POZOSTAWIĆ RYSĘ NA NIESKAZITELNYM 

DOTYCHCZAS WIZERUNKU.

AUTOR: MATEUSZ CIEŚLIŃSKI
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N arzędzia marketingowe, w szczególności Inter-
net, sprawiają, że konsumenci praktycznie nie 
potrafią rozróżnić marki premium od marki luk-

susowej. Dla przeciętnego Kowalskiego obie kojarzą się z 
jakościowym produktem i wysoką ceną. W szczególności 
osoby niezwiązane z branżą lub też mniej płynnie poru-
szające się po wartościowych źródłach informacji, podatne 
nierzadko na sponsorowane wpisy blogerów, opinie i su-
gestie sprzedawców, kierują się subiektywną klasyfikacją.

JAKIE SĄ WIĘC PRODUKTY MARKI PREMIUM?
Klient dokonując zakupu marki premium oczekuje, że pła-
ci za wysoką jakość. W naturalny sposób zakłada, że takie 
produkty wykonane są z lepszych materiałów, ich pro-
dukcja jest dokładniejsza, a kontrola jakości nie dopuszcza 
wypuszczenia z linii produkcyjnej wyrobu o zaniżonym 
standardzie, bez wyraźnej informacji i nierzadko obniżonej 
ceny. Wyłożenie większej kwoty za dany produkt wywo-
łuje u klienta postawę „płacę, więc wymagam”. Taki klient 
potrafi również dostrzec realne korzyści płynące z zakupu 
lepszego produktu, pomimo wyższej ceny.

Niestety czasami zakupy produktów marek premium bywa 
wyborem klienta, który jest pozbawiony jakiegokolwiek 
uzasadnienia ze strony funkcjonalności, a jest jedynie formą 
zaspokojenia hedonistycznych potrzeb. Warto zauważyć, 
że takich klientów jest stosunkowo mało i na pewno nie 
można budować koncepcji sprzedaży i rozwoju marki w 
oparciu o tę grupę odbiorców. Nie dalej jak kilka dni temu 
podczas rozmowy z dużym partnerem podkreślaliśmy fakt, 
iż społeczeństwo się bogaci. Równocześnie świadomość 
możliwości tego, co oferują nam produkty i życie, znacząco 
wzrasta. Zazwyczaj jedynie młode osoby, pochodzące nie-
rzadko z bogatych rodzin i nieznające wartości pieniądza, 
dokonują zakupu produktów premium w sposób rozrzut-
ny, często po prostu nieprzemyślany.

DZIŚ I JUTRO…
Gdy spojrzymy na marki premium powstałe wiele lat temu, 
jakość i tradycja przy umiejętnym poprowadzeniu dzia-
łań marketingowych z dużym prawdopodobieństwem 
gwarantowała sukces. Świat się zmienia, oczekiwania 
klientów się zmieniają i marki premium, chcąc czy nie, w 
ostatnich latach zaczęły prowadzić działania wizerunko-
we w social mediach. Jest to bardzo trudne. Właściciele 
takich brandów od zawsze słyną ze wzmożonej ostrożno-
ści, a każdy krok do przodu poparty jest zlecaniem badań, 
w tym marketingowych.

Od kiedy pojawił się YouTube, Facebook, czy Instagram 
należy stwierdzić, że powstała także fantastyczna szansa 
na umocnienie marki, ale również jest to spore zagrożenie. 
Każda kampania, jaką się opracowuje, to algorytm mają-
cy na celu zminimalizowanie zagrożenia i wykorzystanie 
wszystkich nadarzających się szans. Niestety media spo-
łecznościowe to obszar, na którym sukces bardzo często 
zależy od prawidłowego określenia grupy docelowej i 
zaprojektowania kampanii zgodnej z jej potrzebami, uwa-
runkowaniami kulturowymi, a nawet światopoglądem. 
Tu pojawia się zawsze pytanie, czy warto rezygnować 
lub naginać założenia, jakimi kierujemy się przy tworze-
niu marki premium na rzecz dotarcia do większego grona 
odbiorców. Stwierdzenie, że na tym świecie pewne są 
tylko śmierć i podatki, okazuje się tak bardzo życiowe. W 
efekcie trudno jednoznacznie stwierdzić, jak będzie wy-
glądała całość działań wizerunkowych marek premium za 
rok, dwa czy pięć lat. Należy jednak zauważyć, że marki 
premium niezależnie od trendów, upodobań i narzędzi, ja-
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kie świat będzie oferował, z całą pewnością wierne będą 
zasadzie powadzenia wszystkich działań w sposób niena-
chalny i spersonalizowany.

JAK TWORZYMY MARKĘ PREMIUM?
W pierwszej kolejności należy zadbać o jasny, przemyślany 
przekaz. Produkt premium nigdy nie będzie w zdecydowa-
nej większości produktem, który trafi do szerokiego grona 
odbiorców. Budowa wizerunku marki premium to proces 
wymagający czasu i działania na wielu płaszczyznach. Już 
samo kreowanie brandu wymaga ogromnej estetyki. Każda 
marka powinna być splotem unikatowych, wyróżniających 
ją od konkurencji elementów. W tym celu nieuniknione jest 
przeprowadzenie benchmarkingu, dzięki czemu uzyskamy 
bezcenne informacje na temat tego, co jest w naszym bran-
dzie wyjątkowego. Da to nam także możliwość stworzenia 
wokół tego pełnej, skutecznej strategii.

Marka premium wymaga również Costumer Experien-
ce Design w tworzeniu koncepcji produktu premium, 
aby wyeliminować element przypadkowości w tworze-
niu doświadczeń związanych z postrzeganiem marki. W 
pierwszej kolejności musimy znać oczekiwania klienta, a 
dopiero w kolejnym etapie dać mu więcej, niż oczekuje. 
Zarówno cechy samego produktu, jak i cały proces obsługi 
klienta muszą być na każdym etapie spójne i dopracowane.

Nie bez znaczenia pozostają relacje, jakie należy w od-
powiedni sposób utrzymywać z potencjalnym klientem. 
Najlepszy produkt w obecnie bardzo konkurencyjnym 
otoczeniu nie obroni się w sytuacji, kiedy nasza marka nie 
stanie się częścią życia naszej grupy docelowej, zarówno 
obecnej jak i przyszłej. Oczywiście w początkowej fazie 
wprowadzania produktu premium najprawdopodobniej 
nie stać nas będzie na utożsamianie się z marką, poprzez 
współpracę i promocję gwiazd, osób publicznych, które ją 
promują. Ale, czy każdy produkt musi promować gwiaz-
da? Czy nasz produkt nie potrzebuje referencji specjalisty i 
czasu, bo nic nie dzieje się od tak nawet z milionowym bu-
dżetem na marketing i najlepsze agencje public relations?

Zastanawiałem się jak podsumować proces tworze-
nia marki premium i praktycznie od razu przyszła mi na 
myśl budowa domu. Miejsca o stabilnych fundamentach 
zapewniających nam bezpieczeństwo, solidnych ścian 
zapewniających nam komfort. Domu nie buduje się na 
piasku, ale na stabilnym fundamencie, wykorzystując za-
projektowane rozwiązania w połączeniu z nowoczesnym, 
kreatywnym designem. Budowa domu wymaga również 
czasu, aby każdy kolejny etap nie osłabiał dotychczas 
prowadzonych prac. I tak jest z marką premium – więcej, 
lepiej, kreatywniej i skuteczniej.

Mateusz Cieśliński 
 
Od 2008 roku związany z branżą budowlaną  
i wnętrzarską. Dyrektor sprzedaży i marketingu z pasją 
współtworzący przy realizacji nowoczesnych projektów 
inwestycyjnych. Miłośnik nowoczesnego designu  
i fotografii. Pasjonat wszelakiej aktywności fizycznej  
oraz rozwoju osobistego. Trener umiejętności bizneso-
wych oraz mówca-praktyk z ponad 10-letnim doświad-
czeniem. Specjalista w dziedzinie wywierania wpływu, 
sprzedaży, negocjacji i wystąpień publicznych.

O AUTORZE

PODYSKUTUJ O TYM TEKŚCIE 
NA PROFILU AUTORA NA LINKEDIN 
KLIKNIJ BY PRZEJŚĆ
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MARKETING
WYSTAWIENNICZY

TARGI STAJĄ SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM DOŚWIADCZENIEM. DLATEGO FIRMY TEGO 
ŚWIADOME INWESTUJĄ W PREZENTACJE, KTÓRE SĄ WYDARZENIEM TOWARZYSKIM. 

BO NA TARGACH NIE WYSTARCZY BYĆ – BY ODNIEŚĆ SUKCES.  
NA TARGACH TRZEBA ZAISTNIEĆ!

AUTORKA: URSZULA KAŁUŻNA
ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE WYSTAWCÓW, EXSPACE.PL

M arketing wystawienniczy to szerokie pojęcie, 
napisano na ten temat wiele książek. Two-
rzone są wydziały na uczelniach szkolące 

specjalistów od marketingu wystawienniczego. Udział 
w targach to doskonały pretekst dla komunikacji misji i 
marki firmy. Jedną z najważniejszych rzeczy związanych z 
marketingiem wystawienniczym jest to, że nie rozpoczy-
na się on w momencie otwarcia targów i nie kończy wraz 
z zakończeniem wydarzenia. By udział w targach był sku-
tecznym narzędziem komunikacji marketingowej, warto 
ten fakt wykorzystać - długo przed targami i jeszcze długo 
po targach.

Sukces marketingu wystawienniczego zależy od kon-
cepcji, która łączy działania marketingowe, a jej punkt 
kulminacyjny ma swój finał na targach. I to suma tych 

działań pozwoli na zwrócenie uwagi odwiedzających, a 
także zachęci ich do odwiedzenia stoiska.

Co zrobić, by zaistnieć na targach? To trudne pytanie, na 
które mam kilka dobrych odpowiedzi. Są nimi:

 � Pyszna polska gościnność.
 � Premiery na targach - warto je podkreślać.
 � Na targach nie wystarczy być, na targach trzeba za-
istnieć.

 � Telling Stories.
 � Targi to ludzie.

Opowiem Wam o nich trochę więcej. Z przykładami.
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BIZNES

PYSZNA POLSKA GOŚCINNOŚĆ

Biznes wymaga nie tylko planowania i promowa-
nia swojej marki, ale także dobrego smaku. Dlatego 
dzisiaj zachęcamy Was do promowania polskiej go-
ścinność na światowych targach. Poczęstunek to 
dzielenie się. A taka komunikacja wytwarza wspól-
notę – i zaprasza do rozmowy o produktach i marce.

Na targach ISH 2019 polscy wystawcy znaleźli się 
w czołówce firm, które zapraszały na poczęstu-
nek. Przyjazna atmosfera panująca na stoiskach 
pozwalała zarówno podziwiać wyroby polskich wy-
stawców jak i delektować się produktami polskich 
producentów żywności. MK Systemy Kominowe, 
PellasX, INSTAL PROJEKT, Parkanex czy RDJ Klima 
to tylko kilka z wielu polskich firm, które promowały 
polską gościnność.

RDJ Klima ISH 2019 photo Exspace.pl

Poczęstunek na stoisku MK-Systemy Kominowe na targach ISH. Fot. 
Exspace.pl

Parkanex Uniflam ISH 2019 photo Exspace.pl
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GRAFF "Art of the Bath Gallery"
ISH 2017

Wyroby artystyczne Graff zaprezentowane w Mediolanie łączą i przenikają 
się z kultowymi dziełami sztuki. Całość koncepcji zbudowana jest w oparciu 
o klasyczne obrazy: „Narodziny Wenus” Botticellego, „Śmierć Marata” 
Jacques-Louis David, „Odaliska” Ingresa, „Ofelia” Johna Everetta Millais i 
„Gabrielle d'Estrées” ze Szkoły Fontainebleau. Te ostatnie są zinterpretowa-
ne przez Vincenta Calmela, znanego na arenie międzynarodowej fotografa, 
specjalizującego się zarówno w portretowaniu znanych osobistości, takich 
jak Monica Bellucci, Jean-Paul Belmondo, Charlotte Gainsbourg, Bertrand 
Blier etc. jak i reinterpretacji słynnych klasycznych obrazów.

Inbani
EUROBAGNO 2014. Design: Francesc 
Rifé Studio

Na mediolańskich targach EUROBAGNO 
w roku 2014 Francesc Rifé, wykorzystując 
narożnikową lokalizację, stworzył zdecy-
dowaną i mocną architekturę, której celem 
było pokazanie siły marki INBANI. Dwie 
widoczne ściany stoiska zbudowane zostały 
z liter - nazwy marki: i n b a n i. Wysokie 
na 3,40 m formy, działały jednocześnie jako 
fasada. Obie ściany fasady łączyła duża 
struktura litery "a" będąca łącznikiem. Lite-
ry "i" i "n" to wejścia na stoisko. Pozostałe 
litery zamykają „optycznie” widok do wnę-
trza - w ramy - sprawiając, że ekspozycja 
jest dobrze widoczna z przejść.  
/ Fot: Eugeni Pons
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PREMIERY NA TARGACH - WARTO JE PODKREŚLAĆ

Zawsze warto połączyć wizerunek wystawienniczy z 
materiałami CI firmy lub wybranym produktem. Inaczej 
mówiąc jeżeli pracujemy nad dobrze zaprojektowanym 
stoiskiem możemy wykorzystać nową identyfikację gra-
ficzną marki lub produkt. Targi są doskonałym miejscem 
na komunikowanie premier. Informowanie o nich part-
nerów, potencjalnych klientów czy mediów (nie tylko 
branżowych) - to jest potężne narzędzie, które warto wy-
korzystać długo przed targami i jeszcze długo po nich.

Jest wiele pomysłów, które pozwolą ci skraść show. Jed-
nym nich są graficzne pomysły na stoisko. One sprawiają, 
że marka czy produkt się wyróżniają. Ale taka jest właśnie 
ich rola. Wyróżnić. Podkreślić. Sprawić, że coś jest niepo-
wtarzane. Architektura jak grafika, to gra przeniesiona w 
rzeczywistą przestrzeń. Gra form, cieni i światła. Gra fak-
tur i wzorów. 

W końcu gra z widzem. Z każdego miejsca taka przestrzeń 
wygląda inaczej. Chce się ją oglądać dalej i dalej. Dzięki 
zabawie z formami ciągle odkrywają się przed widzem 
kolejne perspektywy. Przestrzenie pełne magii pobudzają 
wyobraźnię pozwalając nam przesunąć granice kreatyw-
ności. Graficzne pomysły na stoisko budzą  emocje. Ale 
jeżeli komuś się wydaje, że wystarczy wielki wydruk na 
ścianę stoiska i to zapewni mu sukces – to mam złą wiado-
mość: te czasy dawno już minęły. Grafika stoiska to często 
najważniejsza część jego architektury. Raz doskonale eks-
ponuje produkt czy markę, innym razem jest integralną 
częścią projektu.

Świetnym przykładem może być stoisko firmy, którego 
projekt bezpośrednio wynikał z przyjętych założeń wi-
zerunkowych marki. Sanplast SA na ISH 2019 (pisaliśmy 
o nim w poprzednim wydaniu magazyni Łazienka.PRO), 
Graff na ISH 2017, Inbani na Eurobagno 2014 czy Kokuyo 
z instalacją "Rolling Workspace" na targach Orgatec 2016 
w Kolonii.

"Rolling workspace"
KOKUYO
Orgatec 2016 Kolonia  

Przyjazna, minimalistyczna i ciepła 
w odbiorze architektura stoiska 
KOKUYO prezentowała jeden 
produkt „Rolling board” - okrągłą 
tablicę zaprojektowaną przez NEN-
DO. Założeniem ekspozycji była 
redefinicja białej tablicy, która jest 
wspólna dla wyposażenia każdego 
biura. Ma ona tworzyć środowisko, 
które będzie zachęcać do kreatyw-
ności. Ale z jakże istotną zmianą: 
zarówno w projekcie mebla, jak i 
stoiska tablica została przekształ-
cona w okrągły kształt. Pozwoliło 
to na wprowadzenie swobodnego 
i dynamicznego ruchu. Okrągłe 
ścianki można było swobodnie 
turlać w przestrzeni stoiska. 
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NA TARGACH NIE WYSTARCZY BYĆ, 
NA TARGACH TRZEBA ZAISTNIEĆ

Jak to się dzieje że niektóre stoiska i aranżacje 
ekspozycji zapadają nam w pamięć, a inne, cho-
ciaż często dużo bardziej okazałe – nie? Jednym 
z powodów dla których wracamy pamięcią do 
tego, co widzieliśmy są emocje. Bez wzbudzania 
emocji to, co pokazujemy, i to jak się pokazujemy, 
często jest zestawem kilku mniej lub bardziej tra-
fionych przedmiotów czy form. 

Targi stają się przede wszystkim doświad-
czeniem, dlatego firmy świadome tego faktu  
inwestują w prezentacje, które są wydarzeniem 
towarzyskim. Sprzyjają temu interaktywne insta-
lacje. Klientów przyciągają również gry, konkursy 
lub małe imprezy. Zamiast miejsca wypełnionego 
produktami i handlowcami, stwórzmy przestrzeń 
do spotkań lub po prostu do zabawy. Instalacje 
takie jak dżungla Rubinetterie Treemme czy hip-
notyzująca instalacja promująca bateria Gessi 
Equilibrio  pozwalają na świeże postrzegani mar-
ki i są idealnym tłem dla produktów. 

Rubinetterie Treemme
ISH 2017

Najwyższej klasy włoski design Rubinetterie Treemme zaprezentowany w 
dżungli na tle surowych desek to było stoisko o którym mówił każdy od-
wiedzający targi ISH 2017 we Frankfurcie. „Dżunglę widziałeś?”  - to chyba 
najczęściej zadawane pytanie. Czyż trzeba czegoś więcej dla wzmacniania 
wizerunku marki? A Wy - widzieliście już Dżunglę? 

GESSI
ISH 2017 Frankfurt 

Włoska firma GESSI jest jednym z czołowych producentów armatury i 
marką rozpoznawalną na całym świecie. Asortyment GESSI to design z 
najwyższej półki. Osią ekspozycji GESSI na poprzedniej edycji ISH była 
bateria Gessi Equilibrio. Bateria ta wykonana jest z naturalnego materiału 
- kamienia. Scenografia stoiska była niezwykła. I akurat tutaj rośliny miały 
tylko dodatkowy charakter. W centrum stoiska była wielka... piaskow-
nica. Porozrzucane w niej były kamienie. Podobne kształtami do formy 
baterii Gessi Equilibrio tylko kilka razy większe. Miały około 40 i 60 cm. 
Ale ta piaskownica to też był dodatek. Najważniejsze było działanie. W 
piaskownicy dwie osoby cały czas próbowały nakładać jeden kamień na 
drugi - powielając kształ Gessi Equilibrio. Kamienie spadały, bo nie bardzo 
chciały się trzymać - a panowie zaczynali wszystko od początku. Ten spokój 
i powtarzająca się czynność zabawy z kamieniami były hipnotyzujące.

MARKETING
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LAUFEN
Orgatec 2016 Kolonia. Design: Palomba Serafini Associati

Nowoczesne pomieszczenia sanitarne to wizytówka firmy! Stoisko targowe firmy LAUFEN zostało zaprojektowane 
przez włoskich projektantów i architektów Ludovica i Roberto Palomba założycieli Palomba Serafini Associati. Niezwy-
kle ciekawie wygląda ekspozycja produktu odbijająca się w dużym lustrze podwieszonym do konstrukcji hali. Pomiesz-
czenia łazienek na poziomie podłogi zamknięte są w białe minimalistyczne boksy o takiej wysokości ścian, że trzeba do 
nich specjalnie zaglądać. Wchodząc na stoisko nie widzimy, co mieści się w boksach. 

Deutsches Tapeten-Institut  [DTI] 
imm cologne 2016. Design: prof. 
Jens Wendland i Andrea Weitz 
(raumkontor)

Scena jest dziwna: wszyscy wędrują po 
stoisku, ale widzimy tylko nogi i stopy 
odwiedzających. Reszta ciała znika 
w wielkich cylindrach, które zwisają 
z sufitu. Z zewnątrz są one czarne i 
enigmatyczne, nic nie wskazuje na to 
co dzieje się we wnętrzu. Człowiek 
przechadza się między nimi w tę i z 
powrotem i nagle przyciąga go dźwięk, 
który wydobywa się z tub. Pierwszy 
rzut oka nie zdradza tego, co kryje się 
w środku. Dopiero po chwili „dostrze-
gamy” dźwięki. / Fot: raumkontor
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TELLING STORIES

Firmy na targach prześcigają się nie tylko 
realizując kolejne architektoniczne perełki, 
prześcigają się w zaskakujących prezenta-
cjach produktów czy tworzenu coraz bardziej 
wymyślnych stref do spotkań. Nie, to nie 
są stoiska projektanta mody czy producen-
ta książek albo telefonów komórkowych. 
To też nie są stoiska promujące fotografa. 
To są ekspozycje największych światowych 
marek działających od lat  w swoich bran-
żach. Marek, które konsekwentnie budują 
swój wizerunek w kontekście Telling Stories 
– działania te możemy śledzić na stronach 
internetowych firm i w mediach społecz-
nościowych długo przed targami. A efekt 
końcowy ma kulminację na największych 
wydarzeniach wystawienniczych na świe-
cie. Tutaj warto wspomnieć o arcyciekawych 
prezentacjach ACTIU i Breda Lorett.

ACTIU
ORGATEC 2016 Kolonia

Dla ACTIU kolońskie targi zaczęły 
się długo przed planowana im-
prezą. Wyruszyła ona „w podróż”, 
której celem było dowiedzieć się 
więcej na temat różnych modeli 
pracy w różnych strefach czaso-
wych i kulturowych oraz znaleźć 
sposoby na takie wyposażenie 
przestrzeni do pracy, żeby ich 
mieszkańcy byli zadowoleni, a ich 
praca bardziej #CoolWorking. Bo 
w idei #CoolWorking nie chodzi 
o architekturę wystawienniczą. 
#CoolWorking to wnioski z podró-
ży! Stoisko było podsumowaniem 
fascynującej wyprawy przez różne 
punkty widzenia sześciu osób z 
sześciu różnych kultur.

MARKETING



35

Breda Lorett
Automechanika 2016 Frankfurt

Nie, to nie jest stoisko projektanta mody czy producenta książek albo 
telefonów komórkowych. To jest stoisko firmy włoskiej firmy Breda 
Lorett działającej od ponad 50 lat... w branży samochodowej. To wystawa 
czołowego producenta mechanicznych elementów motoryzacyjnych, 
który dostarcza na rynek średnio 1,5 miliona części zamiennych rocznie, 
a które znajdują zastosowanie aż w 90% samochodów produkcji euro-
pejskiej. Każdy element ekspozycji, począwszy od całego założenia przez 
meble i oświetlenie po grafikę ścian, jest bardzo przemyślany. Stoisko 
Breda Lorett to efekt konsekwentnie budowanego wizerunku firmy. 
To nie jest tak, że projektant wymyślił sobie zielone stoisko z kanapami 
i dziewczyną na wydrukach. Claudia – dziewczyna, którą widzimy na 
wielkoformatowych wydrukach tylnej ściany - to nie postać stworzona na 
potrzeby targów Automechanika. Claudia jest główną bohaterką filmów 
korporacyjnych dostępnych na YouTube Breda Lorett Channel. Każdy kto 
zna firmę lub produkty Breda Lorett zna również Claudię!

TARGI TO LUDZIE 

Pozostawiłam na koniec najistotniejszą wartość wy-
stąpienia targowego. Wśród wielu ważnych wartości 
stoiska, to jego obsługa jest kluczowa. Pozwala doskonale 
budować emocje, gdy jest zaangażowana w interakcje z 
odwiedzającymi. Wszystkimi odwiedzającymi. Nie tylko 
tymi, którzy przychodzą z nami zrobić biznes. I to jest chy-
ba największa sztuka w „wystawianiu się”.  Podchodzisz 
do stoiska z ciekawości, tylko pooglądać i nie czujesz się 
intruzem – nawet jeśli nie przychodzisz robić biznesu. To 
- w jaki sposób rozmawia się z „intruzem”: dziennikarza-
mi czy miłośnikami dobrego designu wystawienniczego, 
wyznacza poziom kultury biznesowej pracownika, a co za 
tym idzie: poziom kultury biznesowej firmy.  

Zapominamy o telefonach, gdy jesteśmy w przestrzeni 
stoiska. Zapominamy o pogawędkach z kolegami z fir-
my na stoisku. Jeżeli jemy obiad, to (błagam) na zapleczu! 
Nie rozkładajmy się na krzesłach czy fotelach znudzeni.  

 
 
Nie spoglądajmy na przechodzących obok stoiska jak na 
persona non grata. W każdej chwili wszystkich dni targo-
wych czekajmy na każdego odwiedzającego. Uprzejmość 
i uśmiech. To powinna być dewiza wszystkich osób 
obsługujących stoisko. Przeszkolenie z poprawnego za-
chowania na targach powinien przejść każdy, kto wybiera 
się reprezentować firmę. Od prezesa po hostessę. 

I od tego proponuję zacząć i tym proponuję zakończyć 
przygotowania do targów. Dlaczego? Bo bardzo słabo to 
wygląda w przypadku polskich wystawców.

Arch. Urszula Kałużna 
 
Redaktor naczelna portalu EXSPACE.PL. Twórczyni 
jedynego w Polsce tak szerokiego kompendium wiedzy
na tematy związane z szeroko pojętą branżą wysta-
wienniczą. Laureatka 68 nagród Acanthus Aureus..
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CZY POKOCHAMY
SMART HOME?

SMARTFONY STAJĄ SIĘ KOMPONENTEM WYŻSZYCH KATEGORII  
SMART HOME, JAKO INTERFEJS POZWALAJĄCY NA ZDALNE KOMUNIKOWANIE 
SIĘ Z URZĄDZENIAMI I ZARZĄDZANIE NIMI NA ODLEGŁOŚĆ. JEDNOCZEŚNIE 

NASTĘPUJE ZMIANA W ZAKRESIE KOMUNIKOWANIA SIĘ Z URZĄDZANIAMI AGD, 
OGRZEWANIA, OŚWIETLENIA, Z MANUALNO-SMARTFONOWEGO NA GŁOSOWY. 

ŚWIADOMOŚĆ KLIENTÓW W OBSZARZE NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII 
(ASYSTENT GOOGLA, ALEXA, AI, VR) JEST NADAL BARDZO SŁABA.  

JAK WYGLĄDA RYNEK INTELIGENTNEGO DOMU W POLSCE  
I JAKI UDZIAŁ MA W NIM CZĘŚĆ ŁAZIENKOWA?

AUTOR: MARCELIN MATUSIAK, GfK
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R ozwiązania smart home potrzebują silnego 
wsparcia komunikacyjnego i edukacji klientów 
– aż 42% osób zapytanych o używanie bądź za-

interesowanie konkretnymi produktami z tego obszaru 
deklaruje brak zainteresowania. Warto jednak zauważyć, 
że pytając o korzyści wynikające z użytkowania kon-
kretnych technologii smart home (bez odnoszenia się do 
konkretnych produktów) wskaźnik niezainteresowanych 
spada do 26% co pokazuje, że klienci rozumieją lepiej ję-
zyk korzyści, niż język technologii.

- Według GfK przyszłość szeroko pojętej kategorii smart 
home jest równie świetlana jak kariery smartfonów, które 
zrewolucjonizowały nasze codzienne zwyczaje, wzajem-
ne interakcje, sposób podejmowania decyzji zakupowych 
oraz kontakt z reklamą i mediami. Udziały wartościowe 
kategorii smart na rynku chińskim stanowią już 34%. 
Głównym czynnikiem wzrostu jest chęć posiadania 
prestiżowych produktów, co akurat na rynkach azjatyc-
kich, które bez wątpienia kształtują globalne trendy jest 
niezwykle istotne – ocenia Agnieszka Sora, Managing Di-
rector w GfK.

KORZYŚCI ZE SMART HOME? DOSTRZEGAMY
Wśród licznych korzyści, których źródłem są rozwią-
zania smart home, respondenci dostrzegają głównie 
oszczędność czasu (33%), poprawę komfortu/standardu 
życia/mieszkania (23%), umożliwienie odpoczynku (20%), 
oszczędność pieniędzy (20%), oszczędność energii i po-
stawy ekologiczne (18%). Wśród kolejnych wymienianych 
korzyści respondenci wskazują na dostarczanie rozrywki 
(16%), uproszczenie i zmniejszenie liczby codziennych, do-
mowych obowiązków np. sprzątania, prania, etc. (16%), 
możliwość bycia nowoczesnym, innowacyjnym i postępo-
wym (16%), zapewnienie bezpieczeństwa domu i rodziny 
(13%), możliwość zdobywania wiedzy (12%) oraz ochronę 
zdrowia własnego i rodziny (10%). 

Zatem widać, że nawet wśród respondentów niezainte-
resowanych (w wielkościach bezwzględnych to niemal 14 
mln osób) występuje grupa osób świadomych.

Jest to grupa konsumentów o ogromnym potencjale biz-
nesowym, stąd głównym problemem i wyzwaniem dla 
producentów i dystrybutorów tego typu rozwiązań w 
nadchodzącym czasie będzie pozyskanie ich jako poten-
cjalnych klientów.

JAKIE SMART-URZĄDZENIA INTERESUJĄ KLIENTÓW?
Według naszych szacunków i prognoz w perspektywie 
gospodarstwa domowego aktualnie największy potencjał 
spośród różnych kategorii urządzeń i technologii smart 
home mają roboty odkurzające. Kolejny zakup planuje 
300 tys. obecnych użytkowników, a nowi klienci szaco-
wani są na 2,5 mln gospodarstw domowych. Następnym 
w rankingu jest programator ogrzewania domu, który 
aktualnie wykorzystywany jest w 400 tys. gospodarstw, 
200 tys. planuje zakup kolejnego, a 1,7 mln gosp. to poten-
cjał do zagospodarowania. 

Następne urządzenia i technologie wzięte pod uwagę 
przez analityków GfK to: 

 � programator oświetlenia w domu (wykorzystywany 
w 0,2 mln gospodarstw domowych, 0,1 mln gospo-
darstw planuje zakup kolejnego, a potencjał to 1,6 mln 
gospodarstw), 

 � sterowanie urządzeniami w domu za pomocą ko-
mend głosowych - uruchamianie i wyłączanie urzą-
dzeń AGD, ogrzewania, oświetlenia, etc. za pomocą 
komend głosowych (odpowiednio 0,2 mln, 0,1 mln, 1,5 
mln), 

 � system sztucznej inteligencji podpowiadający i re-
komendujący zachowania w domu pomagające w 
oszczędności czasu, energii, pieniędzy, wody (0,2 mln, 
0,1 mln, 1,5 mln),

 � aplikacje umożliwiające zdalne sterowanie przez in-
ternet/smartfon urządzeniami w domu np. urucho-
mienie aplikacją robota odkurzającego, pralki, kamer, 
etc. (0,3 mln, 0,1 mln, 1,4 mln), 

 � sprzęt RTV/ AGD wysyłający na smartfony informację 
o potrzebie serwisu (0,3 mln, 0,1 mln, 1,1 mln), 

 � jeden zintegrowany system zarządzania wszystkimi 
urządzaniami i funkcjonalnościami całego domu (0,2 
mln, 0,1 mln, 1,3 mln), 

 � programator wentylacji i/lub klimatyzacji (0,2 mln, 0,1 
mln, 1,1 mln), 

 � podgląd przez smartfona zawartości lodówki (0,1 mln, 
0,0 mln, 1,0 mln).

JEST POTENCJAŁ
W perspektywie indywidualnego konsumenta aktualnie 
największy potencjał spośród różnych kategorii urządzeń 
i technologii smart home ma pisanie maili i SMS’ów. Za 
pomocą komend głosowych wykorzystywane są one dziś 
przez 1,8 mln konsumentów, przez kolejne 0,7 mln osób 
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planowany jest kolejny zakup w tym zakresie, a poten-
cjał technologii szacowany jest na następne 2,6 mln osób. 
Kolejnymi technologiami lub urządzeniami w rankingu 
są: system sztucznej inteligencji rekomendujący zmianę 
trasy przejazdu samochodem w celu ominięcia korków 
(odpowiednio 1,0 mln, 0,6 mln, 3,2 mln), smartwatch (1,5 
mln, 0,5 mln, 2,8 mln), przeglądanie stron internetowych 
za pomocą komend głosowych (1,3 mln, 0,4 mln, 2,5 mln), 
system sztucznej inteligencji rekomendujący zachowania 
w czasie jazdy samochodem w celu poprawienia ekono-
miki jazdy i oszczędności paliwa (0,7 mln, 0,4 mln, 3,0 mln).

Historia pokazuje nam jak rozpowszechnienie się epo-
kowych technologii takich jak internet, czy smartfony, 
zmieniło społeczeństwa i świat. Obecnie stoimy u progu 
kolejnej przełomowej technologii, jaką jest smart home 
napędzany przez AI. Technologie smart home wchodzą 
w nasze życie czasem zupełnie niepostrzeżenie, a czasem 
uświadamiają nam fundamentalną zmianę w korzystaniu 
z produktów i usług. Potencjał stojący przed produktami 
domu inteligentnego jest ogromny i różnoraki w zależno-
ści od tego, o jakiej kategorii produktów mówimy. 

W Polsce nadal mamy do przebycia ogromną drogę, gdyż 
42% Polaków nie jest obecnie zainteresowane nowy-
mi technologiami. Jednak potencjał tkwiący w tej części 
klientów, która zanurza się w technologię jest gigantycz-
ny, a kierunek rozwoju wydaje się nieunikniony.

CZY DOCZEKAMY SIĘ SMART ŁAZIENKI?
Cały świat czerpie z nowych technologii i możliwości, 
jakie nam dają: sztuczna inteligencja (AI), deep learning, 
machine learning, etc. są coraz powszechniejsze. Wszyst-
kie sektory czerpią z cyfrowej rewolucji, jakiej jesteśmy 
obecnie świadkami. Nie ma powodów, aby branża łazien-
kowa pozostawała bastionem „tradycji” w tym obszarze. 
Wszyscy producenci sektora łazienkowego mają obecnie 
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TREND SMART-ŁAZIENEK 
ROZKRĘCA SIĘ.  
WIĘCEJ NA DESIGN/IBIZNES

POLECANE
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możliwości korzystać z rozwiązań, jakie oferuje smart 
home, który w najwyższej generacji 4.0 (opisanej w ra-
porcie GfK Polonia) jest właśnie napędzany AI.

Na naszym rynku już są firmy oferujące swoim klientom 
wizualizacje projektów łazienek w rzeczywistości wirtu-
alnej (gogle VR) oraz rzeczywistości rozszerzonej (AR) na 
miejscu u klienta, czy możliwości swobodnego konfiguro-
wania baterii natryskowej pod indywidualne zamówienie 
w specjalnej aplikacji producenta. Od dawna mamy też 
lustra podpięte do internetu z możliwością przeglądania 
mediów społecznościowych przy porannej toalecie.

Myślę jednak o znacznie bardziej zaawansowanych roz-
wiązaniach smart home, jakie można by wdrożyć w 
łazienkach. Puśćmy wodze fantazji i wyobraźmy sobie, 
że nasz dom wyposażony będzie w asystenta AI, którym 
będziemy sterować za pomocą komend głosowych. Takie 
systemy już działają w wielu domach w USA i Europy Za-
chodniej. Można za ich pomocą zarządzać sprzętami AGD, 
ogrzewaniem, wentylacją, itp. 

Dlaczego nie zaprząc tego systemu do obsługi łazien-
ki? Kończąc kolację wydamy jedynie komendę głosową 
„Alexa: kąpiel, pół wanny wody, temperatura 38 stopni”, 
a już po paru minutach system powiadomi nas, że kąpiel 

jest gotowa. Łatwo sobie wyobrazić, że system AI bę-
dzie uczył się naszych nawyków i rytuałów domowych 
oraz sam (nieproszony) przygotuje kąpiel o odpowiedniej 
porze. Już dziś technologicznie jest możliwe zbudowanie 
łazienki, która będzie się personalizowała w zależności od 
tego, kto do niej wejdzie. System rozpoznawania twarzy 
lub czytnik linii papilarnych na klamce zawiadomi sys-
tem o osobie wchodzącej do łazienki. W ułamku sekundy 
ściany zmienią kolor na taki, jaki lubimy najbardziej, gdyż 
płytki ceramiczne będą de facto wyświetlaczami LED. 
Oświetlenie dostosuje się do naszych preferencji. Woda 
w kranach będzie miała lubianą przez nas temperaturę, 
podobnie jak system ogrzewania i wentylacji. A z szafki 
wysunie się odpowiednia półka z kosmetykami do maki-
jażu lub przyborami do golenia.

Czy to futurologia? Zapewniam, że nie! Te rozwiązania 
wejdą do życia codziennego w ramach technologii smart 
home szybciej, niż możemy sobie to wyobrazić.
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to grupa urządzeń powszechnie 
używanych i służąca do codziennej 

komunikacji lub pozwalająca na manualne 
programowanie parametrów pracy urządzeń domowych
np.: smart TV; smartfon; smartwatch; programatory: 
ogrzewania, oświetlenia, klimatyzacji domu, etc.

1.0

Wyróżniamy cztery generacje SmartHome

to grupa urządzeń, którymi można 
zarządzać z poziomu aplikacji (Internet/

telefon) lecz same urządzenia nie komunikują się 
między sobą w zintegrowanym środowisku 
np.: aplikacje umożliwiające sterowaniem zdalnie przez 
Internet/smartphone urządzeniami w domu (np. uruchomienie 
aplikacją robota odkurzającego, pralki, kamer, etc.); sprzęt 
RTV/AGD wysyłający do smartfona informację o potrzebie 
serwisu; podgląd przez smartfona zawartości lodówki; etc.

2.0

to grupa urządzeń którymi można 
zarządzać za pomocą komend 

głosowych, a urządzenia mogą działać w 
zintegrowanym systemie wielu urządzań 
(komunikujących się wzajemnie)
np.: interfejs głosowy (uruchamianie i wyłączanie urządzeń AGD, 
ogrzewania, oświetlenia, etc. za pomocą komend głosowych); 
jeden zintegrowany system sterowania urządzaniami
i funkcjonalnościami całego domu; pisanie maili i SMS’ów
za pomocą komend głosowych; przeglądanie stron www 
za pomocą komend głosowych, etc.

3.0 to grupa urządzeń wykorzystująca 
algorytmy sztucznej inteligencji (AI), 

przewidujących potrzeby i zachowania 
użytkownika, a w konsekwencji uczących 
się ich nawyków i optymalizujących efekty.
np.: system AI podpowiadający i rekomendujący zachowania
w domu pomagające w oszczędności: czasu, energii, 
pieniędzy, wody; system AI rekomendujący zachowania 
w czasie jazdy samochodem w celu poprawienia ekonomiki 
jazdy (oszczędność paliwa), czy rekomendujący zmianę trasy 
przejazdu w celu ominięcia korków.

4.0SMART
HOME
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Marcelin Matusiak 
 
Strategic Insight Manager w dziale Sales Effectiveness & 
Consumer Insights GfK. Doradza klientom w zakresie stra-
tegicznego wykorzystywania wiedzy płynącej z badań do 
rozwiązywania problemów biznesowych. Od lat związany 
z badaniami dla branży budowlanej oraz łazienkowej. 
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ALGEO I ALGEO SQUARE
PRODUCENT: FERRO
W ofercie Ferro zadebiutowały nowe modele uzupełniające ko-
lekcje Algeo i Algeo Square. Są to czterootworowa bateria wan-
nowa stojąca, bateria podtynkowa wannowa ścienna, umywal-
kowa podtynkowa z wylewką długości 18 cm oraz umywalkowa 
podtynkowa z wylewką długości 22 cm. Rozwiązania te pozwolą 
na stworzenie łazienki, której wyznacznikami będą nie tylko naj-
nowsze trendy w urządzaniu wnętrz kąpielowych, ale także ele-
gancja. Baterie podtynkowe z linii Algeo i Algeo Square są kom-
pletne, co oznacza, że w zestawie znajdziemy zarówno jej część 
natynkową, jak i podtynkową. 

www.ferro.pl

BIZNES

TOALETA CLEANET RIVA
PRODUCENT: LAUFEN
Prosta w obsłudze, intuicyjna toaleta myjąca. Ceramika o mini-
malistycznej formie.  Zaawansowane funkcje oczyszczania ter-
micznego instalacji wewnętrznych toalety (jedyne takie rozwią-
zanie na polskim rynku) dla higieny wewnętrznych elementów. 
Funkcja automatycznego oczyszczania powietrza z filtrem wę-
glowym. Miska WC wykonana w technologii Rimless i pokryta 
powłoką Laufen Clean Coat, zapobiegającą osadzaniu się nie-
czystości na ceramice. Strumień wody w trybie natrysku inten-
sywnego z przepływem 5,6 l/min. Delikatny natrysk dla kobiet. 
Oświetlenie LED z funkcją sygnalizacji.
 

www.laufen.pl

SYSTEM PREVISTA
PRODUCENT: VIEGA
Dzięki koncepcji modułowej produkt zawiera znacznie mniej 
komponentów. Stworzona na jego potrzeby nowa spłuczka 
może być łączona z wieloma identycznymi elementami do mon-
tażu pojedynczo przy ścianie, w profilach ścian działowych lub na 
specjalnej szynie montażowej. Zastosowane rozwiązania pozwa-
lają na znaczne ograniczenie ilości potrzebnych narzędzi. Profile 
poprzeczne stelaży podtynkowych montuje się przy użyciu za-
cisków z szybką blokadą. Nóżki mocowane są szybko na szynie 
montażowej „Dry Plus” za pomocą klipsów. System obejmuje 
tylko dwie linie do zabudowy suchej „Dry” i „Dry Plus” oraz jedną 
linię „Pure” do zabudowy mokrej.

www.viega.pl

WANNA FINION
PRODUCENT: VILLEROY&BOCH
Zaprojektowane przez Patricka Freya, wanny Finion wyróżniają 
się filigranowym dizajnem i wąskimi krawędziami. Ich monoli-
tyczna forma sprawia, że wyglądają niczym wykonane z poje-
dynczego odlewu. Wanny z kolekcji Finion pozwalają na dużą 
swobodę aranżacji. Od zewnątrz ich piękno podkreśli dekoracyj-
ny pierścień – w kolorze chromowanym, złotym lub w odcieniu 
szampana. Szeroki wybór barw obudowy pozwoli dopasować 
wannę do mebli łazienkowych z tej samej kolekcji. Wymiary 
wanny: 170 x 70 cm.

www.villeroy-boch.pl
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PRODUKTY POLECANE PRZEZ REDAKCJĘ
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Zarejestruj się i odbierz bezpłatny bilet
dla architektów i projektantów wnętrz
www.moodconcept.pl

http://www.ferro.pl
http://www.ferro.pl
https://www.excellent.com.pl/produkt/2807/wanna-wolnostojaca-olia
http://www.laufen.pl
http://www.roca.pl/katalog/produkty/wc/miski-wc-podwieszane/victoria-066-14.0342/miska-wc-podwieszana-rimless-z-deska-wolnoopadajaca-pack-34H394..0#!A34H394000
http://www.laufen.pl
https://www.viega.pl/pl/homepage/viega-prevista.html
https://www.viega.pl/pl/homepage/viega-prevista.html
https://moodconcept.pl/
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WYPALAMY Z ROCA
GLIWICKA FABRYKA GRUPY ROCA TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH ZAKŁADÓW 

PRODUKUJĄCYCH CERAMIKĘ SANITARNĄ W POLSCE. DWA LATA TEMU DOCZEKAŁ SIĘ 
SPOREJ ROZBUDOWY. NASZA WIZYTA W TYM MIEJSCU DAŁA NAM POGLĄD NA TO, CZYM 
JEST DNA FIRMY. MIELIŚMY TEŻ OKAZJĘ ZWIEDZIĆ NOWĄ CZĘŚĆ FABRYKI, BY SPRAWDZIĆ  

NA CZYM POLEGAJĄ WPROWADZONE INNOWACJE.

TEKST I ZDJĘCIA: ARKADIUSZ KACZANOWSKI
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KLUCZOWY DLA GRUPY
 
W Polsce Roca działa od 1997 roku – to wtedy 
powstało biuro handlowe w Gliwicach. Dwa 
lata później na obszarze Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej na terenie Gliwic wybudo-
wano nowoczesną fabrykę ceramiki łazienkowej  
oraz w tym samym roku kupiono zakład produk-
cyjny urządzeń akrylowych w Gryficach.

Gliwicka fabryka, dzięki rozbudowom i rozwojowi, 
utrzymuje pozycję jednej z najnowocześniejszych 
w Grupie. W firmie zdradzają nam, że Zarządzają-
cy Grupą odwiedzają polski zakład częściej, niż ma 
to miejsce w przypadku innych fabryk należących 
do hiszpańskiej korporacji. Wszystko dlatego, że 
jakość i znaczenie tutejszej produkcji są niezwykle 
ważne dla całej firmy. Z kolei zakład w Gryficach 
to lider innowacji w zakresie produktów kon-
glomeratowych oraz rozwiązań tworzonych na 
specjalne zamówienie. 

BIZNES
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Obie rodzime fabryki produku-
ją przede wszystkim dla Grupy, ale 
też na rynek polski. Nowoczesne 
zakłady w Gliwicach i Gryficach wy-
posażone są w wysokiej jakości park 
maszynowy oraz nowoczesną techno-
logię. Ostatnie inwestycje, i zaufanie 
jakim cieszy się polski oddział, pozwoliły 
jeszcze efektywniej rozwijać produkcję  
dla marki premium w Grupie Roca  
jaką jest Laufen.

BIZNES
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TRZECI ETAP ROZWOJU
Przed dwoma laty zakończono jedną z ważniej-
szych inwestycji w fabryce w Gliwicach. Zakład 
został powiększony o 18 tys. mkw. i była to trze-
cia tak duża budowa na tym terenie. Pierwszą 
było powstanie pierwszej części zakładu jeszcze 
w latach 90. XX wieku. W 2005 roku oddano do 
użytku kolejne 21 tys. mkw. hali produkcyjnej. W 
tamtą budowę zainwestowano ok. 18 mln euro.

Trzeci etap rozwoju wynikał z rosnącego zapo-
trzebowania na produkty Grupy. Umożliwił też 
gliwickiej fabryce uruchomienie szerszej pro-
dukcji wyrobów pod marką Laufen. Oddanie 
do użytku pierwszej części nowej fabryki mia-
ło miejsce w 2016 r., a w lipcu 2017 r. doszło do  

 
otwarcia drugiej części. Najnowsza inwestycja 
była odpowiedzią na zmieniające się potrzeby 
rynkowe oraz pojawiające się w branży wyposa-
żenia łazienek innowacje produktowe. Wartość 
tej inwestycji szacowano na ok. 60 mln zł. 

Polski zakład jest jednym z pierwszych, w któ-
rym wdrożono jednolity system organizacji i 
identyfikacji przestrzennej zakładu. Może też 
pochwalić się jednym z najniższych w Grupie 
wskaźników ubytków na etapie produkcji – 
wszystko dzięki dopracowanym standardom 
pracy. A trzeba dodać, że firma na swojej działce 
dysponuje jeszcze dodatkowym terenem, który 
umożliwia firmie dalszy rozwój w razie potrzeby. 

BIZNES
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JESZCZE LEPSI
Gliwicka fabryka wytwarza produkty z ceramiki 
– zarówno te dostępne dla szerszej grupy klien-
tów pod markami Roca, Zoom czy Inker, jak też 
ekskluzywne pod brandem Laufen. Ta ostatnia 
marka w Polsce i za granicą zdobywa coraz więk-
szą popularność, a inwestycja w moce produkcyjne 
pozwoliła polskiej fabryce odpowiedzieć na rosną-
ce zapotrzebowanie. 

Rozbudowa udoskonaliła jakość organizacji i efek-
tywność zakładu. Teraz miejsca na składowanie 
oraz poszczególne etapy produkcji jest znacznie 
więcej. Zatrudnione w zakładzie osoby pracują 
też w lepszych warunkach – także za sprawą roz-
budowy parku maszynowego i robotyzacji, który 
odciąża ich w najtrudniejszych zadaniach. Przy fa-
bryce znajduje się też duży showroom marki oraz 
sale szkoleniowe. Korzystają z nich klienci, projek-
tanci i architekci.



49

BIZNES



50



51

PRODUKCJA MODELI MARKI 
PREMIUM OZNACZA WZROST 
ZAUFANIA GRUPY ROCA DO 
POLSKICH FABRYK I NASZĄ 
STABILNĄ POZYCJĘ JAKO 

PRACODAWCY  
– PRZEKONUJĄ W FIRMIE.

,,

BIZNES



52

BIZNES



53

INNOWACJE DLA LUDZI
Rozbudowa zakładu pociąga za sobą konieczność posze-
rzenia kadry. Roca, podobnie jak większość fabryk w Polsce 
czy Europie, nieustannie poszukuje nowych pracowników 
produkcyjnych. Przy wytwarzaniu ceramiki to nadal czło-
wiek i jego umiejętności są najważniejsze. Robotyzacja 
dotyczy tylko niektórych czynności i ma wspierać pracę 
ludzką przy najtrudniejszych zadaniach. Dlatego np. firma 
zadbała aby na hali stosowano manipulatory, dzięki którym 
najcięższe prace są znacznie łatwiejsze do wykonania. 

W fabryce praca odbywa się na trzy zmiany – piec 
pracuje bowiem w zakładzie 24 godziny, 7 dni w ty-
godniu. Każdy z pracowników ma zapewnione napoje  
oraz posiłek od pracodawcy. 

 
– Do pracy motywować ma też atrakcyjne wynagrodzenie 
i pakiet świadczeń. Obecnie zakład zatrudnia 600 osób w 
Gliwicach, ale poszukujemy nowych chętnych pracow-
ników, ze względu na ciągły rozwój wielkości produkcji 
– dowiadujemy się w Roca.

Utrzymanie stałego składu kadry to wyzwanie, z którym 
mierzyć się muszą niemal wszyscy producenci z naszej bran-
ży. Na szczęście dzięki zmianom w technologii produkcji 
praca jest coraz łatwiejsza. Świadczy o tym fakt, że miejsca 
dotąd zajmowane głównie przez mężczyzn coraz częściej są 
też atrakcyjne dla kobiet. W Roca zarobki na tych samych 
stanowiskach są takie same, niezależnie od płci. Dlatego  
też panie stanowią coraz większą część ekipy fabryki.

BIZNES
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Roca wspiera swoich pracowników w rozwo-
ju i mobilizuje do wytrwałości w pracy. Nowi 
pracownicy mają swoich opiekunów, którzy 
wprowadzają nowych w świat pracy w zakła-
dzie. Ambitni są nagradzani awansem. Stąd 
wiele akcji skierowanych bezpośrednio do 
pracowników. Oprócz regularnych spotkań 
integracyjnych, takich jak pikniki, są też orga-
nizowane np. warsztaty dla mniejszych grup. 
Kiedyś pracownicy mieli okazję spotykać się z 
np. doświadczonymi w zagranicznych misjach 
wojskowych komandosami, którzy podzielili się 
swoimi doświadczeniami i sposobami na pracę 
w trudnych warunkach. Takie spotkania wpły-
wają na morale oraz motywację pracowników. 
Zatrudnieni w zakładzie są też ambasadorami 
fabryki Roca. Dla tych, którzy polecą nowych 

pracowników, którzy sprawdzą się w zakładzie, 
przewidziano specjalne premie. 

– Pracownicy sami też założyli sobie swoją 
społeczność na Facebooku. To przekłada się 
na integrację i przyjazny klimat, mimo ciężkiej 
pracy. Pomaga rozluźnić atmosferę humorem 
w trudniejszych chwilach, ale też integruje i 
przywołuje miłe wspomnienia np. z pikników 
rodzinnych – przekonują nas w fabryce.

Firma dba o zdrowie swoich pracowników 
szkoląc z zakresu rehabilitacji, motywacji i przez 
atrakcyjne pakiety opieki zdrowotnej. A w wol-
nych chwilach mogą oni zrelaksować się przez 
aktywność sportową – pracownicy korzystają z 
atrakcyjnych pakietów sportowych.

BIZNES
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CHCĘ, BY 
PŁYTKA 
OŻYŁA

Dokąd zmierza Ceramika 
Paradyż? 30 lat  

od założenia firma wkracza 
w nowy rozdział swojej 

działalności. Rozmawiamy 
z Anną Tępińską-Marcinek, 

współwłaścicielem  
i wiceprezesem zarządu  
o wszystkim, co ważne  

dla polskiego producenta.

ROZMAWIAŁ: ARKADIUSZ KACZANOWSKI
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Ceramika	 Paradyż	 świętuje	 w	 tym	 roku	 30	 lat	 dzia-
łalności.	Jak	dziś	wygląda	Wasze	miejsce	na	polskim	i	
międzynarodowym	rynku?

Anna	Tępińska-Marcinek:	Ceramika Paradyż to polska, 
rodzinna firma, która od 30 lat napędza polskie wzor-
nictwo. Wraz ze zmianą struktury właścicielskiej firmy 
w 2016 roku, kiedy jako rodzina Tępińskich przejęliśmy 
wszystkie udziały przedsiębiorstwa, rozpoczęliśmy proces 
odważnych zmian, które teraz zaczynają przynosić efekty. 
Położyliśmy duży nacisk na wzornictwo, marketing oraz 
relacje z naszymi partnerami biznesowymi. Stworzyliśmy 
zupełnie nowe struktury w naszej firmie oraz zmieniliśmy 
podejście do procesu wdrożeniowego, czego dowodem 
są nasze nowości produktowe, zachwycające świeżością i 
wyjątkowym designem. Przed nami także niezwykły pro-
jekt przy współpracy z Mają Ganszyniec, którego efekty 
będziemy mogli zobaczyć jeszcze w tym roku.

Jak	doszło	do	nawiązania	współpracy	z	Mają	Ganszyniec?

Z pomysłem nawiązania współpracy wyszedł nasz dy-
rektor ds. strategii produktowej, Michał Drożdż. Swoją 
drogą on sam jest znaną postacią w branży designerskiej. 
Dzięki jego inicjatywie podjęliśmy współpracę z cenioną 
projektantką, która zapewni nam świeże spojrzenie na 
pewne działania. To kolejny krok, by nasze produkty były 
unikalne, najwyższej jakości i o zachwycającym designie. 
Niejednokrotnie zadawaliśmy sobie sami pytanie, czy dziś 
możemy głośno mówić o polskim wzornictwie. Mamy 
świetnych projektantów, którzy pracują dla znanych ma-
rek na całym świecie, więc dlaczego by nie?

Rozumiem,	że	chodzi	o	takie	polskie	wzornictwo,	które	
sprzeda	się	również	za	granicą?

Dokładnie tak. Współpraca z Mają już na tym etapie bar-
dzo dobrze się układa. Tak jak wspomniałam, jeszcze w 
tym roku będzie okazja, żeby zobaczyć jej pierwsze efek-
ty. Przy takiej kooperacji widzę mnóstwo możliwości i nie 
jestem w tej opinii osamotniona. Samo podejście projek-
towe Mai Ganszyniec, tak niezwykle świeże i wyróżniające 
się na rynku sprawiło, że zwróciłam na nią uwagę na długo 
przed podjęciem wspólnej pracy. A jestem przekonana, że 
ta zaowocuje wyjątkowym projektem. Szczegóły zakomu-
nikujemy wkrótce, ale już teraz powiem tak: Modernizm.

Od	dawna	angażujecie	się	w	promocję	designu	w	Pol-
sce	–	jesteście	między	innymi	Mecenasem	Łódź	Design	
Festival	 od	 początku	 istnienia	 tego	 wydarzenia.	 To	
nie	jest	proste,	jednorazowe	wsparcie,	ale	wiąże	się	z	
długofalowym	działaniem.	Co	daje	Wam	udział	w	tego	
typu	wydarzeniach?

Mecenat zobowiązuje. Współpracę, która trwa już 13 lat, 
traktujemy jako pewien rodzaj filantropii oraz ważny 
aspekt społecznej odpowiedzialności biznesu. To dla nas 
nie tylko hasło, ale szczere poczucie odpowiedzialności za 
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w Polsce

iF Design Award dla kolekcji 
Elanda/Elando 

Red Dot Award dla kolekcji 
Trakt

Pierwszy w Polsce 
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18.03.2016 – Zmiana 
struktury właścicielskiej 
Ceramiki Paradyż
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„Paradyż” w Tomaszowie 
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gres szkliwiony

97
,7

32,5
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wizualna Ceramiki Paradyż
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„Paradyż Logistic&Trade”
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rektyfikowane płytki 
ceramiczne

2010 – Największy w Polsce 
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podłogowych 60 x 120
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2019

Nagroda Gospodarcza 
Prezydenta RP

Nagroda Dobry Wzór 2018 
dla kolekcji Esagon

Odsłonięcie muralu „State 
of mind” w Łodzi oraz 
instalacji artystycznej 
w Gdyni

Wielki format 89,8x179,8 cm17
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Pierwsza w Europie 
innowacyjna technologia 
barwienia na sucho Freestile

Technologia Continua+ 
umożliwiająca produkcję 
płytek w wielkim formacie

Pierwsze w Polsce płytki 
zdobione innowacyjną 
technologią druku cyfrowego
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to, co dzieje się wokół nas. Obserwuję z radością, jak bar-
dzo ŁDF rozwinął się przez lata dzięki naszemu wsparciu. 
To tam spotykają się projektanci oraz  rodzą się przyszłe 
idee i trendy. Dla nas jako biznesu jest ważne, by być tego 
częścią i mieć bezpośredni, stały kontakt z kreatywnymi, 
młodymi umysłami, które od lat wspieramy.

Łódź	Design	Festival	i	fakt,	że	nie	są	to	targi,	ale	raczej	
obszar	sztuki,	zapewne	wpływa	na	to,	że	inaczej	czer-
pie	się	z	niego	inspiracje	do	rozwoju	wzornictwa.	Czy	
tak	jest	w	rzeczywistości?

To prawda. Tworzenie nie polega na bezpośrednim 
przenoszeniu designu z jednego mebla na drugi, ale na 
obserwacji zachodzących zmian w społeczeństwie i na 
świecie. To dzięki takim wydarzeniom jak ŁDF możemy 
zauważać, jak sztuka i wzornictwo odzwierciedlają dyna-
miczne przemiany w naszym sposobie życia. Faktem jest 
przecież wyraźny trend migracji ludzi ze wsi do miast, a 
to pociąga za sobą zapotrzebowanie na mieszkania, któ-
re stają się coraz mniejsze. Wiemy, że miejski tryb życia 
wymaga innych standardów w każdym pomieszczeniu. 
Oferta musi być zatem dostosowana do nowego sposo-
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bu myślenia i stylu życia ludzi. Te wszystkie aspekty były 
poruszone podczas tegorocznej edycji festiwalu, której 
hasłem przewodnim było „Dobre Życie”.

Na	targach	ISH	miałem	okazję	rozmawiać	z	przedstawi-
cielami	Sieger	Design,	którzy	stworzyli	koncepcję	małej	
strefy	prywatnego	wellness	w	domowej	 łazience.	Ro-
zumiem,	że	dla	was,	 jako	producenta	płytek,	wellness	
również	jest	obszarem,	w	którym	musicie	działać,	a	to	
powoduje	dodatkowe	wyzwania	technologiczne.

Jak najbardziej. Na naszym blogu czy w materiałach publi-
kowanych za pośrednictwem kanałów social media można 
znaleźć porady i inspiracje, jak takie przestrzenie urządzać. 
To także przejawia się w naszej nowej strategii marke-
tingowej, w której stawiamy na większe wsparcie klienta 
poprzez bycie jego doradcą i partnerem. Chcemy działać 
tak, by klient dostrzegł to, że się nim faktycznie opiekuje-
my. Nie bez powodu dodaliśmy „troskę” do wartości naszej 
firmy. Chcemy towarzyszyć klientowi na każdym etapie 
trudnego procesu zakupowego i remontowego.

W	naszej	branży	jeszcze	wciąż	kluczowe	jest	komuni-
kowanie	się	z	klientem	przez	salon,	przez	sprzedawcę.	
To	on	często	jest	reprezentantem	marki.	Z	tego	co	Pani	
mówi	wynika,	że	ta	bezpośrednia	relacja	staje	się	dla	
Was	ważniejsza.

Absolutnie nie. Zarówno nasi partnerzy jak i klien-
ci indywidulani są dla nas tak samo ważni. Chcemy, by 
nasza marka kojarzyła się właśnie z troską i pomocą na 
każdym etapie obsługi. Z myślą o naszych partnerach 
uruchomiliśmy przecież projekt Akademii Paradyż. To tam 
rozmawiamy z nimi o ich problemach i potrzebach. Za po-
średnictwem zaproszonych prelegentów przekazujemy 
także solidną dawkę profesjonalnej wiedzy z zakresu m.in. 
skutecznej sprzedaży, obsługi klienta, polityki cenowej czy 
ekspozycji produktów, która pomoże wzmacniać i rozwi-
jać nasze wspólne biznesy.

Jakie	obserwacje	macie	po	dotychczasowych	spotkaniach?

Docierają do nas same pozytywne opinie o tym unikalnym 
na rynku projekcie. Wiemy już, że klienta należy poprowa-
dzić za rękę przez cały proces zakupowy tak, by odnalazł się 
zarówno w mnogości ofert, jak i pomysłów. Instagram czy 
blog ma zapewnić mu porady i inspiracje oraz nakierować 

na pewne pomysły. Korzyści są obopólne, bo gdy klient już 
znajdzie odpowiadający mu projekt, ekspertom w salonie 
będzie łatwiej wyjść naprzeciw jego oczekiwaniom.

No	 tak,	 ale	 problem	 niskich	 cen	w	 Internecie	 istnie-
je.	Cen,	z	którymi	salony	rywalizować	nie	mogą.	Była	
inicjatywa	 PSSWW,	 która	 próbowała	 wywalczyć	 u	
Was,	 producentów,	 jakieś	 działania	 zmierzające	 do	
uporządkowania	tego	rynku.	Czy	coś	w	tym	kierunku	
zdziałaliście?

Zdajemy sobie sprawę z tych wyzwań. Cały czas moni-
torujemy ceny w Internecie i staramy się wyłapywać i 
reagować na takie sytuacje, które mogą być potencjalnie 
szkodliwe dla rynku i naszych partnerów biznesowych. 

Z	drugiej	 strony,	nie	unikniemy	tego,	że	e-commerce	 to	
przyszłość	handlu	i	Wy	także	musicie	wziąć	to	pod	uwagę.

To prawda. Sami posiadamy sklep internetowy. Jednak 
płytka ceramiczna to taki produkt, którego klient "nie czu-
je". Nie może go przymierzyć, sprawdzić i w razie czego 
oddać. Wspólnie z naszymi partnerami szukamy zatem 
rozwiązań, które pozwolą ten dylemat rozstrzygnąć. My-
ślę, że podejmiemy ten temat podczas jednej z kolejnych 
edycji Akademii Paradyż i wspólnie wypracujemy odpo-
wiednie rozwiązanie.

Rozmawialiśmy	o	designie	jako	jednym	z	kluczowych	
aspektów	Waszego	rozwoju.	Konkurencja	swoje	wiel-
kie	formaty	promuje	jako	materiał	elewacyjny	i	w	ten	
sposób	 szuka	 niezagospodarowanego	 dotąd	 miejsca	
na	rynku.	Czy	widzicie	jakieś	pole,	na	którym	możecie	
się	wyróżnić?

Oczywiście znamy możliwości i działania naszej konku-
rencji, ale my skupiamy się przede wszystkim na sobie i 
naszej firmie. Czy możemy się wyróżnić? No jasne, że tak. 
Już się zdecydowanie wyróżniamy, wystarczy się nam bli-
żej przyjrzeć.

Jak	Pani	zdaniem	marketingowo	można	jeszcze	zadzia-
łać	na	rynku	płytek?

Zawsze chciałam, by płytka przestała być martwa, by 
zaczęła świecić, śpiewać i miała w sobie „to coś”. Pracuje-
my nad kilkoma takimi rozwiązaniami, ale na tym etapie 
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mogę jedynie powiedzieć, że chodzi o stworzenie płytki, 
która miałaby zaszytą w sobie pewną funkcjonalność.

W	jakich	obszarach	czujecie	się	najmocniejsi?

Naszą siłą i słabością jednocześnie jest uniwersalizm. Je-
steśmy jedynym chyba producentem na polskim rynku, 
który ma wszelkie możliwe formaty i technologie. Posia-
damy w swojej ofercie mozaiki, płytki ścienne, dekoracje 
szklane, klinkiery, gresy barwione w masie, wielki format 
czy gresy nieszkliwione. W tych ostatnich pokładam wiel-
kie nadzieje na rynku inwestycyjnym. Szkliwo prędzej czy 
później wyciera się i ulega zużyciu. Płytki zasypowe nie-
szkliwione są na wieki - przypominają kamień, tyle że s 
bardziej odporne.

Jak	Ceramika	Paradyż	rozwija	się	w	segmencie	inwestycyjnym?

Nasze produkty znane są z doskonałej jakości. A ten 
aspekt oprócz wzornictwa ma ogromne znaczenie w tym 
segmencie rynku. W ciągu ostatnich dwóch lat to właśnie 
ten obszar rozwinął się u nas najmocniej. 

Coraz	głośniej	na	rynku	mówi	się	o	spowolnieniu	go-
spodarki.	Odczuwacie	to?

Spowolnienie kiedyś musi nadejść i na pewno wszyscy je 
odczujemy. Nie sądzę jednak, by wyglądało to jak w 2008 
roku, kiedy faktycznie wszystko się załamało. Choć tam-
ta sytuacja paradoksalnie okazała się dla nas przychylna i 
w 2009 roku odnotowaliśmy największy zysk. Wynikało 
to z faktu, że wszystkie deweloperskie inwestycje po-
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wstały wcześniej i musiały zostać wykończone. Spadek 
sprzedaży sprzed 10 lat pokazał również, że spowolnienie 
na jednym rynku przekłada się na ożywienie na drugim. 
Obecnie osłabiła się sprzedaż płytek do wnętrz prywat-
nych, ale zintensyfikowały się zamówienia do projektów 
inwestycyjnych, a naszą siłą jest między innymi naprawdę 
dobry produkt dedykowany temu rynkowi. Dlatego też 
pracujemy i poprawiamy naszą ofertę tak, by była przej-
rzysta i czytelna dla architektów. Bardzo nam zależy na 
współpracy z tym środowiskiem i chcemy wyjść naprze-
ciw ich oczekiwaniom.

W	branży	 jest	 trend,	 by	 oferować	 kompletne	wypo-
sażenie	 łazienek	–	od	akcesoriów,	przez	ceramikę,	po	
meble.	Nie	macie	takiej	pokusy	–	by	rozbudować	port-
folio	i	oferować	łazienkę	by	Paradyż?

Mieliśmy taką koncepcję i powiem więcej, wcale z niej nie 
zrezygnowaliśmy. Pracujemy także i nad tym, by dobrać 
odpowiednie technologie i umożliwić klientowi zaprojek-

towanie całej łazienki z poziomu domowego fotela. Nie 
jest to proste, ale jak ktoś kiedyś ładnie powiedział „świat 
nie poznał jeszcze człowieka, który zderzył się z niebem”. 

Polska	jest	trzecią	siłą	pod	względem	produkcji	płytek	
w	Europie,	jeśli	jednak	chodzi	o	rozpoznawalność	ma-
rek,	wypadamy	nieco	gorzej.	Co	zrobić,	by	wzmocnić	
tutaj	naszą	pozycje?

Powinniśmy zadziałać tak, jak w pewnym momencie 
zrobili to Włosi. Jako cały sektor podjęli decyzję, by się 
zjednoczyć. Uświadomili włoski rząd, jak ważni są dla kra-
jowej gospodarki. Postarali się o dotacje, które umożliwiły 
im pokazywanie się na targach jako włoscy producenci, 
a nie oddzielne marki. Tak samo działają teraz Hiszpanie. 
Efekty tej strategii widać było na ostatnich targach zagra-
nicznych w USA, gdzie całą jedną halę wypełniły włoskie 
płytki, a drugą – hiszpańskie. Gdybyśmy zadziałali w ten 
sam sposób, stalibyśmy się rozpoznawalni jako polska 
płytka ceramiczna i to mogłoby dać oczekiwane efekty. 

Zakłady produkcyjne Ceramiki Paradyż w Tomaszowie Mazowieckim.
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Wydaje mi się, że nasze działania w ramach Polskiej Unii 
Ceramicznej, jest szansą na osiągnięcie tego celu. Jako 
organizacja możemy przekonać polski rząd do udzielenia 
potrzebnego nam wsparcia. 

Co	Wam	daje	działanie	w	ramach	Unii	Ceramicznej?	W	
przestrzeni	medialnej	nie	istniejecie	jako	ta	organizacja.

Rzeczywiście jest wiele do zrobienia i powinniśmy o 
tym rozmawiać. Myślę, że możemy zacząć właśnie od 
wspólnego wystawiania się na targach zagranicznych. 
Są agencje rozwoju polskiego eksportu, więc skoro oni 
chcą działać, to możemy z nimi pracować razem. Jestem 
pewna, że chętniej wesprą grupę niż osobne firmy. Warto 
postarać się także o uregulowania importu towarów. Nie 
kontrolujemy naszego rynku pod kątem sprowadzanych 
zza granicy produktów. Jeśli my chcemy sprzedawać na 
rynku francuskim, hiszpańskim czy niemieckim, musimy 
zdobywać certyfikaty. I nie chodzi o obowiązkowe certyfi-
katy unijne, ale o wewnętrzne testy krajowe, które trzeba 
przejść. My podobnych mechanizmów w ogóle nie po-
siadamy i można nam sprzedać wszystko, w dowolnych 
ilościach. 

Może	teraz	spójrzmy	w	inną	stronę	–	na	Wasz	eksport.	
Które	kierunki	są	dla	Was	istotne?	Widzę	silne	zainte-
resowanie	branży	rynkiem	amerykańskim.

To bardzo ciekawy rynek, który konsumuje więcej niż 
produkuje. Jest dla nas perspektywiczny, ale w tej chwili 
koncentrujemy się na krajach ościennych. 

A	Wschód?

Mamy tam ugruntowaną pozycję, ale wiemy także, że po 
ostatnich wydarzeniach i sporach ten rynek nie wrócił do 
poziomu, jaki obserwowaliśmy jeszcze kilka temu. Wpływ 
na to mają również lokalne uwarunkowania. Powstaje 
tam wiele fabryk, które produkują rzeczy zaspokajające w 
dużej mierze potrzeby klientów. Naszą kartą przetargową 
jest jednak jakość produktu.

A	Afryka?	Nadal	jest	zbyt	egzotycznym	dla	nas	regionem?

Ależ nie, przed naszą rozmową miałam spotkanie z delega-
cją właśnie z tego kontynentu. Jesteśmy już obecni tam z 
naszymi produktami i nadal widzimy ciekawe możliwości 
rozwoju, choć opartego na produktach innego rodzaju niż u 

nas. W Afryce widoczne jest pewna polaryzacja. Sprzedaje 
się bardzo tani produkt albo wyjątkowo ekskluzywny.

Na	 ile	 produkty	 wizualnie	 atrakcyjne	 dla	 nas,	 Euro-
pejczyków,	 interesują	 też	 Amerykanów	 czy	 Rosjan?	
Robicie	kolekcje	dedykowane	tylko	na	inne	rynki?

Aż tak wielkich różnic nie ma. Żyjemy w czasach, gdzie 
globalizacja robi swoje, ujednolicając gusta. Jednak za-
uważamy zjawisko szczególnej popularności danych 
kolekcji w zależności od szerokości geograficznej, ale tu 
z pomocą przychodzi nasz uniwersalizm, który sprawdza 
się w każdym regionie.

Mówi	się,	że	polscy	producenci	trochę	za	dużo	wytwa-
rzają	i	nie	bardzo	mają	później,	co	z	tym	zrobić.	Czy	nie	
zalegają	Wam	płytki	w	magazynach?

Jak już wspomniałam, uniwersalizm to nasza wada i za-
leta. W tej chwili bardzo mocno pracujemy nad tym, by 
nasze stany magazynowe były adekwatne do tego, co się 
sprzedaje. Udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której 
zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo dostaw, ale 
jednocześnie nie mamy przepełnionych magazynów.

Planujecie	 inwestycje	 w	 park	 maszynowy?	 Wspo-
minała	Pani	w	 jednym	z	wywiadów,	 że	 to	obszar,	w	
którym	każda	firma	z	tej	branży	się	starzeje.

Nie tylko z tej branży. Żyjemy w świecie, gdzie nowe tech-
nologie i rozwiązania rodzą się na naszych oczach. Trzeba 
być stale bardzo czujnym. Aktualnie jesteśmy w trakcie 
przygotowań do realizacji kolejnej inwestycji pod nowy 
produkt, którego żaden z polskich producentów jeszcze 
nie ma. To będzie duża rzecz, nie będziemy jednak budo-
wać w tym celu nowej fabryki. 

Kwestie	pozyskiwania	pracowników	do	fabryk	już	od	
dawna	spędzają	sen	z	powiek	producentom.	Jak	blisko	
jesteście	tego	momentu,	w	którym	czynnik	ludzki	jest	
minimalnie	zaangażowany	w	proces	produkcji?	

Poziom automatyzacji w naszej firmie już można uznać 
za wysoki. Tak naprawdę pole do optymalizacji pozosta-
je nam przy procesie kontroli jakości produkcji oraz przy 
działaniach w sortowni. Zaznaczę, że choć zaawansowa-
ne systemy już wiele potrafią, nie są idealne, jeśli chce 
się zagwarantować wysoki poziom produktów. A ten cel 
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niezmiennie nam przyświeca. Mamy świadomość zmian 
społecznych, które z pewnością wpłyną na produkcję. Je-
steśmy starzejącym się społeczeństwem i pracowników 
będzie coraz mniej. Wiemy, że nie będą oni chcieli wy-
konywać pracy wymagającej wysiłku, dlatego musimy 
myśleć o takim ułożeniu procesów produkcji, by praca w 
Ceramice Paradyż była przyjemnością. Nie tylko w biurze, 
ale i w zakładach produkcyjnych.

Inną	 sprawą	 jest	 to,	 że	produkujemy	wszystkiego	 za	
dużo.	Czy	podejmujecie	działania,	by	produkować	tyl-
ko	tyle,	ile	naprawdę	potrzeba	i	ani	sztuki	więcej?

Koszty produkcyjne od dawna mocno ograniczamy. Wie-
my, że istnieją systemy, które uruchamiają produkcję 
dopiero w momencie wejścia zamówienia do systemu. Na 
razie jednak przeszkodą jest kwestia wielkości zamówień, 
które muszą być pewnej skali. Producenci maszyn już 
teraz umożliwiają nam łatwą i elastyczną zmianę wzoru 
na płytce bez konieczności wprowadzania zmian na linii. 
Rozwój technologii jest bardzo dynamiczny i w krótkim 
okresie dochodzimy do możliwości, na które kiedyś cze-
kalibyśmy dekadami. Elastyczność jest tu szczególnie 
potrzebna, by w tej samej technologii produkować różne 
rzeczy. I osiągnięcie jej nie musi być drogie. Kolejną waż-
ną kwestią są potrzeby konsumentów, którzy szukają 
odmienności, bo chcą mieć łazienkę inną, własną. Produ-

Akademia Paradyż to inicjatywa firmy, która wystatowała na jesieni 2018 roku. Podczas Łóź Design 
Festival 2019 odbyła się edycja skierowana do projektantów. / fot. Łódź Design Festival
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cenci muszą sprostać tym potrzebom. Co prawda polska 
łazienka zmienia swoje oblicze raz na 10-15 lat i dopóki nie 
pojawi się pomysł na to, jak łatwo wymieniać płytki, wiel-
kiej rewolucji nie będzie.

Chyba,	że	nastanie	moda	na	 innego	rodzaju	powłoki,	
które	wyprą	płytki...

Ja wierzę w ceramikę. Przetrwała tysiąclecia i obroni się w 
ciągu kolejnych. To materiał tak wdzięczny i odporny na 
zużycie, że nadal będziemy go cenić. Przede wszystkim to 
materiał naturalny, pochodzi z ziemi i to jest jego przewagą.

Zmiany	 właścicielskie,	 które	 nastąpiły	 w	 ostatnim	
okresie,	ułatwiły	Wam	działanie?

W zarządzaniu firmą kluczowe jest wzajemne zaufanie. 
Wiemy, że żadne z nas nie podejmie decyzji motywowa-
nej złymi przesłankami. Pracujemy ciężko, opierając się 
na wzajemnym zaufaniu. A poza tym jak to w rodzinie - 
wszystko zostaje między nami. To też jest zaleta. [śmiech]

Problemem	firm	rodzinnych	jest	zmiana	pokoleniowa.	
Widać	ją	już	na	naszym	rynku	i	w	branży.	Wy	jesteście	
już	po	tym	etapie.	Macie	jakieś	wskazówki	jak	przygo-
tować	się	do	tej	zmiany?

Trzeba zaangażować syna czy córkę w biznes najwcześniej, 
jak się da. Nawet jeśli dziecko nie zdecyduje się zostać w 
firmie, to przynajmniej dowiemy się o tym odpowiednio 
wcześniej. To ważne, by móc ocenić, czy potomek czuje się 
dobrze w tej roli, czy udało się go zafascynować naszym 
biznesem. Im wcześniej ten proces się zacznie, tym lepiej. 
Należy wprowadzić naszego następcę do środka firmy i po-
zwolić mu poznać biznes. Musi wiedzieć, jak zarządzamy, 
ale także, jak wygląda cały proces produkcyjny.

A	jak	w	Pani	przypadku	wyglądało	oswajanie	się	z	firmą?

Ja miałam inną drogę. Mój brat przeszedł wszystkie szcze-
ble kariery w naszej firmie, ja miałam na początku pomysł, 
by swoje życie zawodowe poprowadzić poza Ceramiką 
Paradyż. Chciałam się sprawdzić gdzie indziej, poszłam do 
pracy w korporacji, gdzie chciałam poznać mechanizmy 
tam funkcjonujące. Dużo mi to dało, poznałam inne sposo-
by rozwiązań. Zyskałam też dystans do tego, jak działamy.

Tak	zupełnie	na	koniec	chciałbym	potwierdzić	lub	zde-
mentować	plotkę,	która	krąży	w	branży.	Czy	Ceramika	
Paradyż	jest	na	sprzedaż?

[Uśmiech] Na pewno nie wszyscy w branży są nam 
przychylni i wysyłają w rynek informacje, które nie mają 
żadnego pokrycia w rzeczywistości. Mogę jednoznacznie 
stwierdzić, że gdyby ktokolwiek chciał kupić naszą ro-
dzinną firmę, nie spotka się z naszym zainteresowaniem. 
Ceramika Paradyż nie jest na sprzedaż.

Dziękuję	za	rozmowę.

LUDZIE



Zespół

Zespół EST.MEDIA tworzą 
dziennikarze z wieloletnim 
doświadczeniem. Jesteśmy 

specjalistami od redakcji 
i rozwoju czasopism oraz portali 

internetowych z zakresu designu, 
wyposażenia wnętrz, biznesu 

i lifestyle’u.

Zajmiemy się

Współpracując z EST.MEDIA 
możesz liczyć, że zajmiemy się dla 
Ciebie opracowaniem kreatywnej 

koncepcji wydawnictwa, 
przygotowaniem atrakcyjnej 

dla odbiorców zawartości, 
zapewnieniem nowoczesnego 
składu, profesjonalną redakcją 

i korektą, organizacją sesji 
zdjęciowej, zapewnieniem druku, 

dystrybucją wydawnictwa.

Chcesz nas poznać?

Jeśli chciałbyś porozmawiać o tym, 
co możemy razem stworzyć 

– napisz do nas. Porozmawiamy 
i wymyślimy coś wspaniałego! 

E-mail: kontakt@estmedia.pl

Usługi

Opracujemy oraz wykonamy 
(od koncepcji, po opracowanie 
treści, druk i dystrybucję) dla 

Ciebie katalogi i foldery, gazetki, 
magazyny a nawet zajmiemy się 

redakcją książek!

Jeśli nie na liście powyżej nie ma 
tego, czego poszukujesz – bez 

obaw. Powiedz czego potrzebujesz, 
a my znajdziemy dla Twojego 

pomysłu formę i pomożemy go 
zrealizować.

www.estmedia.pl

Ikonki: Gregor Cesnar, www. aticon.com

PUBLIKACJE DLA CIEBIE

AGENCJA WYDAWNICZA

TWORZYMY I WYDAJEMY

P R Z Y G O T O W U J E

Razem możemy STWORZYĆ coś niezwykłego!

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!

NAPISZ DO NAS!

kontakt@estmedia.pl
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