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Grupę Domodi tworzą trzy największe serwisy
e-commerce w Polsce: Domodi, Allani i Homebook.
Gromadzimy oferty najlepszych sklepów i marek
z branży fashion oraz home&decor. Każdego miesiąca odwiedza nas ponad 15 milionów użytkowników. Dołącz do nas!
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Kiedy lockdown sprawił, że “wczoraj” zatarło swoje granice
z “jutrem”, wszyscy wstrzymaliśmy oddech. Przestaliśmy liczyć:
dni, godziny, minuty. Zwolniliśmy obroty, a to pozwoliło nam odkryć pewne sfery życia od nowa. Relacje. Bliskość. Dom. Poczucie
bezpieczeństwa. Te słowa nabrały dla wielu nieznanego dotąd
znaczenia. Również w redakcji Domodi od nowa odkrywamy
potrzebę tworzenia i kreowania - między innymi dlatego powstał
magazyn online, który masz przed sobą.
Na łamach CLUE zebraliśmy nasze rozważania na temat przyszłości branży home i fashion. Wspólnie z ekspertami Grupy Domodi
i zaproszonymi gośćmi poruszamy tematy praktyczne i teoretyczne, a wszystko po to, aby każdy zainteresowany branżą znalazł tu
coś dla siebie.
To właśnie OD NOWA, rozumiane jako stara-nowa rzeczywistość,
stało się tematem przewodnim pierwszego numeru naszego magazynu. Z optymizmem bowiem patrzymy na to, co przed nami,
a na naszych oczach zmienia się wszystko. Jak przeczytacie w jednym z naszych artykułów - największy wizjoner wśród projektantów, wiosną 2020 zapowiedział radykalne zmiany w działalności
domu mody Gucci, dla którego tworzy od 2015. Zamiast ośmiu
kolekcji rocznie, powstaną tylko dwie. Kroki i decyzje podejmowane przez największe marki stają się motorem zmian całego świata
mody, a (r)ewolucja w jej funkcjonowaniu dokonuje się na naszych
oczach. Obserwujemy te procesy i odkrywamy istotę, prawdziwe
CLUE mody - zupełnie OD NOWA.
Czas lockdown’u zbliżył użytkowników do marek, a te stały się
powiernikami, mecenasami czy mentorami, wyznaczającymi wartości i kreującymi postawy konsumenckie. O tym, jak w tym świecie od nowa odnajdą się marki home i fashion, odpowiadamy na
łamach CLUE.
Martyna Głowińska,
marketing i PR manager, Grupa Domodi, redaktor naczelna
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PUNKT WIDZENIA

Od nowa

Odradzanie się jest jedną z najważniejszych cech ludzkiej aktywności,
a siła kreacji napędza intensywniej niż jakiekolwiek paliwo.
Zdobywane raz po raz doświadczenia budują silne fundamenty nawet
na gruncie dotkniętym największymi kryzysami. Jak przebiegać będzie
to postpandemiczne odrodzenie w świecie marek i konsumentów?

Autor: Ewelina Saja,
specjalistka ds. PR i marketingu,
Homebook.pl
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Obserwacja, percepcja, refleksja, prognozowanie i tworzenie pożądanych wizji przyszłości stały się w ostatnim czasie udziałem
nie tylko specjalistów od komunikacji. Z pewną dozą niepewności
i dystansem przypatrujemy się światu, chcąc utrzymać rękę na
pulsie i jednocześnie – wyciągnąć wnioski, które pozwolą nam
wejść w przyszłość pewnym, zdecydowanym krokiem.

Stara-nowa rzeczywistość
Świat osadzony – wydawałoby się – w permanentnych i stabilnych ryzach, uwydatnił przed nami wszystkimi swoją kruchość.
Nowa codzienność, osnuta cieniem niepewności, nieznanej dotąd
destabilizacji, powinna stać się przede wszystkim okazją do refleksji. Nawet, gdy miesiące pod znakiem
„kwarantanny” zaowocowały lekturą
książek, rozwojem zawodowym i osobistym czy szczupłą sylwetką – stara-nowa rzeczywistość powinna nauczyć nas
najważniejszej, kluczowej umiejętności:
współodpowiedzialności. To postawa,
która coraz mocniej zaznacza swoje
miejsce nie tylko w relacjach międzyludzkich, co przede wszystkim – na
płaszczyźnie globalnej, rzucając światło na kwestię wzajemnych zależności
pomiędzy rynkiem a konsumentami.
Spadek hegemonii największych koncernów wyraża się w oddolnej potrzebie
świadomych odbiorców, oczekujących
od brandów nie tyle dystrybucji produktu, co stania na straży określonej filozofii
życia. Coraz głośniej wzywamy marki do pełnienia funkcji mecenasów konkretnych postaw i wartości - takich jak społeczna sprawiedliwość czy transparentność.

Stara-nowa
rzeczywistość
powinna
nauczyć nas
najważniejszej,
kluczowej
umiejętności:
współodpowiedzialności.

Jak to oczekiwanie materializuje się w świetle globalnego rynku?
Poprzez rozszerzanie działań marki na wszystkich interesariuszy
– w zależności od ich oczekiwań i potrzeb - oraz świadome budowanie łańcucha zależności. Okazuje się, że istnienie tego swoistego „kręgu życia” rynku i społeczeństwa wciąż jest przez wielu
bagatelizowane.
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Terapeutyczna rola brandów
Nieprzewidywalny okres, w którym jako społeczeństwo wspólnie
odrobiliśmy lekcję oswajania strachu, stał się również czasem narodzin nieznanych, niezagospodarowanych wcześniej przez żadną
z branż oczekiwań. I tak dotychczasowa piramida konsumenckich
potrzeb została przemodelowana niemal o 180 stopni, a na jej
szczycie zaczęła królować najważniejsza z nich – bezpieczeństwo.
Związana nie z tyle z materialną, co mentalną kondycją odbiorcy –
potrzebą dotąd marginalną w życiu współczesnych konsumentów,
bo całkowicie spełnianą. Tym sposobem istotą działań komunikacyjnych przypomniało o sobie w bardzo jasny sposób: nie ograniczaj relacji do monologu - słuchaj, staraj się rozumieć i wspieraj.

Nie ograniczaj relacji do monologu
- słuchaj, staraj się rozumieć i wspieraj.
Wbrew pozorom, mimo wszechogarniającego kryzysu i nieprzychylnych prognoz, okres lockdown’u był doskonałą okazją, by – jak
nigdy dotychczas - zmniejszyć dystans i zbliżyć się do odbiorców
– zarówno tych potencjalnych, jak i stałych interesariuszy brandu.
Czas izolacji stał się prawdziwym testem relacji i przyspieszonym
kursem współodczuwania. Wszystkie te procesy – choć doskonale
znane w świecie komunikacji – realizowane dotychczas na gruncie
pozytywnych emocji, w obliczu strachu i niepewności stały się dla
marek zupełnie nowym wyzwaniem.
Czy kiedykolwiek w przeszłości świat brandów stanął w obliczu
globalnego, powszechnego doświadczenia, wymagającego odpowiedzialnej reakcji? Choć mieliśmy okazję obserwować już próby
oswojenia tematów trudnych, często kontrowersyjnych (tak jak
poster producentów Lucky Strike, opatrzony hasłem „The cigarette
that’s winning the war”, który w latach 50. zachęcał do wyboru
papierosów tej marki) – wciąż nie jesteśmy w tym zakresie ekspertami. Niezaprzeczalnie jednak - pewna umiejętność adaptacji, odnalezienia się w niełatwych, często niezrozumiałych warunkach,
jest wpisana w ludzkie DNA. Jak świat zrealizował tę tendencję
w obliczu pandemii?
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Nieznana twarz biznesu
Ostatnie miesiące na nowo wypracowały definicję słowa wartość,
stanowiącego dotychczas główny core biznesu. Zrzucając okowy
materialnych ram, kategoria wartości wkroczyła w sferę pojęć
niekoniecznie przeliczalnych na zyski finansowe. U fundamentów tej nowej definicji znalazła się odpowiedzialność – nie tyle za
ekonomiczny sukces, co przede wszystkim – za innych. Związana
z trafnością decyzji, dostrzeganiem wagi współpracy i wpływu
wszystkich segmentów gospodarki na funkcjonowanie społeczeństwa. Pandemia stała się czynnikiem, który zweryfikował
status globalnego biznesu i – niemal dosłownie - „sprowadził go
na ziemię”, zmuszając zarówno małe podmioty, jak i liderów rynku
do społecznego zaangażowania i podjęcia działań na rzecz walki
z epidemią.
To intencyjne, skoncentrowane
na celach pozafinansowych
i realne uczestnictwo w życiu
społecznym stało się odpowiedzią na oddolne oczekiwanie konsumentów i swoistym
testem empatii w relacji marka-konsumenci. Jak zdały go
brandy? Bardzo zróżnicowanie – począwszy od przemyślanych i odważnych kroków,
a skończywszy na ignorancji.
Konsumenci bardzo szybko
zweryfikowali pierwsze z nich,
m.in. angażując się w oddolną inicjatywę #wspierampolskiemarki,
kupując artykuły lokalnych producentów w dobie spadków sprzedaży. To kolejny dowód na to, że wzajemny dialog jest wymierny
w skutkach, a wsparcie – często działa również na linii konsument -biznes.

Pandemia stała się
czynnikiem, który
zweryfikował status
globalnego biznesu
i – niemal dosłownie
- „sprowadził go na
ziemię”.

szłość branży pozostaje jednak niepewna. Głównym czynnikiem
mającym wpływ na tę niestabilność jest jednak nie tylko sytuacja
epidemiologiczna, co przesunięcie akcentu konsumenckich potrzeb
na zupełnie nowe obszary związane z poszukiwaniem harmonii,
porządku i bezpieczeństwa.
Czy czas pandemii wykształcił nieznaną dotychczas jakość działań biznesowych? Jaka powinna być zatem ta nowa, odpowiedzialna twarz biznesu, którą mieliśmy okazję poznać w czasie
globalnego kryzysu? Empatyzująca i rozumiejąca potrzeby współczesnego świata, świadoma bycia integralną częścią rzeczywistości w jakiej prosperuje, a przede wszystkim – kształtująca świeżą
rynkową wartość – odpowiedzialność. Czy ten element kreacyjny
zostanie z nami na dłużej, odpowiadając na aktualne wyzwania –
związane m.in. palącą potrzebą reakcji na widmo katastrofy ekologicznej spowodowanej zmianami klimatycznymi? Czas pokaże.

Sinusoida to nowa stała?
Jak w perspektywie aktualnych zmian społeczno-gospodarczych
rysują się prognozy na kolejne miesiące? Doświadczenia pandemii
sprawiają, że refleksja nad kondycją rynku i społeczeństwa staje
się coraz bardziej wnikliwa – choć aktualne prognozy wróżą rychły
powrót na dawne tory, a kryzys określają jako krótkotrwały – przy-
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Świat od nowa:
okiem branży
fashion i home

Choć dzisiaj już przyzwyczailiśmy się do otaczających nas realiów,
cały czas pojawia się pytanie „co będzie dalej?”. Dlatego postanowiliśmy
zapytać o to, jak widzą świat od nowa osoby na co dzień związane
z bliskimi nam branżami.

Aleksandra
Kasza
właścicielka bloga Olcykowe

Jestem optymistką. Doświadczenia zdrowotne nauczyły mnie podchodzić do życia z uśmiechem i pozytywnym nastawieniem. Myślę, że po pandemii w końcu większość ludzi doceni rzeczy, które niegdyś
wydawały się błahe i dostępne dla każdego, tj. spacer czy spotkanie z bliskimi. Jeszcze kilka tygodni temu
każdy z nas gdzieś pędził. Wtedy nadszedł czas na zatrzymanie się i zadanie sobie pytania za co jesteśmy wdzięczni. Mam nadzieję, że to właśnie będzie ten pozytywny skutek uboczny pandemii.

CLUE

Dagmara
Pakulska
marketerka, szkoleniowiec,
autorka Niby-Prasówki

Pandemia koronawirusa nauczyła nas tego, że zawsze trzeba być przygotowanym na… niespodziewane.
Z dnia na dzień w wielu branżach diametralnej zmianie uległ dotychczasowy status quo. Część marek
się temu poddała i z założonymi rękami postanowiła nie robić nic. Inne kontynuowały realizację uprzednio stworzonych mediaplanów, które nie przystawały do nowej rzeczywistości. Na szczęście pojawiły się
i takie marki, które zakasały rękawy i wzięły się do pracy, redefiniując na nowo swój marketing mix. COVID-19 pozwolił wielu branżom spojrzeć z dystansem na dotychczasowe działania, przyspieszył proces
digitalizacji wielu przedsiębiorstw i pomógł zidentyfikować jednostki, którym zależy nie tylko na zysku,
ale również na ludziach. I choć jak grzyby po deszczu wyrastały niskiej jakości poradniki dotyczące pracy
zdalnej, cieszy fakt, że w sieci aż zawrzało od treści PR-owych informujących o społecznym zaangażowaniu marek. Koronawirus nie zniknął. Zostanie z nami na dłużej. Pozwolił nam jednak odkryć nasze prawdziwe priorytety i oblicza marek, z którymi od dawna sympatyzowaliśmy. Dał nam potężną lekcję pokory
i cierpliwości, a wielu z nas uczynił silniejszymi i bardziej kreatywnymi.

Branża wnętrzarska odczuwa obecnie niepokoje związane z utratą płynności finansowej
wielu sektorów w kraju. To przekłada się na
nastroje inwestorów. Myślę jednak, że (zgodnie
z prognozami i ratingami) klienci zaczną „wracać” w pierwszym-drugim kwartale 2021 roku.
Do tego czasu warto skupić się na planowaniu,
działaniach związanych z budową wizerunku
marki oraz na jakości projektów. Odnosząc się do
społeczeństwa: otrzymało ono trudną lekcję życia.
Miliony ludzi w samej Polsce poczuły kilka silnych
impulsów: głód natury, głód drugiego człowieka,
strach przed nieznanym, siłę natury i nudę. To
krople, które drążą skałę przyzwyczajeń i rutyny,
która nas kształtuje. Skomentowałem obecną
sytuację w swoim projekcie pt. Cafe Wuhan. To
mocny, dający do myślenia egzystencjalny projekt,
ale też lekko prowokacyjny.… powstał na początku
marca i ukazał się w Tygodniku Polityka, a potem
w innych mediach. Gdy to całe szaleństwo się
zaczynało zadaliśmy sobie w pracowni pytanie,
co zrobić, jak zareagować na kryzys? Artysta
tworzy, wypowiada się za pomocą obrazu - i tak
też zrobiłem.

Jan
Sikora

profesor gdańskiej ASP,
właściciel pracowni Sikora Wnętrza
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Katarzyna
Księżnopolska

Paulina
Smaszcz
marketingowiec, mentorka,
#kobietapetarda

To nie jest świat od nowa. To jest świat, który
stanął boleśnie i dotkliwie przed stwierdzeniem,
że jednak niczego nie da się zaplanować, a to co
materialne jest ulotne i miałkie. Okazuje się, że
możesz mieć swoje plany, kontrakty, umowy, wypełniony po brzegi plan, a życie, natura, świat żyje
sobie nadal po swojemu mimo że jako ludzie bardzo temu światu przeszkadzamy. Branża fashion
coraz częściej informowała o przewinieniach producentów, nadużyciach, wykorzystywaniu dzieci
do produkcji, pestycydach, niszczeniu ekosystemów itd. Każdy z nas: producent, sprzedający,
wykonawca i konsument ponoszą swoją indywidualną i wspólną, zbiorową winę. My, konsumenci
- jako jednostki daliśmy się wkręcić pędzącymi
kolekcjami, które wciąż chcemy mieć w naszych
szafach. Nie patrząc, że „kradniemy” wartość intelektualną kupując podróbki, że niszczymy naturę
akceptując chemię i plastik na każdym kroku. Pragniemy mieć dużo, na czasie, chwalić się posiadaniem. Wiele osób żyje ponad stan tylko po to, by
zaimponować followers’om, sąsiadom, rodzinie.
Bycie eko było tylko pozą, a nie aktywnym działaniem. Ważniejsze stało się mieć, niż być. Ważniejsze ubranie niż człowiek. Słuszniejsze kłamstwo
i oszustwo, niż życie w zgodzie z moralnością
i etyką. Przestaliśmy mieć czas dla siebie, rodziny,
przyjaciół. Przestaliśmy być spontaniczni. Spotkanie z najlepszą przyjaciółką planowaliśmy na za
3 tygodnie, mimo, że ona, w ukrywanych łzach,
prosiła nas o pomoc teraz. Matka czy Ojciec prosili
o atencję, a dziecko o czas. Wiem, że może to
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redaktor naczelna Magazif.com

utopijna wizja świata, ale wielu z nas ochłonęło
w izolacji przed bieganiem po sklepach, zatęskniło
za najbliższymi i przyjaciółmi, doceniło dziecięce
KOCHAM CIĘ na dobranoc. Sprawdziliśmy na
kogo możemy liczyć, a kto okazał się tylko interesariuszem. Ja do tej pory weryfikuję znajomości
i ludzi wokół siebie. Jest to bardzo bolesne, ale
jakie oczyszczające. Nic nie muszę, ale
wszystko mogę. Chce sama iść własną
drogą, świadomie, w spełnieniu, przyglądając się już uważnie czy naprawdę
czegoś potrzebuję, a czy coś jest zbytkiem. Okazuje się, że możemy stracić
ABSOLUTNIE WSZYSTKO i NAGLE,
ale swoich umiejętności, edukacji, doświadczenia, charakteru i osobowości
nie stracimy nigdy, bo to inwestycja, która przynosi profity zawsze i na zawsze.

W chwili obecnej dość trudno jednoznacznie ocenić wpływ pandemii na branżę wnętrzarską oraz wskazać na dany scenariusz, jednak już teraz zarysowują się pewne tendencje - koronawirus bez wątpienia
zmusił nas do wypracowania nowych sposobów działania. Wiele podmiotów postawiło na online, a media
społecznościowe okazały się być pomocnym kanałem komunikacji. Webinaria zastąpiły spotkania i targi,
zaś architekci prowadzili projekty w sposób zdalny. Do głosu doszły i negatywne skutki: realizowanych
projektów było mniej, odnotowano też spowolnienie produkcji, na co wskazało ok. 60% przebadanych
przez nas podmiotów z branży. Co będzie w przyszłości? W moim odczuciu procesy projektowe skupiać się
będą w jeszcze większym stopniu na użytkowniku i jego doświadczeniach, emocjach: tak w projektowaniu
przedmiotów, jak i przestrzeni- tej ostatniej również pod względem proksemiki i brandingu. Poza tym kluczowa będzie empatia i świadomość, że z nowymi wyzwaniami mierzymy się nie tylko my.

Życzeniowo, mam nadzieję, że świat
zweryfikuje potworów, leniwców, kłamczuchów, łajdaków i przemocowców,
a doceni naukę, edukację, kompetencję,
bywanie z ludźmi i dla ludzi. Wzmocni się świadoma jednostka i kult dobrej rodziny, a pracować
będziemy by przeżyć, a nie, że żyjemy i pędzimy
pracując w szaleństwie, by coś sobie kupić i poszpanować próżnością.
Żyję dzisiaj, tu i teraz z refleksją nad przyszłością,
bo przeszłość dała mi mocną, ostrą, życiową
lekcję. Już niczego się nie boję, a kobiecym szaleństwem rozkoszuję się świadomie.

Michał
Piernikowski
dyrektor Łódź Design Festival

Pandemia COVID-19 zatrzęsła całym światem.
W przyśpieszonym tempie wdrażaliśmy zdalne:
pracę, naukę, rozrywkę. Za wcześnie by oceniać,
jak pandemia wpłynie na nawyki konsumentów, jednak w najbliższych latach organizatorzy
dużych eventów muszą przygotować się na nowe
wyzwania, nie tylko te narzucane przez rządy. Zyskiwać będą wydarzenia hybrydowe, odnajdujące
widzów w miejscach, w których chcą przebywać,
łączące realne z wirtualnym. Coraz ważniejsze
będą również inne niż tylko cenowe i użytkowe
walory oferowanych produktów i usług. Istotne
będzie oddziaływanie środowiskowe marki, działania na rzecz lokalnych wspólnot. Wiele zależy od nas samych, od tego jak podejdziemy do
naszych klientów i pracowników. To nie wirus ma
największy wpływ na ostateczne konsekwencje
pandemii, a my wszyscy.

14/15

INSIGHT

WYIMKI
bieżącego roku. Wnikliwie przyglądając się zachowaniom społecznym, zarejestrowałam również
potrzebę powrotu i tęsknoty do natury.

Adela
Ochman
dyrektorka kreatywna marki Argument

DZISIAJ.
Początek roku 2020 – miesiące, które zmieniły
wszystko. Czas pokazujący, jak niewiele trzeba
aby sparaliżować cały dotychczasowy system.
Okres, w którym większość z nas, z powodu
przymusowej izolacji, miała okazję zatrzymać się
i przeanalizować swoje dotychczasowe wybory.
Jest to czas, w którym większość społeczeństwa
doświadcza negatywnych emocji związanych
z niepewnością, lękiem i dezinformacją. Zaskakująca, nagła sytuacja, która podważa wszelkie
dotychczasowe poczucie komfortu i stabilizacji.
Nastał sezon na docenianie tego, co rok wcześniej
było codziennością i krytykowaną rutyną, a bliskość drugiego człowieka, wolność, czy bezpieczeństwo stanowią wartości nadrzędne.
JUTRO.
Niepewność, destabilizacja, w przypadku niektórych biznesów dynamiczna zmiana strategii
wprowadziła większość z nas w permanentny
stan aktywizacji. Okres pandemii wciąż formuje
naszą społeczną osobowość. Część przedsiębiorców i inwestorów z racji obecnej sytuacji zmieni
plan strategii rozwoju, przygotowując się do
zapowiadanego kolejnego lockdown-u pod koniec

CLUE

Kilkumiesięczna izolacja, z pewnością pozostawi
głęboki ślad w naszym przyszłym usposobieniu – szczególnie pod kątem publicznego okazywania bliskości, choćby takiej jak uścisk dłoni
podczas przywitania z drugą osobą. Z drugiej
strony wierzę, że obecna sytuacja obudziła w nas
głęboko zakorzenioną potrzebę kontaktu z drugim
człowiekiem, której na co dzień, nie dostrzegaliśmy w tak znaczący sposób jak dziś. Część z nas
potraktowała ten czas jako lekcję, z której wyciągnęliśmy pewne wnioski względem swoich biznesów, bliskich i samych siebie. Wierzę, że część
z nas nauczy się doceniać komfort codziennego
życia, a sytuacja gospodarczo – ekonomiczna się
ustabilizuje.

Raport: (r)ewolucja
na rynkach fashion
i home - co będziemy
kupować w czasie
najbliższych miesięcy?

Justyna
Siejka
współwłaścicielka Home
Sweet Home PR

Okres lockown’u przyniósł zmiany w zakresie konsumenckich potrzeb,
wpływając na kształtowanie asortymentu sklepów z branży fashion
i home już w sezonie wiosennym. Czy pandemia rzuci cień również na
nadchodzące miesiące, redefiniując dotychczasowe nawyki zakupowe?

Jako firma PR na co dzień pracująca w środowisku architektów, w szczycie ograniczeń związanych z pandemią zainicjowaliśmy badanie online
„Architekci i projektanci wnętrz w czasie kryzysu”.
Wzięło w nim udział 258 profesjonalistów z całej
Polski a aż 182 z nich podzieliło się też rozbudowanymi opiniami o swojej sytuacji zawodowej.
Przewidując problemy biznesowe (a tym samym
finansowe), obecne wydarzenia postrzegają jednak także jako szansę na ustanowienie nowych
standardów branżowych. Więcej na ten temat
w naszym raporcie, dostępnym bezpłatnie na
Slideshare.
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42%
Tak

Nigdy dotychczas dom nie nobilitował
do rangi centrum wszechświata w takim
stopniu jak podczas miesięcy pod znakiem #zostańwdomu. Skoncentrowanie
życia wokół czterech ścian miało swoje
konsekwencje w postaci konieczności realizowania dotychczasowych zachowań
na zupełnie nowej płaszczyźnie. Dom
ewoluował w przestrzeń siłowni, miejsca
relaksu, ulubionej restauracji i biura – jak
to reorganizacja wpłynęła na decyzje
konsumenckie?
Wzrost zainteresowania kategoriami
odzieży domowej oraz akcesoriów do
ćwiczeń – w branży fashion – oraz skok
sprzedaży artykułów wyposażenia biurowego – w przypadku home – to tylko
niektóre z tendencji, które zdominowały
rynek e-commerce w ostatnich miesiącach.
W badaniu ankietowym, przeprowadzonym wśród użytkowników platform Domodi.pl oraz Homebook.pl, sprawdziliśmy,
czy dotychczasowe zachowania klientów
w dalszym ciągu będą ewoluować, reagując na aktualną sytuację epidemiologiczną.

Na pierwszym planie:
kluczowe potrzeby
Mimo reorganizacji codzienności i przeniesienia zainteresowania na nowe
kategorie, sama aktywność zakupowa
w przypadku większości osób (44%) pozostała na tym samym poziomie co przed
lockdown’em. Jej spadek zadeklarowało
36% osób, a wzrost – 11% ankietowanych.
Jak zmieniła się Twoja aktywność zakupowa odzieży i wyposażenia wnętrz po
otwarciu handlu?

9%

Trudno
powiedzieć

11%
Zwiększyła się

44%
Pozostała na poziomie
sprzed lockdown'u

36%
Zmniejszyła się

Wśród aktualnych motywacji zakupowych
badani najczęściej wskazywali bieżące
zapotrzebowanie na konkretne produkty
Bieżące zapotrzebowanie
na konkretne
produkty
(38%). Blisko
1/3 respondentów
nie do38%
strzegła zmiany dotychczasowych nawyMoja aktywność
zakupowa pozostaje
cały czas
ków w związku
z epidemią,
a ponad
¼ taka
sama (bez względu na sezon i okoliczności)
z nich
ograniczyła konsumpcję z powodu
26%
pogorszenia
sytuacji
finansowej.
Pogorszenie
sytuacji
ﬁnansowej
Część
użytkowników (6%) przyznała, że
21%
nabywanie nowych akcesoriów stało się
Zakupy stały się dla mnie formą rozrywki
dla nich obecnie
formą
rozrywki,
jedynie
podczas pobytu
w domu
w czasie pandemii
7%
w przypadku 2% aktywność wzrosła z powodu polepszenia
statusu materialnego.
Inne

Dom ewoluował
w przestrzeń
siłowni, miejsca
relaksu, ulubionej
restauracji i biura.

5%

CLUE

2%
1%

Polepszenie sytuacji ﬁnansowej
Chęć podążania za
aktualnymi trendami
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36%

ograniczyć swoje
wydatki w tym
zakresie i nie
kupować ubrań
ani dodatków
W serwisach online

35%

Jakie czynniki wpłynęły na Twoje
aktualne nawyki i decyzje zakupowe?

38%
26%
21%
7%

35%

46%

Moja aktywność zakupowa pozostaje cały czas taka
sama (bez względu na sezon i okoliczności)

Pogorszenie sytuacji
ﬁnansowej

Zakupy stały się dla mnie formą rozrywki
podczas pobytu w domu w czasie pandemii

Inne

2%

Polepszenie sytuacji ﬁnansowej

1%

Jak kształtują się plany konsumentów?
Blisko połowa z nich nie planuje odświeżenia garderoby, a ponad 1/3 wskazała
Czy planujesz w najbliższym czasie
W
serwisach
online zakupy modowe?
w tej kwestii na niezdecydowanie. Wzmowiększe
żone zainteresowanie produktami z kategorii fashion zapowiedziało 21% responNie
dentów.

Bieżące zapotrzebowanie
na konkretne produkty

5%

Zarówno w sklepach
stacjonarnych, jak
i online

Chęć podążania za
aktualnymi trendami

Ponad 1/3
ankietowanych
będzie nabywać
nową odzież
i obuwie
w sklepach online

Modowy e-commerce zyskuje na
znaczeniu
Uczestnicy badania Grupy Domodi zapytani o preferowane miejsca swoich zakupów, najczęściej wskazywali na jednoczesne korzystanie ze sklepów stacjonarnych
i online (37%). Ponad 1/3 ankietowanych
będzie nabywać nową odzież i obuwie
w sklepach online, ¼ zamierza ograniczać wydatki na tego rodzaju asortyment,
a tylko 10% zadeklarowało, że zakupy
akcesoriów modowych zrealizuje w sklepach stacjonarnych.
Gdzie najchętniej teraz realizujesz
zakupy odzieży i dodatków?

10%

19%
36%
Zarówno w sklepach
stacjonarnych, jak
i online

35%
W serwisach online

CLUE

46%
21%

Trudno powiedzieć

Liderzy modowych kategorii

33%

Tak

21%

41%

32%
41%
27%

32%
24%
27%
23%

17%
12%
10%
17%
9%
12%
7%
10%
9%
7%

Obuwie
Spodnie

Sukienka/spódnica
Koszula/t-shirt
Spodnie
Nie planuję zakupów
Koszula/t-shirt
Dodatki (torebka, akcesoria)
Nie planuję zakupów
Odzież sportowa
Dodatki (torebka,
akcesoria)
Nakrycia
wierzchnie
(płaszcz, kurtka, katana)
Bluza/sweter
Odzież sportowa
Odzież
plażowa
Nakrycia
wierzchnie (płaszcz, kurtka, katana)
Inne
Bluza/sweter
Odzież plażowa
Inne

7%
46%

Nie

Trudno
powiedzieć
Wśród produktów cieszących się
największym zainteresowaniem znalazło się obuwie (41%), sukienki i spódnice (32%) oraz
Tak
spodnie (27%). Miejsce tuż za podium
przypadło koszulom i t-shirtom (ich zakup
ma w planach 24% użytkowników Domo-ObuwieJakie elementy garderoby planujesz
di). Nieco rzadziej ankietowani deklarozakupić niebawem?
wali chęć nabycia dodatków oraz odzieży Sukienka/spódnica
sportowej (ex aequo 17%).

24%
17%
23%
17%

W sklepach
stacjonarnych

Zamierzam
ograniczyć swoje
wydatki w tym
zakresie i nie
kupować ubrań
ani dodatków

33%

20/21
Skorzystałam/łem już
z wyprzedaży śródsezonowych

Nie

Skorzystałam/łem już

23% Nie planuję zakupów
23% Dodatki (torebka, akcesoria)
17% Dodatki (torebka, akcesoria)
17% Odzież sportowa
17%
Odzież sportowa
W17%
oczekiwaniu
na nowe obniżki
Nakrycia wierzchnie (płaszcz, kurtka, katana)
12% Nakrycia wierzchnie (płaszcz, kurtka, katana)
Ponad
¼ osób
(23%) w ogóle nie planuje
12%
Bluza/sweter
10%
zakupów wBluza/sweter
najbliższym czasie. JednoczeOdzież plażowa
10%
śnie 9%
– aż 55% osób czeka na okres sezoOdzież plażowa
nowych
wyprzedaży.
Przeciwnej odpoInne
9%
7%
wiedzi udzieliło
7% Inne 22% respondentów.
Czekasz na sezonowe wyprzedaże?

7%
7%

Skorzystałam/łem już
z wyprzedaży śródsezonowych
Skorzystałam/łem już
z wyprzedaży śródsezonowych

18%
18%
Trudno
powiedzieć

Dodatki do domu kupujemy
online i tradycyjnie

Kupujący nie
chcą rezygnować
z produktów
sezonowych.

54%
Tak
54%

Trudno
powiedzieć

Tak

21%
21%
Nie
Nie

Czy w nadchodzącym sezonie letnim
zrezygnujesz z zakupów produktów,
które miałeś w zwyczaju w poprzednich
latach?

68%
68%
Nie
Nie

Okazuje się, że kupujący nie chcą również
rezygnować z produktów sezonowych,
które chętnie nabywali w poprzednich
latach – aż 68% z nich będzie kontynuowało dotychczasowe nawyki, nabywając w najbliższym czasie letnią odzież
i dodatki. Ograniczenie zakupów zaplanowało natomiast 26% użytkowników.

Podobnie jak w przypadku akcesoriów
modowych, klienci coraz chętniej poszukują w sklepach online również dodatków
wnętrzarskich. Najpopularniejszym modelem konsumpcji jest jednak korzystanie zarówno z asortymentu dostępnego
w sklepach stacjonarnych, jak i platform
internetowych – tę formę preferuje 42%
ankietowanych. Blisko ¼ produkty wnętrzarskie nabywa wyłącznie drogą online,
a 13% - najczęściej odbywa wizyty w tradycyjnych sklepach. Ograniczenie wydatków przewiduje 22% użytkowników
platform Domodi i Homebook.

Wnętrza w centrum uwagi
Okres pandemii sprawił, że chętniej i częściej wprowadzaliśmy zmiany w domach
i mieszkaniach. Jak będzie rozwijać się ta
tendencja w najbliższych miesiącach? Niestabilna sytuacja epidemiologiczna i rozpoczęty w ostatnich miesiącach wzrost
aktywności związanych z aranżacją
domów i drobnymi pracami remontowymi (w kwietniu br. deklarowało je aż 83%
użytkowników platformy Homebook.pl),
mogą zadecydować o dalszym wzroście
zainteresowania
zakupami produktów
W sklepach
13%
stacjonarnych
z kategorii home. Obecnie plany związane
ze zmianą aranżacji posiada 39% uczestników badania, a 38% z nich nie zamierza
odświeżać wystroju swoich czterech ścian.

Gdzie chętniej realizujesz teraz zakupy
akcesoriów do wnętrz?

13%

W sklepach
stacjonarnych

22%

22%

Zarówno w sklepach
stacjonarnych, jak
i online

42%
23%
Zarówno w sklepach

Zamierzam
ograniczyć swoje
wydatki w tym
zakresie i nie
kupować
wyposażenia
wnętrz

W
serwisach online
stacjonarnych,
jak
i online

Czy planujesz w najbliższym czasie
większe zmiany w mieszkaniu, a co
za tym idzie - zakupy akcesoriów
i dodatków?

23%

26%
Tak
26%

42%

Zamierzam
ograniczyć swoje
wydatki w tym
zakresie i nie
kupować
wyposażenia
wnętrz

W serwisach online

Tak

6%
6%

Nie wiem

39%

Tak

23%

Trudno powiedzieć

38%

Nie wiem

Nie

39%

Tak

23%

Trudno powiedzieć

38%
Nie

CLUE

35%

Nie planuję zakupów

32%

Dekoracje i akcesoria
Meble (np. Stół, krzesła, biurko itp.)
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39%38%
Tak

38%

Nie

23%

Nie

21%

Trudno powiedzieć

Wśród produktów, które będą cieszyć się największym zainteresowaniem klientów
w najbliższych czasie znalazły się dekoracje i akcesoria (32%), meble (26%) oraz oświeTrudno powiedzieć
tlenie (23%). Część respondentów zdecydowała natomiast zrezygnować z zakupów
wnętrzarskich – tę odpowiedź wskazało 32% osób.

23%

Nie planuję zakupów
35%
Jakie elementy wyposażenia wnętrz planujesz zakupić niebawem?

32%

35%

Nie planuję zakupów

26%

32%

Dekoracje i akcesoria

23%

26%
23%
19%
19%
19%
17%
16%
12%
10%
9%
7%

Oświetlenie

Dekoracje i akcesoria

19%

Sprzęty AGD i/lub RTV

19%
Sofa/fotel
17%
Sprzęty AGD i/lub RTV
16%
Tekstylia (np. poduszki i koce)
12%
10%
Płytki/panele podłogowe
9%
Materiały budowlane/wykończeniowe
7%

23%
Tak

72%

Tekstylia (np. Poduszki i koce)

Wyprzedaże
atrakcyjne również
Płytki/panele
podłogowe
w branży home

Nie

5%

Nie wiem

Materiały budowlane/wykończeniowe

Nie tylko miłośnicy mody z niecierpliwością oczekują sezonowych obniżek cen
Meble balkonowe
– równie dużą popularnością letnie promoDrzwi/okna
cje cieszą się wśród entuzjastów pięknych
wnętrz. Dni do nadchodzących wyprzedaInne
ży odlicza 42% uczestników badania.
Armatura/hydraulika

Armatura/hydraulika

Czekasz na sezonowe wyprzedaże
(czerwiec/lipiec)?

Meble balkonowe

4%

Drzwi/okna

Skorzystałam/łem już
z wyprzedaży śródsezonowych

Inne

21%
Trudno
powiedzieć

4%

Tak

Czy w nadchodzącym sezonie letnim
zrezygnujesz z zakupów produktów,
które miałeś w zwyczaju w poprzednich
latach?

Oświetlenie

Sofa/fotel

42%

Nie

Meble (np. Stół, krzesła, biurko itp.)

19%

Meble (np. stół, krzesła, biurko itp.)

Trudno
Użytkownicy
nie zamierzają również
powiedzieć
ograniczać swoich wydatków na produkty sezonowe, które nabywali cyklicznie
w poprzednich latach – utrzymywanie
dotychczasowych nawyków zadeklaro33%
wało 72%
ankietowanych.

Konsumencka
aktywność może osiągnąć
skokowy wzrost
szczególnie w okresie
sezonowych wyprzedaży.

42%

Skorzystałam/łem już
z wyprzedaży śródsezonowych

Tak

33%

21%
Trudno
CLUE
powiedzieć

Nie
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42%
Tak

23%
Tak

W PRAKTYCE

Jak pokazują wyniki raportu Grupy Domodi, nadchodzący sezon w branżach
home i fashion, może przynieść zmiany
w zakresie kategorii produktowych wybieranych przez nabywców, a część z nich
zdecyduje się odłożyć w czasie zakup
odzieży i akcesoriów wnętrzarskich. Nie
musi to jednak oznaczać gwałtownych
spadków sprzedaży – szczególnie w przypadku sklepów e-commerce. Konsumencka aktywność może osiągnąć skokowy
wzrost szczególnie w okresie sezonowych
wyprzedaży, które – w odniesieniu do poprzednich lat – prawdopodobnie zaskoczą
wysokimi przecenami nieupłynnionych
w sezonie wiosennym towarów. Choć
część klientów deklaruje ograniczenie
wydatków na nową odzież i wyposażenie
wnętrz, w większości nie pójdzie to w parze z rezygnacją z zaplanowanych sezonowych zakupów – wiele wskazuje zatem
na to, że szansy na skorzystanie z cenowych okazji częściej będziemy upatrywać
podczas nadchodzących wyprzedaży.

Jak przygotować sklep
do nowych realiów
zakupowych?

Q4 to dla handlu oraz konsumentów najgorętszy okres w roku.
Klienci nauczeni już kalendarza sprzedaży wiedzą, że czeka ich wiele
promocji. Żeby jednak wygenerować jak najlepsze wyniki, sklep musi
być dobrze przygotowany i mieć ustalony harmonogram akcji
marketingowych, dostosowany do polskich, ale także światowych świąt.

Autor: Paweł Piekarski,
B2B Marketing Manager,
Grupa Domodi

CLUE
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01

Weryfikacja oferty

Przed Tobą czas, do którego musisz się
odpowiednio przygotować, zaczynając
od własnego otoczenia. Jeżeli nie ograniczasz się tylko do modelu dropshippingowego i posiadasz własny magazyn,
musisz zaplanować swoją sprzedaż
i zatowarować się. Zacznij od przeprowadzenia analizy kategorii i produktów,
które w ubiegłym roku wiodły sprzedażowy prym w Twoim sklepie, skorzystaj ze
swoich narzędzi analitycznych, by zobaczyć, które rzeczy były najczęściej klikane
i kupowane. Wybierz swoje top sprzedaży, które i w tym roku będą motorem
napędowym Twojej aktywności i zadbaj,
by nie zabrakło ich w ofercie do końca
roku. Przyjrzyj się także trendom - temu,
co promują celebryci czy serwisy branżowe. Tego rodzaju produkty także warto
zaakcentować w swojej ofercie!

Jak pokazuje diagram obok,
miejsce w pierwszej trójce
zajmują wyprzedażowe okazje związane właśnie z końcem
roku. Jak zatem przygotować się
do tego intensywnego zakupowoczasu? Krok po kroku
podpowiadamy, jak to zrobić
- zaczynając od podstaw

Typy promocji, z jakich
najczęściej korzystają Polacy

62%

Promocje
posezonowe

56%

02

Kalendarz promocji
Następny krok to stworzenie kalendarza
marketingowego, dzięki któremu zaplanujesz działania marketingowe, ale przede
wszystkim określisz czas przygotowania
się do nich. Zaplanuj akcje sprzedażowe
i politykę cenową np. zgodnie z tym przykładowym kalendarzem:

Promocje świąteczne
lub noworoczne

50%

Promocje całoroczne
na wybrany asortyment

27%

Dzień Darmowych
Dostaw

16%

Cyfrowy Poniedziałek
(Cyber Monday)

2%

Nie korzystam
z promocji

źródło: Raport KPMG w Polsce „Zakupy Polaków na wyprzedażach. Kto realnie zarządza procesem zakupu – konsument
czy sprzedawca?"

listopada
Black Week

10

listopada
Cyber Monday

grudnia
Dzień darmowej
dostawy

26-27

od

1

6

grudnia
Mikołajki

2

listopada
Zakupy świąteczne

grudnia
Sezonowe wyprzedaże
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Czarny Piątek
(Black Friday)

45%

27-29 30

Strategia komunikacji

Nie chodzi tylko
o czas czy ich
intensywność, ale
także o odpowiednie
wzbudzenie
zainteresowania
konsumenta hasłem,
grafiką czy rodzajem
promocji.

Pamiętaj, że nie tylko Twoja marka realizuje promocje we wskazanym czasie.
Konkurencja również działa aktywnie,
dlatego teraz odpowiednio zaplanuj
działania komunikacyjne. Nie chodzi tylko
o czas czy ich intensywność, ale także
o odpowiednie wzbudzenie zainteresowania konsumenta hasłem, grafiką czy
rodzajem promocji. Poniżej przedstawiamy 4 przykłady realizacji akcji sprzedażowych w czwartym kwartale roku.
a/ Rabaty
Ta forma sprzedaży promocyjnej jest dla
Ciebie najelastyczniejszą. Dlaczego? Tak
naprawdę promocje i rabaty oraz czas ich
realizacji zależą od Twojej kreatywności.
Jeśli chcesz się wyróżnić - zaplanuj własne, dedykowane święta, które pozwolą konsumentom poznać Twoją markę.
Stwórz rabat z okazji urodzin sklepu lub
wymyśl własny dzień, który należy celebrować. To skutecznie lojalizuje klientów.
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b/ Black Friday & Cyber Monday
Te dwa wyprzedażowe dni dzieli weekend, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie,
aby połączyć ich celebrację jednym,
wspólnym parasolem komunikacyjnym.
Pamiętaj jednak, że to rządzące się swoimi prawami zakupowe święto, dlatego
bardzo istotnym jest to, jakie rabaty czy
promocje przygotujesz. Niektóre sklepy
wyprzedają rzeczy z obniżką do nawet 80%! Komunikację zapowiadającą
ten czas zacznij już nawet 14 dni przed
startem oraz pomyśl nad kreatywną,
wyróżniającą Cię nazwą całej kampanii.
W przypadku takich świąt warto także
podjąć współpracę z partnerem takim jak
Domodi.pl czy Homebook.pl, które także
realizują kampanie zasięgowo-jakościowe i wesprą skutecznie Twoją promocję.
c/ Boże Narodzenie
Okres świąteczny to czas zakupu prezentów i w zależności od tego, jaki rodzaj
produktu oferujesz, jest to czas na zaprojektowanie odpowiedniej komunikacji
i kampanii. Zaczyna się on już w I. połowie
listopada, kiedy konsumenci nauczeni,
że prezentów nie kupuje się na ostatnią
chwilę, zaczynają poszukiwać idealnych
opcji dla swoich najbliższych. To moment,
w którym warto zadbać o komunikację
na stronie www, stworzyć dedykowaną
zakładkę z pomysłami prezentowymi i poradniki, podpowiadające w jaki sposób
wybierać prezenty.

CLUE

Bądź pierwszy
i wykorzystaj
kalendarz
marketingowy do
promocji swojej
marki. Każdorazowo
przemyśl
indywidualizację
oferty.
d/ posezonowa wyprzedaż
I tym oto sposobem dochodzimy do ostatniego w roku, ale bardzo intensywnego
okresu - posezonowych wyprzedaży. Te
zaczynają się w online już 26 grudnia
wieczorem, a w sklepach stacjonarnych
- 27 grudnia. Po wielu latach takich działań marek - konsumenci wręcz oczekują
wyprzedaży w tym czasie. Zadbaj zatem
o dobrą widoczność swojej oferty w mediach społecznościowych oraz na stronie
www. Stwórz przejrzysty listing i opatrz
go jasnym przekazem co do prowadzonej
akcji sprzedażowej.
Bądź pierwszy i wykorzystaj kalendarz
marketingowy do promocji swojej marki.
Każdorazowo przemyśl indywidualizację oferty: począwszy od jej hasła aż po
oprawą graficzną, a wszystko po to, aby
wyróżnić się na rynku i zostać zapamiętanym.

Przyszłość bez przyszłości

Z ogromnym sentymentem i nostalgią patrzymy w przeszłość,
jednocześnie oczekując przyszłości. Często zapominamy przy tym,
że przyszłość nie jest splotem różnych wydarzeń, lecz nieustannym
i nieuchronnym procesem ciągłych zmian, w którym kluczowa jest
perspektywa postrzegania czasu. Dzielimy czas na kategorie,
porządkujemy go, nadając mu sens, by czuć się bezpiecznie, móc
planować i działać. Ale czy rozumiemy ten czas? Umiemy go
przeżywać? Czy raczej unikamy czasu i zmiany?

Autor: Sonia Przybył,
badaczka trendów,
Agencja Metaphor
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Być może właśnie teraz, po przeczytaniu
tych kilku słów, wracają do Was jakieś
wspomnienia albo zastanawiacie się nad
tym, co przyniesie kolejny dzień. Oznacza
to, że, po pierwsze, nie wykończył Was
mój pseudoegzystencjalny początek, a po
drugie – zadawanie pytania ma sens.
Więc, jak już mamy za sobą dywagacje
o czasie i kilka refleksji, to zajmijmy się
tym, co wszystkich bez wyjątku interesuje, co skupia większość naszej uwagi –
planowaniem i przyszłością.

Kompulsywni myśliciele
W rzeczywistości, która jest „szokiem
przyszłości” (co oznacza, że zbyt wiele
zmian wydarzyło się w krótkim czasie,
powodując dezorientację i ogólny niepokój), wszyscy obsesyjnie myślimy tylko
o niej – o przyszłości. W świecie dotkniętym chorobą, niepokojem, kryzysem
ekonomicznym, nietolerancją i rasizmem
nadal jej pożądamy. Właściwie jeszcze
bardziej niż przedtem. Czasami tak skupiamy się na niej, że bezwiednie ją ignorujemy lub wręcz pedantycznie i kuriozalnie staramy się ją zaprojektować. A to
wszystko nie wyklucza nieudolnej próby
ominięcia przyszłości, bo nie mamy wobec niej pokory.

Fundamentem społeczeństwa
konsumpcyjnego jest utrzymanie
populacji w stanie permanentnego
niespełnienia - Zygmunt Bauman.
stron i przyjemności, których nie ma. Do
zestawu z różowymi okularami niektórzy
dołączają jednak rękawice, bo, pogrążeni w obezwładniającym lęku, gotowi są
walczyć. Pytanie, czy jest to konieczne?
Czy warto lub jest o co walczyć? Bo chcemy czy nie, czas nie staje w miejscu.

Nie(szczęśliwcy)

Niedawno w pewnym serialu na Netflixie
usłyszałam, że „Przyszłość jest niszczycielską siłą o wielkim poczuciu humoru,
która zmiecie nieostrożnych”. Być może
dlatego z taką łatwością przychodzi nam
trwanie w efekcie Pollyanny, co oznacza,
że przyjmujemy wręcz maniakalną tendencję pozytywnego myślenia, w każdej
sytuacji i zmianie doszukując się dobrych

„Fundamentem społeczeństwa konsumpcyjnego jest utrzymanie populacji
w stanie permanentnego niespełnienia”
– stwierdził Zygmunt Bauman. Trudno
z nim się nie zgodzić. Nowa normalność
pokazuje, że nawet w sytuacji globalnego lęku i destabilizacji ekonomicznej nie
przestaliśmy pragnąć, nie przestaliśmy
pełnić jednej z kluczowych funkcji – nie
przestaliśmy być konsumentami. Pożądamy dóbr, które pozwalają nam utrzymać status quo, dać pozorne poczucie
bezpieczeństwa, a także utrzymać iluzję
„normalności z wczoraj”, by z wielką
dbałością móc pielęgnować konsumpcyjny rytualizm. Jednak nasze preferencje
wobec dóbr się zmieniły.
Szczególnie dojrzałe grupy konsumentów
będą oczekiwały stabilności i przewidywalności wobec marek i ich produktów.
W tym obszarze rozwiną się narzędzia,
które pozwolą konsumentom kontrolować

CLUE

fot. Antonina Lasota
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działania firm, w konsekwencji czego
nastąpi relokacja władzy w relacji marka
– konsument. Kluczowa stanie się informacja, która dzięki konsumentowi zamieni się w wiedzę.

fot. Antonina Lasota

Kształtuje się
coraz bardziej
wrażliwa grupa
konsumentów,
dla której
najistotniejszymi
kwestiami są
wiarygodność
i permanentność
marki.
CLUE

Jednocześnie grupy te będą nastawione na standaryzację jakości produktów
i usług, a także na potrzebę wiarygodności, że wybrane przez nich dobra są
długoterminową inwestycją. By spełnić
oczekiwania grupy konsumentów, firmy
będą musiały decydować się na zmiany systemu funkcjonowania i przejście
z transgranicznych inwestycji na wzmocnienie gospodarki lokalnej. Pozwolę sobie
stwierdzić, że być może nawet zrozumiemy, że rywalizacja i bierna imitacja nie są
najlepszymi rozwiązaniami i czas postawić na współpracę oraz współtworzenie.
W daleko idących procesach zmiany
może to nawet doprowadzić do systemowych redefinicji szybkiej i replikowalnej
produkcji, w której setki firm wykonują
identyczne działania w tym samym czasie, by uzyskać dokładnie ten sam efekt.
Tolerowane do tej pory fikcyjne zabiegi,
które są rozliczane przez firmy w ramach
społecznej odpowiedzialności biznesu,
nie będą już akceptowane, ponieważ
kształtuje się coraz bardziej wrażliwa
grupa konsumentów, dla której najistotniejszymi kwestiami są wiarygodność
i permanentność marki. I choć jest ona
wewnętrznie bardzo zróżnicowana, to
jej zunifikowaną postawą jest wiara
w wartości, dlatego jej członkowie chcą
być lustrzanym odbiciem firm, z którymi
wchodzą w trwałą relację. Ta grupa ma
silną potrzebę budowania przynależności
marki, dlatego – kreując swoją tożsamość

zarówno indywidualną, jak i stadną –
tworzy rynkowe odpowiedniki subkultur.
Klany marek, bo tak można je zdefiniować, klarują wspólny system przekonań
oraz potrzeb, kształtują spójne ideały.
Budując intymne relacje oparte na zależnościach sieciowych osadzonych w wirtualnej rzeczywistości, paradoksalnie
wzmacniają aspołeczny wymiar kanałów
społecznościowych.

System zmiany
Jeden z moich ulubionych socjologów Talcott Parsons napisał, że „istnienie sprzeczności powoduje zmiany”, dlatego też od
dziesiątek dekad wieloaspektowe zróżnicowanie skłania do przekształceń, mniej
lub bardziej jaskrawych. Proces zmian jest
wymagający, w dużej mierze niepożądany, ale nieunikniony, a przy tym jest całkowicie naturalnym systemem. Nie zawsze
jest łatwy do zaakceptowania i zrozumienia. Czasami przypomina niszczycielską
siłę lub utwierdza nas w przeświadczeniu,
że jedyne, czego możemy się spodziewać,
to przyszłości bez przyszłości.
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Daj się poznać od nowa

Jeśli prowadziłeś już wcześniej działania reklamowe w systemie Google
Ads lub masz zaimplementowany kod Google Analytics - to masz sporą
przewagę. System reklamowy dostarcza narzędzi, dzięki którym jesteśmy
w stanie dotrzeć do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą
witrynę i wykonali jakąś akcję.

Podstawowa forma, którą możesz wykorzystać, aby przypomnieć się użytkownikom, to remarketing. Jest to rodzaj
reklamy, która na podstawie określonych
zachowań na stronie śledzi użytkownika i wyświetla mu asortyment, który
wcześniej przeglądał, zachęcając go do
wykonania konkretnej akcji i dokończenia
zakupu.
Aby właśnie w taki sposób wyświetlać
użytkownikom produkty niezbędne jest
założenie konta Google Merchant Center,
wgranie feedu z produktami oraz skonfigurowanie dynamicznej kampanii w sieci
reklamowej display z nastawieniem na
sprzedaż. Pamiętaj również, że musisz
mieć skonfigurowany kod na stronie tak,
aby przekazywał ID produktów, które
wyświetla użytkownik. Na tej podstawie
system będzie wiedział, jakie produkty
dopasować i wyświetlić w dynamicznej
kreacji. Jeśli nie masz takiej możliwości

albo przed startem kampanii tego nie
zrobiłeś, warto przygotować kilka kreacji
np. zawierających najlepiej sprzedające
się produkty w danej kategorii - co zwiększy prawdopodobieństwo, że dopasujesz
przekaz do konkretnych zainteresowań
użytkownika.
Najważniejsze, o czym musisz pamiętać,
to dobra segmentacja grup odbiorców
i budowa tzw. lejka sprzedaży. Dużo
prościej będzie Ci przekonać użytkownika, który dodał już konkretne produkty do koszyka niż takiego, który jest na
początkowym etapie i być może nawet
nie odwiedził ani jednej karty produktu.
Podstawowa, zalecana segmentacja to
ta, przedstawiona na poniższej grafice.

odwiedzający stronę
oglądający kategorie produktów
oglądający stronę produktu
dodający produkt do koszyka
uzupełniający
dane w zamówieniu
przechodzący przez
stronę płatności

Autor: Piotr Sobieś,
Google Ads & Retargeting section Lider,
Grupa Domodi

CLUE

dokonujący transakcji
= konwersja
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W przypadku tworzenia grup odbiorców
warto skorzystać ze ścieżki URL naszej
strony i dokładnie nazwać utworzone
grupy. Na początek, aby maksymalnie
zwiększyć możliwe zasięgi i rozmiar grup
odbiorców utwórz grupy z użytkownikami z ostatnich 30 dni. Jednak jeśli skala
ruchu na to pozwala, postaraj się zrobić
również segmentację ze względu na
czas od dokonania akcji. Sporo zależy od
branży, ale można założyć, że jeśli ktoś
dodał produkty do koszyka i nie dokonał transakcji to po np. 14 dniach będzie
to już mocno nieaktualna grupa z małą
szansą na konwersję. W przypadku sklepów z szeroką ofertą kategorii powinno
rozbić się również grupy ze względu na
kategorię, jaką wykazali zainteresowanie.
Inaczej dokonuje się zakupu droższych
butów i czas od pojawienia się potrzeby
do zakupu może być dłuższy, a inaczej

Argument – marka torebek damskich, której fundamentem jest idea
zero i less waste.

Aby maksymalnie
zwiększyć możliwe
zasięgi i rozmiar
grup odbiorców
utwórz grupy
z użytkownikami
z ostatnich 30 dni.

Jak to działa? Producent galanterii skórzanej z Częstochowy, już kilka
lat temu skupił się na problemie związanym z odpadami produkcyjnymi, które w olbrzymich ilościach trafiają do śmieci lub utylizacji, tworząc w ten sposób duże obciążenie dla środowiska. Postanowił więc,
podjąć wyzwanie i opracować system, który umożliwi ograniczenie
ścinków.
Marka Argument – opracowała transparentny biznes oparty na idei
związanej z pojęciem circular economy.
Na początku marka głównie wykupywała wielkogabarytowe ,,ścinki’’ (np. powstałe przy produkcji siedzeń do samochodów), które ze
względu na niekorzystny do ponownego wykorzystania format, miały
trafić do śmieci. Aktualnie, wykupowane są również te materiały, które
są przeznaczone do utylizacji ze względu na liczne uszkodzenia –
Argument poddaje tą skórę renowacji, tworząc OD NOWA materiał,
który jest gotowy do użycia.

kupuje się stosunkowo tanie akcesoria,
które akurat są potrzebne na zbliżającą
się imprezę, a których brakuje nam do
skompletowania stylizacji. Dodatkowo,
umożliwi Ci to dostosowanie stawek do
różniących się poziomów marży i pozwoli
zapanować nad kosztami prowadzonych
działań. Pamiętaj, że każdy sklep jest inny
i wymaga pracy i czasu, aby odnaleźć
właściwe rozwiązania, dlatego nieustannie testuj i poprawiaj stworzoną raz segmentację a stawki i budżety dostosowuj
w zależności od uzyskiwanych efektów.

Mamy argumenty przemawiające za
tym, że tworząc produkty ze skóry
można jednocześnie mówić o ekologii.
Właśnie w ten sposób, Zespół Argumentu daje NOWE ‘’drugie życie’’
skórze, która miała docelowo trafić do utylizacji.
POZNAJ MARKĘ I PRZEKONAJ SIĘ,
JAK WYGLĄDA TA ODNOWA!
www.argumentshop.pl

CLUE
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Sztuka zaczynania od
nowa, czyli jak powstaje
moda w czasach kryzysu

Gdy w 1947 roku światło dzienne ujrzała linia New Look Diora, krytycy
zarzucili mu niepotrzebne użycie przesadnej ilości tkanin. Mimo to
kolekcja biła rekordy popularności i do dziś pozostaje symbolem pewnej
epoki – mody podnoszącej się z kryzysu II wojny światowej, by dawać
ludziom radość. Czy tym razem będzie inaczej? Wszystko wskazuje na to,
że tak. Pandemia zaskoczyła nas w momencie, w którym natura biła na
alarm, a opinia publiczna coraz głośniej mówiła o skali zniszczeń
wyrządzanych przyrodzie przez przemysł modowy.

Autor: Marta Budziarek,
redaktorka portalu Domodi.pl,
Grupa Domodi
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Recykling, ekologiczna bawełna, produkcja odzieży ograniczająca zużycie wody, drugie życie starych ubrań czy wreszcie zrównoważona moda to hasła, którymi świat mody żył bardziej niż
nowymi kolekcjami. Coraz więcej
osób czuło, że współczesna moda
potrzebuje odnowy, a szalony
wyścig w pogoni za nowością tak
naprawdę nie ma mety. I nagle
ktoś wcisnął STOP na machinie,
która do tej pory sprawiała wrażenie perpetuum mobile. Zamknięte galerie handlowe, spadająca
sprzedaż odzieży, przyspieszone
wyprzedaże nowych kolekcji. Kryzys związany z pandemią sprawił, że branża modowa musi zacząć od nowa. A wszelkie trendy
w duchu eko zyskają status tych najgorętszych. Wybraliśmy dla
Was trzy głośne, modowe hasła, ważne w kontekście ostatnich
wydarzeń.

Kryzys związany
z pandemią
sprawił, że branża
modowa musi
zacząć od nowa.

Alessandro Michele
Jeden z największych wizjonerów wśród projektantów wiosną
2020 zapowiedział radykalne zmiany w działalności domu mody
Gucci, dla którego tworzy od 2015. Zamiast ośmiu kolekcji rocznie,
powstaną tylko dwie. To pierwszy tak odważny ruch w kierunku slow fashion poczyniony przez dyrektora kreatywnego jednej
z najpotężniejszych marek modowych. Ale Alessandro Michele ma
doświadczenie w szokowaniu. Jego nietuzinkowa stylistyka łącząca przepych, nowoczesne wzornictwo i klimat vintage to synonim
modowego eklektyzmu, który zaskakuje i uczy zabawy modą. Urodzony 25 listopada 1972 roku projektant dorastał w Rzymie, a po
ukończeniu Akademii Kostiumów i Mody uczył się u boku najlepszych – Karla Lagerfelda w Fendi czy Toma Forda, który podobno
odkrył jego talent. Dziś Alessandro Michele jest jedną z najbarwniejszych postaci w branży. A jak pokazały ostatnie wydarzenia –
losy planety nie są mu obojętne.

Trashion

Chociaż termin mody tworzonej z odpadów powstał w latach 90.
za sprawą eko-aktywistki Ann Wizer, dopiero dziś staje się naprawdę popularny. Jeszcze do niedawna funkcjonował głównie
w nowojorskim środowisku undergroundowym i w hipsterskich,
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fot. Antonina Lasota

brooklyńskich markach odzieżowych. Jednak w dobie globalnej
odnowy przemysłu modowego słowo „trashion” w swój system
wartości wpisują nie tylko niszowe brandy, ale też najwięksi
giganci na rynku. Adidas i Stella McCartney tworzą ubrania sportowe z poliestru powstającego z recyklingowanych plastikowych
butelek wyławianych z oceanów. COS zamiast powiększać skalę
tekstylnych odpadów, szyje nową kolekcję z niesprzedanych ubrań
z poprzednich sezonów. A polskie marki tworzące trashion udowadniają, że z odpadów mogą powstać prawdziwe dzieła sztuki
użytkowej

Eco Aware
Dwa słowa, które coraz częściej pojawiają się na metkach ubrań
z sieciówek. Co znaczy „Eco Aware”? Dosłownie to moda świadoma ekologicznie. W kolekcjach Eco Aware ubrania i dodatki powstają z naturalnych włókien z ekologicznych upraw lub z materiałów z recyklingu. Grunt, by ich produkcja nie niszczyła środowiska
naturalnego. W liniach Eco Aware znajdziemy więc t-shirty z ekologicznej bawełny, letnią odzież z ekologicznego lnu czy ubrania
z modalu, tencelu i innych materiałów syntetycznych, wytwarzanych z celulozy z drzew uprawianych w zrównoważony sposób. To
syndrom odnowy branży modowej, która podąża w kierunku jakości i przyjaźni z naturą.
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REVIEW

Marki, które warto znać

Z niesłabnącym zainteresowaniem i zachwytem śledzimy kolekcje
polskich marek. Nasza redakcja wybrała kilka z nich, które ujęły
nas swoją filozofią, transparentnością i niestandardowym podejściem
do procesu kreacji. Poznajcie prawdziwe perły polskiego designu i mody!

fot. Aleksandra Loska-Pawlęga

Po więcej terminów związanych z modą zapraszamy na
www.slownikmody.domodi.pl

O Słowniku
Słownik mody Domodi to internetowy zbiór modowych haseł
wraz z ich wyjaśnieniem. Projekt powstał we współpracy z wieloma osobami będącymi częścią branży fashion. Co więcej, zasób
słownika na bieżąco się powiększa - kolejni Twórcy oraz redakcja
Domodi.pl dbają o to, by na stronie zostały zdefiniowane najważniejsze trendy, postaci, marki, modele odzieży i akcesoriów oraz
nowe modowe zjawiska. Jeśli mają Państwo pomysł na hasło, które jeszcze nie zostało rozwinięte w naszym Słowniku, zapraszamy
do dołączenia do grona autorów i prosimy o kontakt na adres
slownik@domodi.pl.
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www.alanaturalbeauty.com
IG: alanaturalbeauty
FB: alanaturalbeauty

www.bujnie.pl
IG: bujnie

Ala Natural Beauty

Bujnie

Założycielką tej, nowej na polskim rynku, marki jest Kasia Struss znana na całym świecie modelka. Ala to dedykowany pielęgnacji
skóry świadomy brand, z którego DNA mocno wybrzmiewa szacunek dla planety. Produkty kosmetyczne powstały we współpracy
ze specjalistami, ale także dzięki poszukiwaniu przez założycielkę
własnych doświadczeń w tej materii. Na bazie tych składowych
powstały naturalne, bezpieczne i w pełni uniwersalne produkty,
które są dedykowane dedykowane kobietom i mężczyznom. A całości towarzyszy ekologia: począwszy od nietoksycznych i nieperfumowanych składników, aż po opakowania w formie małych,
w pełni nadających się do recyklingu, buteleczek. Czy można
wyobrazić sobie lepsze połączenie?
fot. Ala Natural Beauty

fot. Bujnie

Bujnie to studio projektowe i manufaktura specjalizująca się
w designie roślinnym.
Czysta forma i precyzyjne, ręczne wykonanie to cechy charakterystyczne dla ich projektów. Wszystkie produkty tworzone są w sposób, który pozwala skupić uwagę na roślinie i wyeksponować jej
naturalne piękno. Cel? Zazielenienie jak największej liczby wnętrz.
Bujnie wspiera estetyczne zorganizowanie zieleni we wnętrzach,
wykorzystując produkty, które stanowią elegancką, graficzną ozdobę dla roślin i samego wnętrza. Niezależnie, czy mowa o domu,
biurze, restauracji czy hotelu.

CLUE
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www.cocogonenuts.com
IG: cocogonenuts_official

www.dollina.co
IG: dollina.co
FB: dollina.co

Coco Gone Nuts
Kiedy połączenie beachwear’u i swimwear’u to za mało - pora na Coco
Gone Nuts. To polski brand założony
przez matkę z córką, a jego produkcja
na stałe osiadła w rodzimych szwalniach z poszanowaniem zasad zero
waste. Tutaj ponadczasowa klasyka
miesza się z kobiecością i przeplata
ze zdobieniami takimi jak falbany czy
wiązania. To swoista wolność o zapachu kokosów. Dlaczego właśnie one
odgrywają tu tak ważną rolę? Założycielki mają na to swoją odpowiedź,
a wywodzi się ona z południowo
wschodniej Azji. Tam właśnie o palmie kokosa mówi się „drzewo tysiąca
zastosowań”. Tak właśnie jest z projektami marki. Ich ponadczasowość
pozwala na śmiałe łączenie ze sobą
różnych elementów, których kolory
wspaniale ze sobą korespondują. Jeśli
marzysz o wakacjach - te rzeczy od
razu przywodzą Ci je na myśl!
fot. Coco Gone Nuts
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Dollina

fot. Dollina

Dollina w czasach II Wojny Światowej oznaczała model aparatu
analogowego - dzisiaj uznawanego za kultowy i kolekcjonerski.
Nie dziwi więc fakt, że polska marka odzieżowa, która powstała
w kwietniu przyjęła akurat taką nazwę. Kolekcję brandu można
scharakteryzować jako ponadczasową elegancję. Każdy bowiem
projekt jest unikatowym, wręcz kolekcjonerskim modelem. Produkcja odbywa się w Polsce, a towarzyszą jej subtelne i bardzo wyraziste kroje oraz fasony utrzymane w delikatnych, pastelowych
kolorach, najwyższej jakości materiały, które każdorazowo przechodzą selekcję projektantki oraz wyczucie smaku i kobiecości.
Dlatego żadna fashionistka nie przejdzie obojętnie obok ich krótkiej
marynarki, bluzki z bufkami czy sukienki z idealnie wyeksponowanym wcięciem w talii!
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www.eppram.com
IG: eppram_official
FB: Eppram

www.frajdaceramika.pl
IG: frajda_ceramika

Eppram

Frajda
fot. Eppram

Jak piszą właściciele marki – „ceramika była z nami właściwie od
zawsze - talerzyki i kubeczki z wypalonej w ognisku gliny (oczywiście wykopanej przez dzielnego Tatę) to piękne wspomnienie
z dzieciństwa! Później zajęcia z ceramiki dla małolatów, ale i styczność z technologiami ceramicznymi na uczelni. W końcu przyszedł
czas, żeby powiedzieć sobie to wprost: robimy to na serio!”.
Ta polska marka powstała z pasji i miłości do mody dwóch, fantastycznych
kobiet: Lany Nguyen oraz Maffashion.
Całość kolekcji została utrzymana
w duchu minimalizmu, a bazowym
- i ultra kobiecym produktem debiutanckiej kolekcji - są marynarki.
A te zyskały funkcjonalne cechy oraz
nowoczesne dodatki. Uzupełnieniem
kolekcji są garniturowe spodnie oraz
wegańskie akcesoria m.in. torebki,
a także basic. Autorki w DNA marki
wpisały odwagę i indywidualizm, tym
samym ich produkty skierowane są do
świadomych i pewnych siebie kobiet,
dla których jakość i fason idą w parze
z funkcjonalnością i oryginalnością.
Marka osiadła w energetycznym,
pomarańczowym kolorze, tak jak jej
najpopularniejsza, wyprzedana praktycznie w kilka minut, marynarka.
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Dziś FRAJDA oferuje ceramiczne produkty, które powstają w zaawansowanych technologicznie procesach, przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Założyciele marki nie zapominają jednak o FRAJDZIE,
czyli głównej motywacji w tym przedsięwzięciu. Dlatego wciąż w ich
produktach widać, już na pierwszy rzut oka, rzemieślniczy charakter.
Wszystkie naczynia są wykonywane ręcznie w warsztacie, a każde
z nich jest inne, często nosi nieukrywane ślady narzędzia.
fot. Frajda
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www.muuv.pl
IG: muuvapparel
FB: muuv.apparel

www.nudo.design
IG: nudodesign

Muuv

Za sukcesem marki MUUV stoją dwie,
bardzo kreatywne kobiety: Malina
Kurkowska oraz Kaja Lizut. Udało
im się stworzyć oryginalny brand ze
sportową odzieżą dla kobiet. Dostępne w nim projekty to połączenie
minimalizmu i klasycznej kobiecości.
Subtelne wycięcia, przemyślane kroje i najmodniejsze kolory towarzyszą
oferowanym ubraniom na plaże, ale
także tym do zajęć fitness. Dziewczyny skutecznie zerwały z tradycją niechlujnego outfit’u do ćwiczeń, oferując
ponadczasowe i subtelne rozwiązania
dla każdej kobiety. Nie jedna z nas
oszalała już na punkcie ich body czy
strojów kąpielowych!

NUDO Design
NUDO design to pracownia, która tworzy minimalistyczne meble
i akcesoria wnętrz. Funkcjonalny design to proste, a czasem nawet
surowe kształty, które w swojej skromności nie są banalne. Dlatego marka nosi nazwę „Nudo” co po włosku oznacza – nagi. To
idea przewodnia i inspiracja do tworzenia projektów i przestrzeni
wokół, w której nie znajdziemy zbędnych zdobień i dekoracji. Ich
produkty kojarzą się z ludzkim ciałem, które wygina się w naturalne kształty, linie i łuki. Nudo ogranicza sylwetki produktów do
minimum i podąża za ich podstawowymi formami, łącząc krzywe
z prostymi, a czasem nawet ciężkimi liniami.
fot. NUDO Design

www.muuv.pl
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TRENDY W MODZIE

Nowe rozdanie
moda jutra

Od nowa zdefiniowaliśmy nasze potrzeby i poznaliśmy szafy. To czas
powrotu do natury, która będzie nam teraz jeszcze bardziej towarzyszyć.
Dlatego w nadchodzącym czasie rezygnujemy z sezonów i stawiamy na
ponadczasowość. A takimi właśnie są: lniana biała koszula, taliowana
marynarka w kolorach ziemi czy sandały z kwadratowym noskiem
w odcieniu cappucino. Drobną wariacją mogą okazać się zielone okulary.
Kto wie, może zadziałają tak samo jak te słynne, różowe!

CLUE
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TRENDY WE WNĘTRZACH

Domowe podróże

Z tęsknoty za eksplorowaniem nowych miejsc i zanurzeniem
w nieodkrytych krajobrazach, smakach, dźwiękach, namiastkę podróży
zaprośmy do naszych domów. Orientalne akcenty, dodatki wykonane
z drewna i akcesoria przywodzące na myśl letnie popołudnie
w egzotycznych okolicznościach przyrody. Tymczasem nic nie stoi
na przeszkodzie, by wakacyjne podróże przenieść w przestrzeń
domu dzięki elementom wystroju.

CLUE
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WARTO

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Przegląd książek
i e-booków

Nasza redakcja podzieliła się swoimi książkowymi wyborami,
pochylając się nad najciekawszymi publikacjami ostatnich miesięcy.
Wśród nich – reportaże, przewodniki i poradniki.
Czytajmy i inspirujmy się - warto!

CLUE
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1.

Odwiedziny.
Rozmowy o dizajnie,
Aleksandra Koperda

2.

13 pięter,

Filip Springer

To 20 historii o wnętrzach,
meblach, remontach,
świetnych pomysłach,
klasykach dizajnu i życiu. Autorka, prowadząc
opowieść o designie,
zaprowadza nas do
minimalistycznego mieszkania w modernistycznej
kamienicy i mieszkania
w nowym budownictwie,
wypełnionego meblami
vintage i sztuką.

Nowe, uaktualnione wydanie znakomitego reportażu. Po
odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska cierpiała
na gigantyczny głód mieszkaniowy. Problem ten przez
całe dwudziestolecie próbowali rozwiązać różnego rodzaju zapaleńcy, społecznicy, ludzie z misją. Bezskutecznie. Słowo „dom” odmieniane przez wszystkie przypadki
przez bohaterów tej książki nie kojarzy się im ze stabilizacją ani spokojem, a większość opowiedzianych tu
historii jest tragiczna. Żeby ich wysłuchać, Filip Springer
trafił do mieszkania w piwnicy, kontenerze, garażu i małej gastronomi na piątym piętrze kamienicy. I przekonał
się, jak rzeczywistość może różnić się od marzeń.

O autorce:

O autorze:

Pomysłodawczyni i redaktorka
Hygge Blog. Od niemal czterech lat odwiedza ludzi w ich
domach. Rozmawia z nimi
o wnętrzach, o życiu i o tym
wszystkim, o czym chcą jej
opowiadać. Każde odwiedziny,
tak jak wnętrza i ludzie, którzy
w nich żyją, są inne. W końcu przyszedł czas, by zebrać
niektóre z tych opowieści - i tak
powstała książka „Odwiedziny.
Rozmowy o dizajnie”.
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Reporter i fotograf, autor książek poświęconych przestrzeni i architekturze. Stypendysta Narodowego Centrum Kultury i Fundacji
„Herodot” im. Ryszarda Kapuścińskiego. Nominowany do najważniejszych nagród literackich w kraju. Jego książki tłumaczone są na
angielski, niemiecki, rosyjski i węgierski.

3.

Fotografia kulinarna. Jak
„ugryźć” temat?,

Karolina Kosowicz
i Magdalena Rajchelt-Zublewicz
„Fotografia Kulinarna. Jak ugryźć temat?”
to praktyczny przewodnik po fotografii
kulinarnej, w którym poznacie cały proces
tworzenia zdjęć, od momentu poszukiwania inspiracji, przez tworzenie stylizacji
kulinarnej, kompozycję, oświetlenie, wykorzystany sprzęt i obróbkę. W e-booku
autorki zdradzają również swoje patenty
na ułatwienie sobie pracy podczas sesji,
oraz podpowiadają… jak łamać wszystkie poznane zasady!
O autorkach:

Karolina Kosowicz i Magdalena Rajchelt-Zublewicz od ponad 6 lat działające pod szyldem
kaszamanna studio, prowadzą studio fotografii
kulinarnej. Przez ten czas miały okazję fotografować dania wychodzące z rąk najlepszych szefów
kuchni w kraju, pracować przy kampaniach wielu
dużych marek i wydać swoją własną książkę
kucharską „Wysmakowane”. Poznały się podczas
sesji modowych, a połączyły je wspólne poczucie
estetyce i zamiłowanie do dobrego jedzenia. Poza
fotografią kulinarną, Karolina zajmuje się również
fotografowaniem architektury, a Magda wykłada
Zarządzanie na uczelni wyższej. W dzień dziecka
2020 roku wypuściły na rynek swojego e-booka
o tajnikach fotografii kulinarnej.

4.

Robię sobie remont,

Joanna Kubiakowska, Barbara Janisch

Której z nas nie przydarzyła się w mieszkaniu awaria spłuczki czy gniazdka elektrycznego, która z nas nie musiała szybko
powiesić półki czy uporać się z odpadającym kafelkiem? Czy zawsze w takich
wypadkach musimy wzywać fachowca?
Autorki poradnika “Robię sobie remont”
zachęcają kobiety do tego, żeby sięgnęły
po wiertarkę, wkrętarkę czy młotek. Przekonują, że same możemy zawiesić lampę,
skręcić regał, zagipsować i pomalować
ścianę, wytapetować pokój, czy przykleić
płytki w łazience.
O autorkach:

Joanna Kubiakowska - studiowała nauki polityczne w Warszawie i filozofię w Berlinie. Była
wykładowczynią na berlińskich uczelniach i stypendystką kilku fundacji; obecnie doktorantka na
Uniwersytecie Humboldta. Tłumaczka z języka
niemieckiego na polski. Fascynują ją DIY, ziny
i edukacja oddolna.
Barbara Janisch - ukończyła filozofię i rusycystykę
na uniwersytecie w Berlinie. Wykłada na dwóch
berlińskich uczelniach. Łączy pracę akademicką
z translatorską (z języka polskiego na niemiecki
i w odwrotnym kierunku). Pasjonatka majsterkowania.
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6.

Wychodząc z mody,

Fresh from Poland,

To praktyczny przewodnik po Slow Fashion, który krok po kroku pozwala na
zbudowanie zorganizowanej garderoby.
A wszystko to w taki sposób, aby zawsze
znaleźć w niej pasujące do siebie rzeczy,
a przede wszystkim te, w których czujemy się jak królowe życia!

Michał na łamach swojej pierwszej książki udowadnia, że kuchnia polska to nie
tylko schabowy i kiełbasa. Inspiracjami
do dań była kuchnia mamy i babci, która
po dodaniu charakterystycznej dla autora nowoczesności okazała się strzałem
w dziesiątkę! Wśród rodzimych smaków
znajdziemy przepisy wegetariańskie, które okraszone masłem, mąką i cukrem są
swoistą rozkoszą dla podniebienia.

Joanna Glogaza

link do bloga:
www.joannaglogaza.com
O autorce:
Od 2008 roku właścicielka bloga Style
Digger, który przekształcił się w joannaglogaza.com. Kreatywna i pomysłowa
dusza, która inspiruje do działania. Autorka dwóch książek utrzymanych w duchu
upraszczania – Slow Fashion i Slow Life.
Obie uzyskały status bestsellera. Stworzyła kurs online: „Jak założyć własną
markę odzieżową”. Jej autorskim brandem
jest Lunabay, który tworzy homewear
projektowany i szyty w rodzimych szwalniach z najwyższej jakości tkanin.

Michał Korkosz

link do bloga:
IG: rozkoszny
O autorze:
Pasjonat kulinariów. Właściciel bloga
o nazwie Rozkoszny. Zdobywca dwóch
nagród SAVEUR za fotografię kulinarną te wyróżnienia to swoiste Oscary w świecie kulinariów. Na co dzień czaruje swoich
fanów przepisami na prawdziwy comfort
food!

Martyna Głowińska Marta Kaleta-Domaradzk
Ewelina Saja Angelika Kukioła Marta Rokita Soni
Przybył Paulina Smaszcz Adela Ochman Aleksandra
Kasza Dagmara Pakulska Marta Budziarek Piotr
Sobieś Paweł Piekarski Michał Piernikowski Ja
Sikora Katarzyna Księżnopolska Justyna Siejk

5.

Kolejny numer naszego kwartalnika już niebawem.
Zapraszamy do współpracy i kontaktu z redakcją magazynu:
clue@domodi.pl
Grupa domodi
www.grupadomodi.pl
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www.domodi.pl

www.allani.pl

www.homebook.pl

