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Aksjologia przewija się właściwie przez wszystkie myśli filozoficz-
ne, a termin “wartości” wszedł do słownika pod koniec XIX wieku. 
Można zadać sobie pytanie - czym są rzekome wartości? Według 
Arystotelesa istnieją niezależnie od tego jak oceniają je ludzie. 
Mają charakter autonomiczny i absolutny. Ta definicja jest mi zde-
cydowanie najbliższa. Warto pamiętać, że wartości mogą ulegać 
zmianie, ponieważ dostosowują się do realiów życia. Odgrywają 
one niezwykle ważną rolę w społeczeństwie, mogą wzmacniać 
ład lub dzielić i wywoływać konflikty. 

W trzecim numerze Clue, a jednocześnie pierwszym w 2021 roku, 
w redakcji postanowiłyśmy, że to właśnie WARTOŚCI będą mo-
tywem przewodnim tego wydania. Dlaczego? Powodów jest kilka. 
Skłonił nas do tego rok 2020 i wszystkie wydarzenia jakie miały 
miejsce na jego przestrzeni. Dodatkowo, obserwując rynek mody 
w Polsce i na świecie, dostrzegamy rosnącą świadomość konsu-
mencką, która staje się motorem rewolucji jaka dokonuje się na 
gruncie decyzji zakupowych. Jako klienci zaczynamy przyglądać 
się markom, oczekujemy transparentności i konkretnych postaw… 
czyli wartości, z którymi się utożsamiamy. 

Początek roku to dobry moment dla biznesów, aby wnikliwie 
przyjrzeć się swojej misji, wizji, a także wartościom, jakie kieru-
ją nami w codziennej pracy. Przygotowując się do tego wydania 
zapytaliśmy użytkowników platform Grupy Domodi o ich stosunek 
do powyższego tematu. Okazuje się, że komunikacja wizualna, 
oferta i branding w wielu przypadkach odchodzą w cień, kiedy 
w grę wchodzą wartości marki. Efekty tego mini badania znaj-
dziecie na stronie 16.

Tymczasem, korzystając z okazji życzę Wam wszystkim, aby rok 
2021 pełen był dobrych wartości, takich które łączą i wzmacniają!

Martyna Głowińska,
marketing i PR manager, Grupa Domodi, redaktor naczelna 
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2011 - 2021: 
10 lat z Domodi.pl

Dziesięć lat to spory wycinek czasu, w którym jest miejsce na refleksje, 
obserwacje, analizy i wnioski. Tyle właśnie mija od założenia Domodi.pl 

- największej polskiej platformy z modą online. Kiedy,  jako startup, 
serwis stawiał swoje pierwsze kroki - na listach przebojów królował 
hit Maroon 5 i Christiny Aguilery - „Moves Like Jagger”. I choć mamy 

wrażenie, że to działo się praktycznie wczoraj, to za nami wiele 
wydarzeń, które ukształtowały nasz e-commerce i będą decydować 

o tym, jaka będzie jego  przyszłość. Dziś - zapraszamy na krótką podróż 
po naszej historii i kamieniach milowych, które kształtowały modę, 

tą znaną nam obecnie. 

PUNKT WIDZENIA

Autor: Marta Kaleta-Domaradzka, 
koordynatorka ds. brandu i komunikacji,
Domodi.pl 
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Domodi powstaje we Wrocławiu 
i początkowo funkcjonuje jako 
start-up. To właśnie znalezienie 
niszy na rynku sprawiło, że 
pomysł i plan na założenie 
platformy został wcielony 
w życie.

Po kilkunastu miesiącach 
działalności Domodi urasta
do polskiego odpowiednika 
amerykańskiego serwisu 
Polyvore. To było sygnałem, że 
użytkownicy w kraju potrzebują 
takich miejsc jak stworzona 
platfoma.

W tym roku średnia liczba 
użytkowników miesięcznie 
wyniosła już ponad 2 mln.

To także okres, kiedy właścieiele 
Domodi zdecydowali się na 
kupno serwisu Allani.pl 
- krakowskiej platformy 
działającej w analogiczny 
sposób.

Po 4 latach działalności, 
a dokładnie we wrześniu, liczba 
fanów na Facebooku Domodi 
przekroczyła 1 mln.

Angażujące treści, unikatowy content 
oraz konkursy pozwoliły zbudować 
zaangażowaną społeczność wokół 
marki. 

Platforma Domodi została 
uznana za najbardziej 
promowany e-commerce 
w Polsce, 

notując w jednym 
miesiącu liczbę odsłon 
przekraczającą 600 mln.

Wirtualna Polska już od 
2014 roku stopniowo 
wykupowała udziały 
w Grupie Domodi, aby 
sfinalizować i stać się 
w 100% właścicielem 
wszystkich trzech 
platform w tym roku.

Według rankingu 
Rzeczpospolitej 
- platforma Domodi 
została uznana 
za najbardziej 
rozpoznawalną 
wyszukiwarkę 
modową w kraju.
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Kluczowe wartości 
w biznesie

Transparentność. Jakość. Empatia. Innowacyjność. Otwartość. I tak 
wartości biznesowe marek i firm możemy mnożyć w nieskończoność, 

w zależności od tego, co jest corem działalności brandu. Ale które z nich 
są kluczowe? To pytanie zadaliśmy ośmiu ekspertom, którzy na co dzień 

budują wizerunki swoich marek. 

WYIMKI

To ważny rok dla marki, 
która w tym czasie 
przeprowadziła zmiany 
wizerunkowe. Obok 
całościowego rebrandingu 
Domodi w media planie 
znalazła się także pierwsza 
kampania telewizyjna.

Pandemia zaskoczyła 
wszystkich - w tym także 
branżę fashion. Nastąpiła 
weryfikacja i zmiana rynku 
mody. Niektóre nagłówki 
wieszczą "nową erę mody", 
a wraz z nią umocnienie siły 
e-commerce, digitalizację 
czy live stream.

10 lat Domodi.



Natalia
Gruszecka
Projektantka, właścicielka marki 
ENDE Ceramics

Tożsamość naszej marki i podejście do projektowania 
opiera się głównie na myśleniu o formie. Oczywiście, 
że produkty muszą być użytkowe, ale nie ich funkcjo-
nalność jest naszym celem nadrzędnym. Ogromnym 
bodźcem przy pracy nad projektem jest poszukiwanie 
harmonii kształtu, równowagi i piękna przedmiotu. 

Jednocześnie niezmiennie zawsze zadajemy sobie py-
tanie, czy sami chcielibyśmy posiadać taką filiżankę lub 
wazon. Czy mają w sobie to coś, co sprawia, że są wy-
jątkowe, zauważalne i potencjalnie mogą stać się dla 
kogoś przedmiotem, z którym zwiąże się emocjonalnie?
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Monika
Przywara-
-Strzałka
Założycielka i właścicielka marki 
Przywara Strzałka

Mój biznes od samego początku rozwijany był 
bardzo intuicyjnie. Najważniejszą rzeczą za-
wsze było jednak tradycyjne ręczne tworzenie 
produktów, które poprzez personalizację zyskują 
wyjątkową wartość. Tworzyliśmy nasze produk-
ty wspólnie z klientami, zapisując laserem na 
skórze ważne dla nich słowa, symbole i obrazki. 
Tak powstawały prawdziwe przedmioty „mocy”, 
z którymi ich właściciele niemal natychmiast się 
utożsamiali. Ten powrót do źródeł - nawiązanie 
do mojej rodzinnej tradycji i dziadka, który szył 
buty; tradycyjne rzemiosło, praca pełna serca oraz 
bardzo bliski kontakt z Klientami pozwoliły nam 
stworzyć autentyczną markę. To właśnie auten-
tyczność jest u nas kluczem - ona zawsze przy-
ciągała naszych Klientów i to ona sprawia, że są 
z nami od wielu lat. 

Podobno od każdego człowieka zamieszkującego naszą planetę dzielą nas 
niespełna cztery uściski dłoni. Gest szacunku, serdeczności, rozpoczęcia relacji. 
Ta oparta na empatii i wsłuchaniu się we wzajemne potrzeby pozwala budować 
trwałe sieci powiązań. Działanie z zaangażowaniem i z sercem rodzi profesjona-
lizm i naturalnym jest, by ten szedł pod rękę z jakością. Wyzwaniem dla biznesu 
jest dziś pamiętać, że za wszystkim stoi człowiek.

Fotografka

Martyna
Rudnicka
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Ewelina 
Salwuk-
-Marko
Red. nacz. Portalu Feszyn.com,
właścicielka Agencja Sal-Mar, 
twórczyni GoWomen.pl

Z moich ostatnich obserwacji wynika, że pande-
mia przyczynia się do zmiany naszych wartości 
w biznesie. Przesłania nam je pogoń za dobroby-
tem, sprzedażą za wszelką cenę. Dla mnie bardzo 
ważne są relacje, kontakty biznesowe, a także 
kultura na każdej płaszczyźnie mojej pracy. Zbu-
dowanie atmosfery zaufania, stworzenie pew-
nego wiarygodnego klimatu jest dziś niezwykle 
ważne i cenne. Kultura wypowiedzi ustnej czy 
pisemnej świadczy o nas samych i o naszej mar-
ce. Dlatego też cenię sobie osoby, które zawsze 
odpisują na maile. Sama staram się odpisywać 
na każdego maila, nawet z krótką informacją: 
„dziękuje bardzo, ale nie jestem zainteresowana 
i życzę miłego dnia”. To świadczy nie tylko o mo-
jej kulturze osobistej, ale także o poszanowaniu 
czasu drugiej osoby. A ja szanuję i swój czas, 
i mojego odbiorcy.



Urszula
Kałużna
Redaktor naczelna Exspace.pl, 
platformy promującej kreatywne 
przestrzenie, marki i dobry design.

Biznes to działanie zespołowe. Ważne jest no-
woczesne, demokratyczne i empatyczne zarzą-
dzanie. Cały rynek wraz z jego ogromną siecią 
zależności jest utrzymywany przez klienta deta-
licznego lub kontraktowego. Dziś nie wystarczy 
tylko patrzeć, ale trzeba widzieć oraz dostrzegać 
napływające zeń sygnały i komunikaty. No i oczy-
wiście szybko uczyć się je rozumieć. Wyraźnie 
widać, że „powirusowa” gospodarka mówi do nas 
dzisiaj innym językiem, niż kilka miesięcy temu. 
Fachowcy, nawet w czasie głębokich kryzysów, 
robili swoje i nigdy nie słuchali zaklęć ignorantów.
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Jakub
Zublewicz
Prezes Zarządu Refeel

Właścicielka Drukarni 
Reprint

Emilia
Czuryk

W naszej Drukarni najbardziej liczy się człowiek. Bez wzajemnego szacunku, 
ciepła, wsparcia i podziwu nie moglibyśmy tworzyć przyjaznego miejsca dla 
pracowników, klientów i nas samych. Codziennie dzielimy się i wymieniamy tą 
energią. Kreatywność i innowacyjność budzą się wtedy, gdy jest nam wszyst-
kim dobrze. To są nasze kluczowe wartości, którymi staramy się wyróżniać na 
rynku i zarażać innych. Główkujemy, studiujemy, łamiemy schematy i bariery, 
żeby co rusz zaskakiwać nowymi pomysłami i rozwiązaniami - zawsze z dbało-
ścią o najmniejszy szczegół i jakość. Traktujemy projekty, klientów i wszystkich 
wokoło tak jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Bo życie w zgodzie ze sobą 
jest dla nas najważniejsze.

Refeel concept powstał z realnej potrzeby walki 
z kryzysem klimatycznym. Od początku wiedzieli-
śmy, że naszą kluczową wartością w prowadze-
niu firmy będzie uczciwość, zarówno względem 
naszych klientów i dostawców, ale też wzglę-
dem… naszej planety. Wychodzimy z założenia, że 
jeżeli prowadzi się biznes w sposób transparent-
ny, to nie ma obawy, że padną trudne pytania ze 
strony konsumentów. My znamy swoje ogranicze-
nia, ale też wiemy, co udało nam się już wypraco-
wać i chętnie o tym opowiadamy. Wierzymy, że 
uczciwe komunikowanie i słuchanie konstruktyw-
nej krytyki pozwolą nam się rozwijać i wprowa-
dzać coraz lepsze rozwiązania. Bo wierzymy, że 
celem jest wspólna troska o naszą planetę.

Art director, artystka, ilustratorka, 
założycielka grupy Polskie Marki 
Modowe

Największą wartością dla mnie jest jakość. Wynika to z mojej natury, 
jestem perfekcjonistką i choćbym chciała kierować się innymi warto-
ściami, to ta zawsze pozostanie moją wartością nadrzędną. I nawet 
nie chodzi o to, by zadowolić klienta, ale przede wszystkim najbar-
dziej chcę zadowolić własnego wewnętrznego krytyka. Jeśli dostanę 
jego akceptację, to wiem, że bez zażenowania mogę wypuścić dany 
projekt w świat.

Sylwia
Dębicka



Ekologia i troska o ochronę 
środowiska

Wsparcie potrzebujących (np. poprzez współpracę 
z organizacjami pożytku publicznego)

Inne

Lokalny wymiar działań 
(patriotyzm zakupowy)

Zaangażowanie 
społeczno-polityczne marki

Nie zwracam na to uwagi

Wspieranie polityki równościowej, 
związanej z działaniem na rzecz kobiet

54%

14%

9%

9%

7%

4%

3%

28%
Nie przywiązuję 
do tego wagi

23%
Tak, bardzo często

51%
Tak, bez 
problemu

44% Zdarza mi się to 
sporadycznie

5% Trudno 
powiedzieć

34%
Sprawiłoby 
mi to trudność 

15% Nie, nie znam 
takich marek

4% Nie wiem, gdzie 
szukać takich 
informacji

9% Trudno 
powiedzieć

47%
Tak, to dla mnie istotna 
kwestia

30%
Tak, zdecydowanie

19%
Nie, nigdy nie 
byłam/em tym 
zainteresowany/a

30%
Mam niewielką wiedzę 
na ten temat

15%
Nie zwracam na 
to uwagi

32%
Tak, czasami

14%
Nie, nie ma to dla mnie 
znaczenia

5% Nie 
pamiętam

16%
Nigdy mi się to 
nie zdarzyło

15%
Raczej nie

20%
Tak, bardzo często

44%
Tak, czasami
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Insight:
 wybory konsumenckie 

a identyfikacja 
z wartościami marki

Komunikacja wizualna, oferta i branding marki – wszystkie elementy, 
tworzące dotychczas jej trzon, odchodzą nieznacznie w cień, gdy w grę 
wchodzą wartości. To właśnie one niejednokrotnie bywają ważniejsze 

niż sam produkt. Jaką rolę pełnią w procesie podejmowania decyzji 
konsumenckich? 

INSIGHT

Coraz większa rola działań prowadzonych przez marki w ramach 
polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, wzrost konsumenc-
kich wymagań i świadomości – to wszystko sprawia, że punktów 
styku etyki i biznesu powstaje coraz więcej. Jej obecność w działa-
niach brandów przestaje ograniczać się do dorocznego wsparcia 
lokalnych organizacji prospołecznych, nierzadko stając się corem 
działalności, wokół którego budowana jest cała strategia i filozofia 
brandu. Jak w świetle tych przemian kształtują się konsumenckie 
nawyki? 

Filozofia ulubionej marki? Znam!
 
Użytkownicy Grupy Domodi  zapytani o znajomość wartości i fi-
lozofii marek najczęściej kupowanych przez siebie produktów, 
zaznaczali, że to dla nich istotna kwestia (47% ), a 1/3 badanych  
posiada niewielką wiedzę na ten temat. Niespełna 20% ankie-
towanych nigdy nie wyrażało zainteresowania tą kwestią, a 4% 
z nich nie posiada wiedzy, gdzie szukać takich informacji.

Czy znasz wartości i filozofię marek produktów, które 
najczęściej kupujesz?
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Najważniejsza jest 
troska o ochronę 
środowiska (54%). 

Czy podejmując decyzje o zakupie produktu nieznanej sobie 
dotychczas marki, zwracasz uwagę na wartości wyznawane 
przez markę (jej zaangażowanie społeczne, deklarowaną 
filozofię)?

Jeżeli zwracasz uwagę na wartości marki, które z nich są 
dla Ciebie zazwyczaj najważniejsze?

Najważniejsza jest troska o ochronę środowiska
 
Użytkownicy platform Grupy Domodi zapytani o najważniejsze 
wartości marek, na które zwracają uwagę podczas zakupów, 
najczęściej wskazywali na kwestie związane z ochroną środowi-
ska (54%). Na dalszych pozycjach tej listy znalazły się: wsparcie 
potrzebujących (9%), zaangażowanie społeczno-polityczne (7%) 
oraz lokalny wymiar działań marek (4%). Ostatnie miejsce przypa-
dło kwestii wspierania polityki równościowej (3% ankietowanych). 
Niespełna 15% badanych w ogóle nie wyraża zainteresowania 
wartościami i światopoglądem wybieranych marek.

Wartości deklarowane przez markę 
mają znaczenie również podczas zaku-
pu przedmiotów z oferty nowych, nie-
znanych dotychczas producentów. Jak 
wynika z badania 30% respondentów 
przywiązuje do nich wagę, ponad 1/3 
użytkowników weryfikuje światopogląd 
marki sporadycznie, zdaniem 14% - war-
tości brandu nie mają dla nich żadnego 
znaczenia, a 9% użytkowników nie potra-
fiło jednoznacznie określić swojego sto-
sunku do tej kwestii.

Ekologia i troska o ochronę 
środowiska

Wsparcie potrzebujących (np. poprzez współpracę 
z organizacjami pożytku publicznego)

Inne

Lokalny wymiar działań 
(patriotyzm zakupowy)

Zaangażowanie 
społeczno-polityczne marki

Nie zwracam na to uwagi

Wspieranie polityki równościowej, 
związanej z działaniem na rzecz kobiet

54%

14%

9%

9%

7%

4%

3%

28%
Nie przywiązuję 
do tego wagi

23%
Tak, bardzo często

51%
Tak, bez 
problemu

44% Zdarza mi się to 
sporadycznie

5% Trudno 
powiedzieć

34%
Sprawiłoby 
mi to trudność 

15% Nie, nie znam 
takich marek

4% Nie wiem, gdzie 
szukać takich 
informacji

9% Trudno 
powiedzieć

47%
Tak, to dla mnie istotna 
kwestia

30%
Tak, zdecydowanie

19%
Nie, nigdy nie 
byłam/em tym 
zainteresowany/a

30%
Mam niewielką wiedzę 
na ten temat

15%
Nie zwracam na 
to uwagi

32%
Tak, czasami

14%
Nie, nie ma to dla mnie 
znaczenia

5% Nie 
pamiętam

16%
Nigdy mi się to 
nie zdarzyło

15%
Raczej nie

20%
Tak, bardzo często

44%
Tak, czasami

Ekologia i troska o ochronę 
środowiska

Wsparcie potrzebujących (np. poprzez współpracę 
z organizacjami pożytku publicznego)

Inne

Lokalny wymiar działań 
(patriotyzm zakupowy)

Zaangażowanie 
społeczno-polityczne marki

Nie zwracam na to uwagi

Wspieranie polityki równościowej, 
związanej z działaniem na rzecz kobiet

54%

14%

9%

9%

7%

4%

3%

28%
Nie przywiązuję 
do tego wagi

23%
Tak, bardzo często

51%
Tak, bez 
problemu

44% Zdarza mi się to 
sporadycznie

5% Trudno 
powiedzieć

34%
Sprawiłoby 
mi to trudność 

15% Nie, nie znam 
takich marek

4% Nie wiem, gdzie 
szukać takich 
informacji

9% Trudno 
powiedzieć

47%
Tak, to dla mnie istotna 
kwestia

30%
Tak, zdecydowanie

19%
Nie, nigdy nie 
byłam/em tym 
zainteresowany/a

30%
Mam niewielką wiedzę 
na ten temat

15%
Nie zwracam na 
to uwagi

32%
Tak, czasami

14%
Nie, nie ma to dla mnie 
znaczenia

5% Nie 
pamiętam

16%
Nigdy mi się to 
nie zdarzyło

15%
Raczej nie

20%
Tak, bardzo często

44%
Tak, czasami
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Działania marek pod lupą 

Użytkownicy platform Domodi i Homebook, 
zapytani o zainteresowanie działaniami 
ulubionych marek z zakresu wsparcia inicja-
tyw społecznych, najczęściej deklarowali, 
że aktywność brandów na tej płaszczyźnie 
zdarza im się śledzić sporadycznie, a 23% 
respondentów robi to bardzo często. Blisko 
1/3 ankietowanych w ogóle nie przywiązuje 
do tego wagi, pozostała część z nich (5%) 
nie potrafiła określić swoich nawyków w tej 
materii. 

– czasami. 15% respondentów w odpowie-
dzi na to pytanie wskazało opcję „raczej 
nie”, a 16% osób zadeklarowało, że nigdy 
nie zdarzyło im się zrezygnować z zakupu 
z powodu dysonansu pomiędzy wyznawa-
nymi przez siebie wartościami a działania-
mi prowadzonymi przez markę. 

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zrezygnować z zakupu 
produktu marki, której działania nie są spójne z Twoim 
światopoglądem lub wyznawanymi wartościami 
(np. marki testujące swoje produkty na zwierzętach)?

Wartości są powodem rezygnacji 
z zakupów

Okazuje się, że rozbieżność pomiędzy 
światopoglądem userów a działaniami 
realizowanymi przez markę bywa powo-
dem rezygnacji z zakupów. Z deklaracji 
użytkowników Domodi i Homebook wyni-
ka, że takiej sytuacji bardzo często do-
świadcza 1/3 ankietowanych, 44% z nich 

Ekologia i troska o ochronę 
środowiska

Wsparcie potrzebujących (np. poprzez współpracę 
z organizacjami pożytku publicznego)

Inne

Lokalny wymiar działań 
(patriotyzm zakupowy)

Zaangażowanie 
społeczno-polityczne marki

Nie zwracam na to uwagi

Wspieranie polityki równościowej, 
związanej z działaniem na rzecz kobiet

54%

14%

9%

9%

7%

4%

3%

28%
Nie przywiązuję 
do tego wagi

23%
Tak, bardzo często

51%
Tak, bez 
problemu

44% Zdarza mi się to 
sporadycznie

5% Trudno 
powiedzieć

34%
Sprawiłoby 
mi to trudność 

15% Nie, nie znam 
takich marek

4% Nie wiem, gdzie 
szukać takich 
informacji

9% Trudno 
powiedzieć

47%
Tak, to dla mnie istotna 
kwestia

30%
Tak, zdecydowanie

19%
Nie, nigdy nie 
byłam/em tym 
zainteresowany/a

30%
Mam niewielką wiedzę 
na ten temat

15%
Nie zwracam na 
to uwagi

32%
Tak, czasami

14%
Nie, nie ma to dla mnie 
znaczenia

5% Nie 
pamiętam

16%
Nigdy mi się to 
nie zdarzyło

15%
Raczej nie

20%
Tak, bardzo często

44%
Tak, czasami

Ekologia i troska o ochronę 
środowiska

Wsparcie potrzebujących (np. poprzez współpracę 
z organizacjami pożytku publicznego)

Inne

Lokalny wymiar działań 
(patriotyzm zakupowy)

Zaangażowanie 
społeczno-polityczne marki

Nie zwracam na to uwagi

Wspieranie polityki równościowej, 
związanej z działaniem na rzecz kobiet

54%

14%

9%

9%

7%

4%

3%

28%
Nie przywiązuję 
do tego wagi

23%
Tak, bardzo często

51%
Tak, bez 
problemu

44% Zdarza mi się to 
sporadycznie

5% Trudno 
powiedzieć

34%
Sprawiłoby 
mi to trudność 

15% Nie, nie znam 
takich marek

4% Nie wiem, gdzie 
szukać takich 
informacji

9% Trudno 
powiedzieć

47%
Tak, to dla mnie istotna 
kwestia

30%
Tak, zdecydowanie

19%
Nie, nigdy nie 
byłam/em tym 
zainteresowany/a

30%
Mam niewielką wiedzę 
na ten temat

15%
Nie zwracam na 
to uwagi

32%
Tak, czasami

14%
Nie, nie ma to dla mnie 
znaczenia

5% Nie 
pamiętam

16%
Nigdy mi się to 
nie zdarzyło

15%
Raczej nie

20%
Tak, bardzo często

44%
Tak, czasami

Czy śledzisz działania ulubionych 
marek w dziedzinie wsparcia inicjatyw 
i wydarzeń społecznych?

W ostatniej kolejności użytkownicy biorący 
udział w badaniu zostali poproszeni o ocenę 
znajomości marek, których wartości uznają 
za tożsame z własnymi poglądami. Ponad 
połowa ankietowanych jest zdania, że na-
zwy takich brandów mogłaby wymienić bez 
problemu. Ponad 1/3 badanych sprawiłoby 
to trudność, a 15% osób udzieliło odpowiedzi 
przeczącej, deklarując nieznajomość takich 
marek. 
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MARKETHINGS

Autorka: Ewelina Saja,
starsza specjalistka 
ds. marketingu i PR,
Grupa Domodi

Wsłuchaj się w potrzeby 
– jak decyzje zakupowe 

odzwierciedlają tożsamość 
konsumencką? 

Wysoka dynamika zmian społecznych, rosnąca potrzeba indywidualizmu 
i coraz mocniej kształtująca się świadomość konsumencka stają się 

motorem rewolucji, jaka dokonuje się na gruncie decyzji zakupowych. 
A te – przestają być determinowane jedynie atrakcyjną ceną. W grę 
wchodzi coś o wiele ważniejszego - indywidualna tożsamość usera.

Czy potrafiłbyś/potrafiłabyś wymienić 3 nazwy marek, 
których wartości i światopogląd są Ci bliskie?

Czy wzrost konsumenckich wymagań, 
które coraz częściej oczekują od ulubio-
nych marek społecznego aktywizmu i ja-
sno wyrażanej postawy wobec ważnych 
zjawisk i problemów współczesnego 
świata, zaowocuje większą transparent-
nością i szeroko zakrojonymi prospo-
łecznymi działaniami marek? Jak poka-
zuje aktywność największych brandów 
z ostatnich miesięcy – zaangażowanie 
jest w cenie. To nie tylko jeden z najważ-
niejszych komunikacyjnych trendów mi-
nionego roku, co przede wszystkim – glo-
balna rewolucja, której kibicują nie tylko 
konsumenci. A ci – coraz częściej rozdają 
karty w biznesowych rozgrywkach.

Ekologia i troska o ochronę 
środowiska

Wsparcie potrzebujących (np. poprzez współpracę 
z organizacjami pożytku publicznego)

Inne

Lokalny wymiar działań 
(patriotyzm zakupowy)

Zaangażowanie 
społeczno-polityczne marki

Nie zwracam na to uwagi

Wspieranie polityki równościowej, 
związanej z działaniem na rzecz kobiet

54%

14%

9%

9%

7%

4%

3%

28%
Nie przywiązuję 
do tego wagi

23%
Tak, bardzo często

51%
Tak, bez 
problemu

44% Zdarza mi się to 
sporadycznie

5% Trudno 
powiedzieć

34%
Sprawiłoby 
mi to trudność 

15% Nie, nie znam 
takich marek

4% Nie wiem, gdzie 
szukać takich 
informacji

9% Trudno 
powiedzieć

47%
Tak, to dla mnie istotna 
kwestia

30%
Tak, zdecydowanie

19%
Nie, nigdy nie 
byłam/em tym 
zainteresowany/a

30%
Mam niewielką wiedzę 
na ten temat

15%
Nie zwracam na 
to uwagi

32%
Tak, czasami

14%
Nie, nie ma to dla mnie 
znaczenia

5% Nie 
pamiętam

16%
Nigdy mi się to 
nie zdarzyło

15%
Raczej nie

20%
Tak, bardzo często

44%
Tak, czasami

W badaniu ankietowym wzięło udział 246 użytkow-
ników platform: Homebook.pl i Domodi.pl; 79% kobiet 
i 21% mężczyzn.
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Różnorodność jest wpisana w DNA 
jednostek, a konsumenckie decyzje 
nie od dziś bywają podyktowane 
potrzebą kształtowania tożsamo-
ści. Konkretne zakupy wiążą użyt-
kowników nie tylko z określoną 
estetyką, ale i wyznawaną filozofią. 
Tendencja ta w ostatnich latach 
szczególnie przybiera na sile - a ja-
kie będą jej konsekwencje?

Zmierzch trendów?

Ta odważna hipoteza nosi w sobie ziarno 
prawdy, choć od jej pełnego urzeczywist-
nienia dzieli nas co najmniej kilkaset odle-
głych galaktyk, jesteśmy bliżej tego sce-
nariusza niż kilkanaście lat temu. Powód? 
Pluralizacja potrzeb, postaw i zachowań, 
które znajdują odzwierciedlenie w decy-
zjach zakupowych. Lustrem, w którym 
odbijają się te kontrasty są domy i szafy, 
a zróżnicowanie – wbrew pozorom - nie 
dotyczy jedynie kwestii finansowych.

Indywidualizm is the king – wiedzą o tym 
zarówno, najwięksi rynkowi gracze, jak 
i małe, lokalne brandy. A te drugie w wy-
ścigu po lojalność i przywiązanie użyt-
kownika startują z bardziej dogodnej 
pozycji – to zasługa skróconego dystansu 
(dosłownie i w przenośni) i zrozumienia 
wagi indywidualnych potrzeb, na któ-
re znacznie łatwiej odpowiadać, będąc 
niewielką rzemieślniczą manufakturą niż 
brandem o działalności opartej na maso-
wej produkcji. 

Cena gra rolę, ale mniejszą

Jak wynika z raportu „Rynek mody 
w Polsce” opublikowanego przez KPMG 
w swoich decyzjach modowych userzy 
coraz częściej kierują się czynnikami 
związanymi z unikatowością zakupio-
nego produktu -  46% z nich oczekuje 
ciekawego wzornictwa, 22% - własnego 
stylu. Konsumenci przywiązują większą 
wagę do składu tekstylnego i jakości za-
kupionych ubrań, a cena – choć nadal jest 
kluczowym aspektem, który ma wpływ 
na podjęcie decyzji o dokonaniu transakcji 
-  najczęściej jest rozpatrywana z punktu 
widzenia jej stosunku do jakości produktu. 
Co więcej – blisko 30% respondentów, 
którzy wzięli udział w badaniu KPMG 
deklaruje przeznaczyć wyższe kwoty na 
zakup produktu ekologicznego lub wy-
produkowanego przez markę, która jest 
konsumentowi bliższa ideologicznie.

źródło: elementy kolażu pochodzą ze zdjęć fot. Martyny Mierzejewskiej
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Budowanie tożsamości 
marki: jak sprawić, żeby 

klienci nas kochali?

W czasie, gdy globalny rynek jest nasycony produktami, 
 konsumenci w pełni mogą wybierać między ofertami różnych 

producentów, to tożsamość marki, jej DNA, jest tym, co wzmacnia 
przekaz reklamowy i stanowi o popularności, powodzeniu lub nawet 

pożądaniu, jakim obdarzamy niektóre firmy.

Generacja Z na czele indywidualistów

W pokoleniowej rewolucji na płaszczyźnie budowania konsu-
menckiej tożsamości liderem zmian są tzw. post-millenialsi, czyli 
konsumenci urodzeni (według najczęstszych źródeł) po roku 1995. 
Przedstawiciele tej grupy pokoleniowej najczęściej kolekcjonują 
ubrania i poszukują limitowanych serii odzieży i gadżetów. Zdecy-
dowanie ważniejsze niż dla starszych konsumentów są dla nich 
również design ubrań oraz marka. Młodsi użytkownicy przywią-
zują także większą wagę do zgodności filozofii marki z własnymi 
preferencjami światopoglądowymi, chcąc, by za ich konsumencki-
mi wyborami szło coś więcej – moc kreowania świata na własną 
modłę. 

Po okresie swoistego zachłyśnięcia się tym, co dostępne, tanie 
i produkowane masowo – bardzo powoli – powracamy do korzeni, 
a hierarchia konsumenckich potrzeb odwraca się o 180 stopni, na 
pierwszym miejscu plasując jakość. To właśnie ona, idąc w parze 
z unikatowością coraz częściej zwycięża w rankingu najważniej-
szych cech produktu. Powód? Marki stają się dla userów swoistymi 
lustrami, w których ci przeglądają się, chcąc dostrzec w nich swoje 
odbicie – im będzie dokładniejsze i oddające prawdę - tym lepiej. 
Brandy mają na tej płaszczyźnie prawdziwe pole do popisu, a ci, 
którzy wykażą się największą empatią i zrozumieniem –  są bliżej 
zwycięstwa w grze o lojalność odbiorców.

TIPS&TRICKS

Autorka: Sylwia Włodarczyk,
specjalistka ds. rozwoju 
biznesu SKIVAK
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Marka to suma tego, jak konsumenci widzą i postrzegają firmę lub 
jej produkty. Logo, nazwa, design graficzny, claim - to elementy, po 
których można rozróżnić produkty między sobą. Jednak to historia 
lub wizja, jaka się z nimi wiąże, tworzy tożsamość marki.

Skuteczna i wrażliwa na konsumenta marka tworzy komunikat, 
który rezonuje z jego potrzebami i pragnieniami, dzięki czemu zo-
stanie chętniej wybrana nawet w sytuacji, kiedy do wyboru będzie 
produkt wyższej jakości, ale o słabszej marce.  

Naomi Klein, autorka głośnej książki „No Logo”, uważa nawet, że 
marka może funkcjonować w oderwaniu od samych produktów. 
Argumentuje ona, że współczesny konsument nie kupuje produk-
tów, ale emocje, status, a nawet styl życia, jaki jest z nimi utożsa-
miany. To właśnie tożsamość marki decyduje o tym, co kupujemy, 
a nie fizyczne cechy produktów. W myśl tej koncepcji nie wybie-
ramy ubrań do ćwiczeń na podstawie użytych materiałów, ale 
kierujemy się hasłami w stylu „Just do it” i obrazem sportowca lub 
osoby aktywnej, z jakimi utożsamiamy firmę Nike.

Tożsamość a wizerunek
 
Tożsamość, to nie to samo co wizerunek. Ta pierwsza określa spo-
sób, w jaki firma chce, by konsumenci ją postrzegali. Wizerunek 
natomiast, to rzeczywiste postrzeganie marki przez odbiorców; 
to obraz wytworzony na temat brandu przez jednostki, a więc nie 
zawsze taki, jakiego byśmy oczekiwali. 

Tożsamość jest zdecydowanie nadrzędna i to ona powinna stać 
się punktem wyjścia do realizacji celów, które potem mają prze-
rodzić się w sukces. Z sytuacją idealną mielibyśmy do czynienia 
wtedy, gdy wizerunek marki będzie licował z jej tożsamością. Toż-
samość to początek drogi, a wizerunek to jej cel.

Tożsamość, to nie to samo co wizerunek. 
Ta pierwsza określa sposób, w jaki firma 
chce, by konsumenci ją postrzegali. 
Wizerunek natomiast, to rzeczywiste 
postrzeganie marki przez odbiorców.

Bitwy marek

Obserwację Klein można z łatwością prześledzić na przykładzie 
historii budowy tożsamości marki Apple. Od samego początku 
Steve Jobs, założyciel firmy, dążył do kreowania produktów pożą-
danych, oferujących nie tylko komputery, a następnie przenośne 
urządzenia audio i smartfony, ale styl życia, jaki się z nimi wiązał. 
Do dzisiaj są to sprzęty chętnie kupowane przez osoby, które chcą 
uchodzić za oryginalne, kreatywne, twórcze.

Dokładnie ten efekt miała odnieść komunikacja marki w latach 
1997-2002, kiedy Apple stworzyło slogan „Think Different”. Wy-
korzystanie w kreacjach reklamowych takich postaci, jak Pablo 
Picasso, Bob Dylan czy Mahatma Gandhi tylko wzmacniało ten 
przekaz. Istotną częścią tożsamości marki Apple była też kolejna 
kampania „Get a Mac”, w której – dla kontrastu – użytkownicy Ap-
ple, przedstawiani jako kreatywni i interesujący, zestawieni zostali 
z użytkownikami komputerów PC,oferowanymi przez Microsoft.
Historia drugiej kampanii pokazuje prawdziwą wartość inwesto-
wania w silną tożsamość marki. W starciu reklamowym firmy Ap-
ple z Microsoftem to nie możliwości techniczne komputerów MAC 
i PC decydowały o tym, który sprzęt warto wybrać. Cała uwaga 
została skierowana na to, co będą czuć użytkownicy tej mar-
ki, korzystając z jej urządzeń. Apple posiada dziś rzesze fanów, 
gotowych kupować produkty marki „w ciemno”, a sama strategia 
marketingowa okazuje się wyjątkowo skuteczna.

źródło: stock.adobe.com
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Tożsamość marki sprzedaje
 
O tym, że tożsamość marki nie tylko po-
maga w budowaniu lojalności konsumen-
tów, ale może też stanowić sama w sobie 
doskonałą dźwignię handlu, świadczą 
ostatnie dokonania Elona Muska, CEO 
Tesli. Amerykański producent samocho-
dów elektrycznych zrezygnował w 2020 
roku z prowadzenia działu PR i wprowa-
dził zasadę: „zero dolarów na reklamę”. 
Skutek? Firma odnotowuje najwyższe 
wyniki w swojej historii, jednocześnie 
notując duży wzrost na giełdzie.

CEO Tesli mógł pozwolić sobie na takie 
posunięcie ze względu na silną markę, 
jaką firma zbudowała w ostatnich latach. 
Istotną i całkowicie darmową promocję 
brand zyskuje dzięki marketingowi szep-
tanemu oraz zainteresowaniu mediów, 
wynikającym z autentyczności Elona 
Muska i jego umiejętności przyciągania 
uwagi.

To właśnie tożsamość marki stoi też za 
sukcesem Red Bulla, który zdominował 
rynek napojów energetycznych. Przez 
lata firma inwestowała w marketing 
partyzancki (ang. guerilla marketing) oraz 
w sponsoring wydarzeń sportowych, 
szczególnie związany ze sportami ekstre-
malnymi. Strategia ta jest ściśle związana 
z grupą docelową, którą tworzą młodzi 
mężczyźni. Konsumenci nie są bowiem 
zainteresowani samym składem Red 
Bulla czy jego wpływem na zdrowie, tylko 
historią, jaką marka stara się stworzyć 
poprzez swoje działania. Przełamywanie 
barier w sportach ekstremalnych, adrena-
lina czy niezwykłe wydarzenia, takie jak 
skok ze stratosfery Felixa Baumgartnera 
mają dowodzić, że wszystko jest możli-
we. Red Bull dodaje skrzydeł tym, którzy 
chcą przesuwać te granice.

Konsumenci szybko reagują, jeśli 
marka osobista lidera nie jest spójna 
z tożsamością marki.

Marka firmy a marka osobista

Wiele marek opiera swoją przewagę konkurencyjną m.in. na silnej 
marce osobistej właścicieli. Tak, jak kiedyś produktom Apple przy-
pisywano innowacyjność Steve’a Jobsa, tak również dzisiaj to toż-
samość marki osobistej lidera i jej spójność z tożsamością brandu 
wpływają na zainteresowanie konsumentów. Wracając do przy-
kładu Tesli i strategii firmy polegającej na rezygnacji z marketingu, 
można podejrzewać, że gdyby nie rozpoznawalność Elona Muska 
i otaczająca go opinia jednego z najwybitniejszych wizjonerów, 
Tesla nie mogłaby sobie pozwolić na tak śmiały ruch. Decyzje CEO 
są dzisiaj dokładnie obserwowane i konsumenci szybko reagują, 
jeśli marka osobista lidera nie jest spójna z tożsamością brandu.

Co więcej, właściciel firmy ma dzisiaj tak duży impkat na wybo-
ry konsumentów, że w przypadku swoich niewłaściwych decyzji 
może wpłynąć na spadek popularności marki firmy, którą zarzą-
dza. Tak było w czerwcu 2020 roku, kiedy po komentarzu Grega 
Glassmana zestawiającego sytuację po zabójstwie Georga Floyda 
do pandemii, brzmiącego „Floyd-19”, Reebok zrezygnował z dal-
szej współpracy z marką CrossFit, założoną przez Glassmana.

Warto zwrócić na to uwagę szczególnie dzisiaj, kiedy duża część 
marek wykorzystuje brand osobisty managementu w celach pro-
mocyjnych. Trend ten widać szczególnie na LinkedInie, gdzie posty 
utworzone przez konkretne osoby, np. CEO firm, mają o wiele 
większe zasięgi niż profile ich przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, 
że jako konsumenci szukamy kontaktu osobistego, opartego na 
zaufaniu do innej osoby. Śledzimy postawy, wzorce, szukamy au-
torytetu lub wiedzy, na podstawie których zbudujemy zaufanie do 
marki, którą utożsamia dla nas jej lider.

źródło: stock.adobe.com
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Zaangażowanie i zaufanie to podstawa

Podstawą w komunikacji na tak nasyconym rynku jest angażowa-
nie konsumentów, które rozbudzać powinna właśnie tożsamość 
marki. Świetnie widać to na przykładzie, wspomnianego wcze-
śniej, Red Bulla, który na marketingu sportowym zbudował swoją 
popularność, jest dzisiaj kojarzony z filmikami sportowców, którzy 
przełamują bariery. Do marki świetnie pasują więc takie nagrania, 
jak pierwszy zjazd ze szczytu K2 (8611 m n.p.m.), którego w lipcu 
2020 roku dokonał Andrzej Bargiel (ponad milion wyświetleń).
Istotną częścią tożsamości marki jest też to, czy jest ona na tyle 

wiarygodna, że konsumenci jej 
ufają. Celnie oddaje to tytuł książki 
Michała Szafrańskiego, „Zaufanie, 
czyli waluta przyszłości”. Nie mie-
libyśmy do czynienia z sukcesem 
marki Apple, gdyby jej fani nie wie-
rzyli w jej innowacyjność. Również 
Tesla nie notowałaby tak wysokich 
wyników na giełdzie, gdyby jej 
klienci nie wierzyli w produkt, któ-
ry firma ta oferuje. Opublikowany 
niedawno raport Edelman Trust 
Barometer – „Brands Amidst Crisis” 
potwierdza, że zaufanie do marki, 
zaraz po cenie i jakości, jest kluczo-
we w całym procesie zakupowym. 

Aż 60 procent konsumentów wybiera marki, którym ufa, a jeszcze 
większa część badanych (86 procent) oczekuje, że marki będą 
aktywnie zabierały głos w kwestiach społecznych. (źródło: Brands 
Amidst Crisis.pdf (edelman.com).

Tworzenie tożsamości: mit założycielski

Budowanie tożsamości marki można porównać z mitem założy-
cielskim. To historia, która będzie utożsamiana z jej produktami 
dzisiaj i w przyszłości, kształtując wybory konsumenckie. Im wcze-
śniej określisz, na jakich fundamentach chcesz zbudować tożsa-
mość twojej firmy, tym łatwiej będzie ci zbudować komunikację 
i strategię marketingową, która w spójny i skuteczny sposób przy-
ciągnie klientów. 

Mitem założycielskim Apple i Tesli jest 
innowacyjność. Red Bull konsekwentnie 
przekonuje, że „sky is not the limit”, IKEA to 
nie tylko przystępne meble, ale też zrów-
noważone wybory i dbanie o środowisko.

Tożsamość marki, która jest spójna i od-
powiada na realne potrzeby lub aspira-
cje swoich klientów, ma szansę nie tylko 
zwiększyć swoje zasięgi i pozycję na 
rynku, ale może również pozwolić mar-
ce przejść od etapu odpowiadania na te 
potrzeby – do etapu do ich kreowania 
i promowania, realnego wpływania na 
zachowania konsumentów. W ten wła-
śnie sposób powstaje to, co najcenniejsze 
pomiędzy marką a jej odbiorcą – relacje.

Aby skutecznie 
konkurować na 
współczesnym 

rynku, tożsamość 
marki trzeba 

połączyć ze 
strategią 

i wizerunkiem. 

Tożsamość marki 
tworzy przestrzeń 
do budowania 
wzajemnych relacji 
pomiędzy brandem 
a konsumentem. 

Pryzmat tożsamości

Budując lub analizując tożsamość mar-
ki warto posłużyć się tzw. pryzmatem 
tożsamości Kapferera. Badaniu podda-
jemy sześć najważniejszych aspektów: 
wygląd marki, a więc jej cechy, takie jak 
m.in. logotyp; osobowość marki, która jest 
kształtowana w dużym stopniu przez jej 
pracowników; kulturę marki, czyli od-
niesienie do wartości jakie reprezentuje; 
związki marki w reakcjach z konsumenta-
mi; odbicie marki stworzone przez kon-
sumenta na swój użytek, w oparciu o jej 
cechy charakterystyczne i w końcu wize-
runek własny marki, będący faktycznym 
jej postrzeganiem przez konsumentów.

Budując lub 
analizując 

tożsamość marki 
warto posłużyć się 

tzw. pryzmatem 
tożsamości 
Kapferera. 
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Wartości liczbowe: 
analizy i mierzenie 

efektywności

W dzisiejszym świecie dane otaczają nas z każdej strony, a ich ilość 
potrafi być przytłaczająca. Odpowiednie wybranie interesujących nas 

wartości z chmury liczb pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej, 
a efekty wynikające z analizowania danych mogą być ogromne dla 

całego biznesu i jego pozycji na rynku.

Autorka: Nikola Gromala,
młodszy analityk  biznesowy, 
Grupa Domodi

TIPS&TRICKS

Dane to aktualnie najbardziej pożądana rzecz na świecie. Ich od-
powiednia interpretacja, i użycie, pozwala na optymalizację proce-
sów w firmie, nowe podejście do działań marketingowych, przewi-
dywanie zachowań zakupowych potencjalnych klientów, a nawet 
wpływanie na nasze wybory. Każdy pamięta głośną aferę związa-
ną z prezydenckimi wyborami w USA i firmą Cambridge Analytica. 
Nie ma znaczenia, czy firma jest małym, prywatnym przedsiębior-
stwem, a dane zbierane są głównie w arkuszach kalkulacyjnych, 
a obrazowane są tylko podstawowe metryki czy przedsiębiorstwo 
jest korporacją w branży e-commerce i ilość dostarczanych da-
nych przechowywana jest w ogromnych hurtowniach danych, 
a do ich wizualizacji potrzebne są odpowiednie narzędzia. Każda 
działalność odczuje duże korzyści, gdy zacznie wykorzystywać 
dane i monetyzować wartości płynące z ich użycia.

Samo pojęcie analizy danych pojawiło się w słownikach przed-
siębiorców dość niedawno, ale jej znaczenie jest już tak duże, że 
wielu właścicieli nie wyobraża sobie funkcjonowania firmy bez 
dobrego analityka i jego narzędzi. 

Analiza danych potrafi zdziałać cuda w każdym sektorze gospo-
darczym zaczynając od firm logistycznych, poprzez te związane ze 
sprzedażą, kończąc na tych zbierających i udostępniających dane. 
Interpretowanie ich pozwala spojrzeć na biznes z każdej perspek-
tywy i pod wieloma aspektami. Czasem w codziennej pracy nie 
zauważa się wielu możliwości ulepszeń i poprawy, bo pojawiają 
się one dopiero w trakcie przeanalizowania całego procesu od 
początku do końca.

Analiza danych potrafi zdziałać cuda 
w każdym sektorze gospodarczym 
zaczynając od firm logistycznych, 
poprzez te związane ze sprzedażą, 
kończąc na tych zbierających 
i udostępniających dane. 



Jednak przede wszystkim analiza da-
nych pozwoli na zaspokojenie potrzeb 
klientów. Przedsiębiorstwo nigdy nie 
będzie liderem na rynku, gdy nie wpro-
wadzi innowacyjności i nowych rzeczy, 
które zaspokoją potrzeby każdego poten-
cjalnego użytkownika danego produktu. 
Firma, która dobrze opanowała wykorzy-
stywanie danych, potrafi szybko i zwinnie 
reagować na otaczające je środowisko. 
Umiejętność szybkiego dostosowania 
się do sytuacji jest kluczowa szczególnie 
w dzisiejszych warunkach, które zmie-
niają się tak naprawdę z dnia na dzień. 
Dodatkową zaletą analizy w firmie jest 
możliwość dzielenia się informacjami 
z całą organizacją, dzięki temu świado-
mość istotności danych rośnie w organi-
zacji.

W biznesie najważniejsza jest informa-
cja, bo to bez niej nie jesteśmy w stanie 
efektywnie sprzedawać naszego produk-
tu, a co za tym idzie nie możemy osiągać 
przewagi nad innymi podmiotami na ryn-
ku. Analizowanie zgromadzonych infor-
macji pozwala na sprawne zarządzanie 
firmą.
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Dlaczego warto zbierać 
i analizować dane?

Przede wszystkim każda organizacja 
może wykorzystać dane do redukcji 
kosztów - np. poprzez zwiększenie pro-
duktywności pracy, która przekłada się na 
rosnącą wartość firmy czy zmniejszenie 
zużycia w procesach, które wręcz prze-
ciwnie, prowadzą tylko do spadków. 

Po drugie, zbieranie i analizowanie 
danych pozwala na wzrost przycho-
dów – możliwość interpretacji wyników 
sprzedażowych, wyodrębnienie okresów 
sezonowych, w których sprzedaż za-
wsze jest większa czy wskazanie działań 
poprawiających utrzymanie zadowolenia 
obecnych klientów. Analiza danych po-
zwala na dotarcie do istotnych, czasem 
niezauważalnych schematów. 

Przeanalizowanie podstawowych pro-
cesów w firmie pozwala na dotarcie 
do kluczowych informacji i całkowitą 
zmianę podejścia albo chociaż jego mo-
dyfikację. Każde przedsiębiorstwo ma 
postawione przed sobą cele, który musi 
zrealizować w odpowiednim czasie. Ich 
mierzalność dostarczają raporty stworzo-
ne pod odpowiednie KPI, a analiza wy-
ników pozwala na zrozumienie dlaczego 
dany KPI został albo nie został osiągnięty 
i co można zrobić, aby w przyszłości po-
prawić dany wynik. 

Odpowiednie użycie danych może pomóc 
w wyprzedzeniu trendów rynkowych, 
wskazaniu silnych i słabych stron przed-
siębiorstwa. Dzięki uwzględnieniu modeli 
predykcyjnych można przewidywać przy-
szłość i być gotowym na nadchodzące 
zmiany. 

Odpowiednie 
użycie danych 

może pomóc 
w wyprzedzeniu 

trendów 
rynkowych, 

wskazaniu silnych 
i słabych stron 

przedsiębiorstwa. 
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Dlaczego warto zbierać 
i analizować dane?

Przede wszystkim każda organizacja 
może wykorzystać dane do redukcji 
kosztów - np. poprzez zwiększenie pro-
duktywności pracy, która przekłada się na 

zużycia w procesach, które wręcz prze-
ciwnie, prowadzą tylko do spadków. 

Po drugie zbieranie i analizowanie da-
nych pozwala na wzrost przychodów 
– możliwość interpretacji wyników sprze-
dażowych, wyodrębnienie okresów se-
zonowych, w których sprzedaż zawsze 
jest większa czy wskazanie działań 
poprawiających utrzymanie zadowolenia 
obecnych klientów. Analiza danych po-
zwala na dotarcie do istotnych, czasem 
niezauważalnych schematów. 

Przeanalizowanie podstawowych pro-
dotarcie 

do kluczowych informacji i całkowitą 
zmianę podejścia albo chociaż jego mo-

postawione przed sobą cele, który musi 
zrealizować w odpowiednim czasie. Ich 
mierzalność dostarczają raporty stworzo-
ne pod odpowiednie KPI, a analiza wy-
ników pozwala na zrozumienie dlaczego 
dany KPI został albo nie został osiągnięty 
i co można zrobić, aby w przyszłości po-
prawić dany wynik. 

Odpowiednie użycie danych może pomóc 
w wyprzedzeniu trendów rynkowych, 
wskazaniu silnych i słabych stron przed-
siębiorstwa. Dzięki uwzględnieniu modeli 
predykcyjnych można przewidywać przy-
szłość i być gotowym na nadchodzące 
zmiany. 

Jednak przede wszystkim analiza da-
nych pozwoli na zaspokojenie potrzeb 
klientów. Przedsiębiorstwo nigdy nie 
będzie liderem na rynku, gdy nie wpro-
wadzi innowacyjności i nowych rzeczy, 
które zaspokoją potrzeby każdego poten-
cjalnego użytkownika danego produktu. 
Firma, która dobrze opanowała wykorzy-

reagować na otaczające je środowisko. 
Umiejętność szybkiego dostosowania się 
do sytuacji jest kluczowa szczególnie w 
dzisiejszych warunkach, które zmieniają 
się tak naprawdę z dnia na dzień. Do-

jest możliwość dzielenia się informacjami 
z całą organizacją, dzięki temu świado-
mość istotności danych rośnie w organi-
zacji.

W biznesie najważniejsza jest informacja, 
bo to bez niej nie jesteśmy w stanie efek-
tywnie sprzedawać naszego produktu, a 
co za tym idzie nie możemy osiągać prze-
wagi nad innymi podmiotami na rynku. 
Analizowanie zgromadzonych informacji 

Odpowiednie 
użycie danych 

może pomóc w 
wyprzedzeniu 

trendów 
rynkowych, 

wskazaniu silnych 
i słabych stron 

przedsiębiorstwa. 
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Dlaczego warto zbierać 
i analizować dane?

Przede wszystkim każda organizacja 
może wykorzystać dane do redukcji 
kosztów - np. poprzez zwiększenie pro-
duktywności pracy, która przekłada się na 

zużycia w procesach, które wręcz prze-
ciwnie, prowadzą tylko do spadków. 

Po drugie zbieranie i analizowanie da-
nych pozwala na wzrost przychodów 
– możliwość interpretacji wyników sprze-
dażowych, wyodrębnienie okresów se-
zonowych, w których sprzedaż zawsze 
jest większa czy wskazanie działań 
poprawiających utrzymanie zadowolenia 
obecnych klientów. Analiza danych po-
zwala na dotarcie do istotnych, czasem 
niezauważalnych schematów. 

Przeanalizowanie podstawowych pro-
dotarcie 

do kluczowych informacji i całkowitą 
zmianę podejścia albo chociaż jego mo-

postawione przed sobą cele, który musi 
zrealizować w odpowiednim czasie. Ich 
mierzalność dostarczają raporty stworzo-
ne pod odpowiednie KPI, a analiza wy-
ników pozwala na zrozumienie dlaczego 
dany KPI został albo nie został osiągnięty 
i co można zrobić, aby w przyszłości po-
prawić dany wynik. 

Odpowiednie użycie danych może pomóc 
w wyprzedzeniu trendów rynkowych, 
wskazaniu silnych i słabych stron przed-
siębiorstwa. Dzięki uwzględnieniu modeli 
predykcyjnych można przewidywać przy-
szłość i być gotowym na nadchodzące 
zmiany. 

Jednak przede wszystkim analiza da-
nych pozwoli na zaspokojenie potrzeb 
klientów. Przedsiębiorstwo nigdy nie 
będzie liderem na rynku, gdy nie wpro-
wadzi innowacyjności i nowych rzeczy, 
które zaspokoją potrzeby każdego poten-
cjalnego użytkownika danego produktu. 
Firma, która dobrze opanowała wykorzy-

reagować na otaczające je środowisko. 
Umiejętność szybkiego dostosowania się 
do sytuacji jest kluczowa szczególnie w 
dzisiejszych warunkach, które zmieniają 
się tak naprawdę z dnia na dzień. Do-

jest możliwość dzielenia się informacjami 
z całą organizacją, dzięki temu świado-
mość istotności danych rośnie w organi-
zacji.

W biznesie najważniejsza jest informacja, 
bo to bez niej nie jesteśmy w stanie efek-
tywnie sprzedawać naszego produktu, a 
co za tym idzie nie możemy osiągać prze-
wagi nad innymi podmiotami na rynku. 
Analizowanie zgromadzonych informacji 

Odpowiednie 
użycie danych 

może pomóc w 
wyprzedzeniu 

trendów 
rynkowych, 

wskazaniu silnych 
i słabych stron 

przedsiębiorstwa. 
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Słowa, które budują 
tożsamość 

Zgrabne dryfowanie pomiędzy językowymi meandrami nie należy do 
najłatwiejszych zadań. Choć to bardzo plastyczne tworzywo stwarza 

ogrom twórczych możliwości – od słowotwórstwa, po budowanie 
nowych znaczeń i konotacji, językowe potyczki wymagają nie tylko 
komunikacyjnego wyczucia, ale i dużych pokładów kreatywności. 

Semantyka bywa kapryśna – i lepiej nie nadepnąć jej na język. 

Autorka: Ewelina Saja,
starsza specjalistka 
ds. marketingu i PR,
Grupa Domodi

SŁOWO W SŁOWO

W przeszłości odzwierciedlał rewolucyjne zmiany 
i kształtował popkulturę, dziś – stanowi lustro, w którym 
odbijają się społeczne nastroje – częściej – te nie naj-
lepsze. Językowa moc kreacji bywa niedoceniana i ba-
gatelizowana, choć ta jest najważniejszym nośnikiem 
emocji i składnikiem tożsamości brandów.  Powiedzenie 
„mowa jest srebrem, milczenie złotem” wyjątkowo… nie 
sprawdza się w tym przypadku. 

Język polski - sztos!
 
Pan tu nie stał, Nago, Szwendam się, Japier Papier… Kreatywność 
rodzimych marek dowodzi, że era nazw z kultowymi końcówkami 
„-ex” i „-pol” dobiega wyczekanego końca, a rejowskie „Polacy nie 
gęsi” wciąż pozostaje nieśmiertelne. Po fali zachłyśnięcia się an-
glojęzycznymi zapożyczeniami, polskie marki powracają w namin-
gu do korzeni -  a trzeba przyznać, że to korzenie szczególnie silne 
i dające nieograniczone pole do popisu. 

Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, jak barwny jest język polski? 
Według źródeł liczba słów, wchodzących w jego skład waha się 
od 140 tysięcy (tyle haseł zawiera Wielki słownik ortograficzny 
PWN) do nawet 300 tys.  – choć żadna z tych liczb nie jest w peł-
ni miarodajna ze względu na ogromną plastyczność i możliwości 
słowotwórcze języka. Do dyspozycji jest również ponad 17 000 
(oficjalnie uznanych) związków frazeologicznych – choć według 
polonistów to jedynie wierzchołek językowej góry lodowej, a liczba 
powiedzeń i idiomów funkcjonujących w powszechnym użyciu jest 
wręcz niepoliczalna. Do tego wszystkiego dochodzi gro nowych 
słów, które każdego roku powstają m.in. na skutek nieograniczonej 
kreatywności swoich użytkowników – dowodem na to jest corocz-
ny plebiscyt „Młodzieżowe słowa roku”, w ramach którego uznanie 
zdobywa najpopularniejszy (i najbardziej oryginalny) językowy 
twór, rok do roku aktywnie wykorzystywany przez marketerów 
w ramach działań RTM. Po dzbanie, jesieniarze, alternatywce i elu-
winie wielu z niecierpliwością wyczekuje następców tego tytułu – 
i trudno się dziwić, gdy w grę wchodzą propozycje tak zaskakujące 
jak chociażby… nazwa nowej jednostki monetarnej.
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Mów do mnie lokalnie…
 
…bo to richtig działa! Dowodem na sukces marek nawiązujących 
w swojej komunikacji do gwary jest rosnąca popularność ślonskiej 
godki, która zyskuje rzesze entuzjastów również poza granica-
mi Śląska. Wszystko za sprawą brandów takich jak Roobens czy 
Gryfnie, dzięki którym i warszawiakowi zdarza się łoblec w nowy 
sweter albo wstaweć z łóżka w nastroju „dej mi pokój”. I nic dziw-
nego – ślonska godka brzmi swojsko bez względu na dystans 
geograficzny i przechodzi do uzusu nawet na Pomorzu.  Marki się-
gające w swojej komunikacji po elementy gwary umacniają rów-
nież trend związany z kultywowaniem i propagowaniem lokalnej 
tożsamości, która - zwłaszcza wśród młodych odbiorców - staje 
się coraz większym powodem do dumy. 

W krainie nazw i claimów

Gry słów, palindromy, słowa i zwroty zbudowane na potrzeby ko-
munikacji marki – instagramowe instastories, Zalando i  zerotypes, 
Żywiec i chce się Ż… Przykładów słowotwórczych działań marek 
można przywołać dziesiątki, udowadniając jak ważną rolę w lojali-
zacji userów odgrywa język, którym posługują się brandy.

Jednak nie tylko nowe językowe koncepty zyskują uznanie od-
biorców – równie istotna pozostaje umiejętna gra zwrotami, 
które funkcjonują już w uzusie i niekoniecznie budzą pozytywne 
skojarzenia. Które z marek „potrafią w” językowe potyczki? Ten 
akapit nie mógłby pominąć kampanii OLX ze słynną „horom cur-
kom” w roli głównej i socialowej komunikacji Aliexpress, która 
z koślawych tłumaczeń nazw produktów uczyniła marketingowy 
majstersztyk – bo któż nie chciałby stać się właścicielem portfela 
o wdzięcznej nazwie „uchwyt na monety”? Dobrze – być może ci, 
którzy woleliby banknoty!

Nieprzekonanych co do językowych możliwości być może skłonią 
do refleksji kwestii finansowe – cóż język ma z nimi wspólnego? 
Jest zdecydowanie najtańszym narzędziem marketingowym, do 
którego wdrożenia nie potrzeba ani nieosiągalnego budżetu, ani 
wielomiesięcznych sesji strategicznych, a który – może okazać się 
tak samo efektywny. Naczelna zasada marketingowców brzmi 
„wyróżnij się!” – jak dokonać tego inaczej niż właśnie za pośred-
nictwem języka marki? W końcu każdy innowacyjny i przełomowy 
pomysł trzeba najpierw… ubrać w słowa.
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W jaki sposób stworzyć 
tożsamość organizacji? 

Jak w trudnych i pełnych 
niewiadomych czasach 

osiągać więcej, sprytniej, 
szybciej…

“TOŻSAMOŚĆ firmy kojarzy mi się z kołem napędowym, 
czymś, co wyróżnia i nakręca całą organizację do działania 

i osiągania założonych wyników.” 

Autorka: Katarzyna Wielochowska,
IT Senior HR Business Partner, 
Wirtualna Polska

W PRAKTYCEMATERIAŁ SPONSOROWANY

www.przywarastrzalka.com



CLUE 44/45

Silna tożsamość organizacyjna łączy ze sobą trzy 
elementy: 
• propozycja WARTOŚCI oferowanych klientom czy 

użytkownikom, 
• możliwość ich dostarczenia poprzez wewnętrzne 

systemy i procesy, 
• realizacja tej deklaracji w dostarczanej usłudze, bądź 

produkcie.

Powyższe składowe odnoszą się do pożądanych zachowań 
i wzmacniają wizerunek firmy, jako wiarygodnego partnera 
w biznesie, pomagając tym samym w tworzeniu rozpoznawalnej 
jakości. Przyjęte wartości współtworzą tzw. KULTURĘ ORGANI-
ZACJI. Odpowiadają na pytanie: Co jest dla nas ważne? Dzięki nim 
potrafimy w bardziej celowy sposób zatrudniać właściwe osoby, 
z którymi realizujemy wspólną wizję i cele w krótszej perspektywie 
czasowej.

Od czego rozpocząć proces budowania 
tożsamości firmy?
 
Pomocne w określaniu tożsamości organizacyjnej jest postawienie 
sobie pytania DLACZEGO. Wiele firm nie potrafi znaleźć odpowie-
dzi na fundamentalne kwestie o sens swojego istnienia. Nie są 
też w stanie wskazać, co jest dla nich ważne i w jaki sposób chcą 
realizować swoją wizję. Co więcej, nie umieją określić planu gry, 
który ma prowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów. Błędem 
jest podejmowanie próby znalezienia odpowiedzi na wszystkie 
potrzeby konsumentów, działając przy tym w chaosie, ślepo go-
niąc rynek liderów, zamiast najpierw zdefiniować swoje wartości 
i odkryć właściwe motywy istnienia. Dodatkowo, często wizerunek 
opiera się jedynie na aspekcie wizualnym. I być może to pozwa-
la firmom utrzymywać się tu i teraz, ale z pewnością nie daje im 
mocnych fundamentów na stabilną obecność na rynku w szerszej 
perspektywie, w dynamicznie zmieniającej się przyszłości.

Proces tworzenia tożsamości firmy powinien w pierwszej fazie 
skupić się na ustaleniu wartości, które połączą pracowników. Jed-
nocześnie warto ustalić wyróżniające atrybuty organizacji, będące 
atutem dla klientów - i nad tym pracować! Należy jednak pamię-
tać, że jeżeli któraś z potrzeb, albo warunki, w których działamy, 
ulegną zmianie, my też musimy się do tego konsekwentnie dopa-
sować. Umiejętność ciągłego przystosowywania się do nowych 
wymagań świata, klientów, pokoleń czy pracowników, będzie 
jedną z determinantów naszego sukcesu. Wartości natomiast po-
mogą w tej zmiennej rzeczywistości być naszym azymutem.

W jaki sposób możemy budować kulturę organizacji 
i pilnować wytyczonego kierunku?
 
Dla mnie, HR Business Partnera, na ten proces składa się kilka 
elementów:
• jasne ukierunkowanie działania: misja, wizja, wartości, wyzna-

czone kierunki strategiczne
• widoczni, autentyczni i angażujący liderzy
• managerowie, którzy widzą nie tylko pracownika, ale przede 

wszystkim człowieka i do niego potrafią dopasować zadania, 
traktują każdego indywidualnie

• umiejętność usłyszenia głosu pracowników
• włączanie zespołu w rozwiązywanie problemów
• inspirowanie - wspólne wartości wzmacniają zaufanie i po-

zwalają stać się pracownikom przywódcami, którzy w wyzna-
czonych ramach mają swobodę działania

• umiejętność odpowiadania na potrzeby, bo to właśnie ich 
realizacja dodaje energii do osiągania wspaniałych wyników, 
pozwala działać z poczuciem sensu i sprawia, że jesteśmy 
szczęśliwymi ludźmi. Każdy z nas poszukuje sensu i znaczenia 
w tym, co robi, w co się angażuje i czym żyje.

Czynnikiem spajającym wszystkie te elementy jest KOMUNIKACJA! 
W mojej ocenie jest to jedna z najważniejszych kompetencji. Jej 
jakość wpływa na budowę całej kultury organizacyjnej, reprezentu-
jącej konkretne wartości. Nie bez znaczenia jest również umiejętność 
współpracy – obecnie wirtualnej, inteligencja emocjonalna czy kre-
atywność, które zostały wymienione w raporcie kompetencji przy-
szłości. Często te niewymierne elementy, nazywane miękkimi i nie-
trwałymi, przekładają się na konkretne działania i wyniki całej firmy.

Proces tworzenia tożsamości firmy 
powinien w pierwszej fazie skupić 

się na ustaleniu wartości, które 
połączą pracowników.
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Różnorodność charakterów jest atutem 
i daje siłę całemu zespołowi, budując 
przy tym silną tożsamość i kulturę firmy.  

Jak przyciągnąć talenty z rynku, aby chciały z nami 
realizować tą wspólną drogę?
 
Codzienność w każdej firmie to realizacja celów i zadań – co 
zrobić, aby wyróżnić się na rynku, aby nie utonąć w masie firm 
dostarczających podobne usługi czy produkty? Odpowiedzią są 
wartości, które zapewnią nam przewagę nad konkurencją, za-
równo w oferowanych usługach, produktach, jaki i w sposobie ich 
realizacji. 
 
Odwaga deklaracji pozwala na zaangażowanie się w budowanie 
sukcesu, a co za tym idzie realizację zwycięskiej strategii. Znajo-
mość tożsamości organizacji powinna nieść za sobą chęć repre-
zentowania tych wartości. Największą motywacją do osiągania 
jak najlepszych wyników, będzie znalezienie swojego miejsca 
w celach całej firmy.

Na co dzień, w Wirtualnej Polsce, kierujemy się wartościami taki-
mi jak: odwaga, szczerość, otwartość, skuteczne działanie, ener-
gia, zaangażowanie, praca zespołowa czy kreatywność. To istotne 
walory, mające wpływ na rozwój i sukces całej firmy. Warto dodać, 
że w codziennej pracy pomagają one również zachować wyjątkową 
atmosferę i stanowią podstawę naszej współpracy.

Czy ustalenie wspólnych wartości wpływa na atmosferę 
pracy i osiągane efekty?
 
Silna kultura organizacyjna to ta, w której wartości nie wiszą na ścia-
nie, ale są odzwierciedlone w zachowaniach i codziennym życiu firmy. 
Wyznaczenie wyróżniających atrybutów działalności może mieć 
wpływ zarówno na ogólne powodzenie firmy, jak i rzutować pozytyw-
nie np. na zaangażowanie w zespołach. Często wartości te oddziałują 
bezpośrednio również na wytwarzane produkty i usługi, które, dzięki 
nim, zyskują na znaczeniu, a co za tym idzie, wyróżniają się na rynku. 
Niesie to za sobą kolejne pozytywne skutki w kontekście postrzegania 
organizacji przez swoich potencjalnych klientów, chętniej wtedy po-
dejmujących współpracę.

Pamiętajmy, że wskazanie konkretnych wartości to nie wszystko. 
Najważniejsze jest konsekwentne wcielanie tych atrybutów w ży-
cie. Kiedy mówimy, że ważna jest dla nas ODWAGA i OTWARTOŚĆ, 
musimy dzielnie je wdrażać, nie bojąc się w tym przypadku podejmo-
wania nieszablonowych działań i wychodzenia poza ustalone ramy.  
Może się zdarzyć, że któryś z pracowników, ceniący sobie stałe zasa-
dy i sztywną strukturę, poczuje się niekomfortowo, ale nie obawiajmy 
się tego. Takie osoby oddziałują pozytywnie na powstające projekty. 
Różnorodność charakterów jest atutem i daje siłę całemu zespołowi, 
budując przy tym silną tożsamość i kulturę firmy.

źródło: pexels.com
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Naczynia połączone
- w jaki sposób fotografia 
buduje tożsamość marki?

Nie od dziś wiadomo, że żyjemy w czasach cywilizacji obrazu. 
Ikonografika stała się głównym nośnikiem treści i absolutnym 

autorytetem w społeczeństwie z powodu szybkiego dotarcia do odbiorcy. 
Susan Sontag w swojej książce O fotografii pisze: „…jesteśmy w stanie 

cały świat zmieścić w głowie jako antologię obrazków…”, potwierdzając 
tym stwierdzeniem istotną rolę jaką odgrywa współcześnie obraz

w kształtowaniu się tożsamości marek czy brandów. 

Autorka: Angelika Kukioła,
graphic designer,
Grupa Domodi

TIPS&TRICKS

Fotografia stała się dziś na tyle dostępna i powszechna, 
że nikogo nie dziwią już dedykowane sesje zdjęciowe 
realizowane kilka razy w roku. Stają się one znakiem 
rozpoznawczym marki. Jeśli dodatkowo są zgodne 
z tożsamością i wartościami, które niesie ze sobą brand, 
tworzą unikalny system naczyń połączonych, którego 
siła tkwi w spójności i autentyczności na każdym etapie 
kreacji.

Tożsamość marki
 
Tożsamość marki jest błędnie mylona z jej wizerunkiem i warto 
tu rozgraniczyć oba pojęcia by wskazać ich odmienność. Zbiór 
wszystkich cech, które chcemy komunikować do klienta (wizja, 
misja, sposób komunikacji, grupa odbiorców, relacje z klientami) 
i pożądany, wykreowany sposób postrzegania marki przez doce-
lowego konsumenta tworzą tożsamość. Wizerunek natomiast jest 
subiektywnym odbiorem tych cech, opinią, skojarzeniem czy wy-
obrażeniem odbiorcy. Konsument może inaczej postrzegać markę, 
niż mówi o niej jej wizja, natomiast w idealnej sytuacji wizerunek 
powinien pokrywać się i uzupełniać z tożsamością. Na tę ostatnię 
składa się wiele zmiennych. W dwóch, nieco odmiennych, mo-
delach tożsamości - Aakera i Kampfera, mimo innej perspektywy 
i nazewnictwa, przejawia się ten sam składnik – obraz. To szerokie 
pojęcie, które mówi o widoku kogoś lub czegoś w danej chwili, ale 
też o możliwości odtwarzania tej rzeczy z pamięci zawężę tutaj 
tylko do obszaru fotografii, której zadaniem w kontekście budowa-
nia tożsamości marki, jest właśnie odpowiednie i umiejętne przed-
stawienie wartości czy cech brandu za pomocą obrazu. W jaki 
sposób fotografia może zbudować tożsamość Twojej marki? Oto  
kilka praktycznych porad.

Siła obrazu
 
W świecie rządzonym głównie przez obraz, odpowiedni dobór 
fotografii, zgodny z DNA marki, powinien stać się priorytetem i klu-
czowym aspektem identyfikującym nasz brand. Nie da się zaprze-
czyć, że zdjęcia budują znaczenie – jak pisze S.Sontag - jesteśmy 
„narkomanami obrazu”, odczuwamy presję doświadczania świata 
za pomocą utrwalania konkretnych zdarzeń w czasie za pomocą 
fotografii. To w jaki sposób zbudujemy znaczenie zdjęcia, jakimi 
środkami i z jakim efektem, możemy już na etapie bardzo wstępnym 
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i charakterystyka potencjalnych klientów są 
podstawą dalszych działań i obrania kierun-
ku odbioru zdjęć, prezentujących wartości, 
które chcemy konsekwentnie realizować. 
Przykładem jest marka Zalando, która na 
wiosnę 2020 roku stworzyła kampanię: Go-
odbye stereotypes, hello zerotypes. Żegna 
się w niej ze stereotypami jakoby współcze-
sna moda przeznaczona była tylko dla gru-
py młodych ludzi. W sesji wykonanej przez 
brytyjskiego fotografa Toma Craiga, spo-
tkamy modelki między innymi w wieku 50+, 
kolorowo ubrane, bawiące się modą i tren-
dami. Indywidualizm i wolność wybrzmie-
wa z ekscentrycznych ujęć wykonanych 
w wesołym miasteczku. Możemy poczuć 
klimat surrealistycznego świata bohaterów 
tzw. zerotypes. Zalando pokazuje, że każdy 
w modzie może być kim chce, bez względu 
na wiek, styl, typ, czy własne ograniczenia. 
Dodatkowo, dociera do swoich grup docelo-
wych z jasnym przekazem.

Osadź zdjęcie w kontekście
 
Bez względu na to, jaki rodzaj zdjęcia jest 
przez nadawcę pokazywany i niezależ-
nie od zastosowanej retoryki obrazowej, 
fotografia zawsze funkcjonuje w pewnym 
kontekście. Według R. Barthesa „Światło 
obrazu” - w fotografii nie można oddzielić 
od siebie dwóch warstw – co lub kto jest 
fotografowany i jego otoczenia, w którym 
się znajduje. Mając taką wiedzę, zdjęciom 
można nadać odpowiedni kierunek, by 
spełniały określone 
funkcje. Fotografią 
można opowiedzieć 
historię. Sprawić by 
użytkownik poczuł 
klimat, smak, a nawet 
- zapach konkretnego 
miejsca. Wyzwalać 
różne, czasem zu-
pełnie przeciwstaw-
ne reakcje i emocje. 
Wybór otoczenia 
i miejsca sesji po-
winien być tożsamy 
z wartościami brandu, 
spójny z jej wizerun-
kiem. Marka Bałagan 
w swojej jesiennej 
kampanii 2020 „Lust for life”, którą stwo-
rzyła w Berlinie, przybliża miasto pełne 
kontrastów i przeciwieństw, w którym 
osobowość i temperament grają pierwsze 

skrzypce. Propozycja 
nowości obuwniczych 
i torebek jest pełna 
różnorodności, a jedno-
cześnie bardzo spójna 
z tożsamością marki 
– dziewczęca i mini-
malistyczna. Bałagan 
w obiektywie Kuby Dą-
browskiego uchwyca 
miasto w swojej co-
dzienności – brudnych 
ulic, pomazanych ścian, 

patchworkowej architektury, które jest 
tłem dla produktów marki. Sesja pozwala 
odbiorcy poczuć atmosferę miejsca i wy-
zwala chęć do korzystania z życia, do-
ceniania jego uroków, smakowania go - 
nawet w czasach pandemicznie trudnych.

Fotografią można 
opowiedzieć 

historię. Sprawić 
by użytkownik 
poczuł klimat, 
smak, a nawet 

- zapach 
konkretnego 

miejsca.

źródło: www.bit.ly/38i6ogB

źródło: www.bit.ly/35eQTEe

określić, nadając fotografii odpowiedni 
kierunek spełniający nasze oczekiwania. 
To fundamentalne pytanie - jakie będzie 
dobre zdjęcie wiążę się z prostą odpo-
wiedzią – jakie wartości chcemy pokazać. 
Gdyby nasza marka była człowiekiem, 
jakimi przymiotnikami byśmy ją opisa-
li? Zacznijmy od analizy i rozłóżmy nasz 
brand na czynniki pierwsze, już podczas 
takiego procesu możemy wyłonić pewne 
cechy i wartości, które będziemy chcieli 
dalej komunikować odbiorcom wykorzy-
stując do tego zdjęcia.

Grupa docelowa Twoim 
azymutem
 
Utylitarny charakter fotografii pozwala 
sprawdzić się jej jako doskonały przekaź-
nik wiedzy o wartościach czy cechach 
marki. Od samego początku powinna to-
warzyszyć w tym dogłębna analiza grupy 
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Nadaj znaczenie kolorem
 
Nadanie znaczenia zdjęciom za pomocą barw może być elemen-
tem wyróżniającym markę, sprawiającym, że użytkownik instynk-
townie będzie kojarzył ją z konkretną paletą kolorystyczną zdjęć. 
Kolor nadaje znaczenie, może być bardzo sugestywny. Operowa-
nie nim w fotografii jest niczym malowaniem światłem i cieniem, 
które wydobywa ze zdjęć cały ich charakter, nastrój. Warto tu 
odnieść się do skojarzeń kolorów funkcjonujących już w kulturze 
i znać ich specyfikę - np. zastosowanie palety ciepłej ma tendencję 
do ożywiania fotografii, nadania jej dynamiki i akcji, barwy zimne 

natomiast wyci-
szają, najczęściej 
kojarzą się ze re-
laksem, harmonią, 
ciszą. Powinno się 
też zwrócić uwagę 
na takie aspekty jak 
ostrość, która może 
podkręcić kolor lub 
też go osłabić, satu-
rację (nasycenie ko-
loru) czy luminację 
(jasność). Kontrast 
czy element wyróż-
niający na zdjęciu 
(jeśli pojawia się) 

powinien być zawsze taki sam, nieprzypadkowy, a w grupie zdjęć 
oscylować wokół jednego motywu. Tym sposobem uzyskamy 
spójność w obrębie całości. I tu świetnym przykładem jest marka 
Aleksandry Morawiak – Liquid memory collages, specjalizującej się 
w technice kolażu, która bardzo świadomie pokazuje swoją toż-
samość za pomocą określonej palety barw występującej zarówno 
w jej projektach, jak i sfotografowanych już produktów. Mocne 
kolory i kształty są elementem charakterystycznym Morawiak, 
a konsekwentnie wybierana kolorystka pokazuje jej spojrzenie na 
świat i jest tożsama z marką.

Kolor nadaje znaczenie, 
może być bardzo 

sugestywny. Operowanie 
nim w fotografii jest 

niczym malowanie 
światłem i cieniem, które 
wydobywa ze zdjęć cały 

ich charakter, nastrój.

źródło: www.aleksandramorawiak.com

Mocne kolory 
i kształty 

są elementem 
charakterystycznym 

Morawiak.
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Wykaż zaufanie

Coraz więcej marek zmienia się nie tylko 
wizerunkowo, ale głównie pod wzglę-
dem etycznym. Zwraca się uwagę na 
odpowiedzialną modę, zrównoważoną 
produkcję i transparentność działań. Ce-
chy te stają się już niemal obowiązkiem, 
elementem, który często decyduje o wy-
borze zakupionego produktu czy usługi, 
budując autentyczną relację marki z jej 
odbiorcą. Świadomość składu materiałów, 
ich pochodzenia, kosztów produkcji czy 
zwyczajnie poznanie tajników pracy danej 
marki „od kuchni” buduje zaufanie i spra-
wia, że klient wróci ponownie. Idealnym 
przykładem na transparentne działanie 
jest mała rodzinna manufaktura zajmu-
jąca się na co dzień wyrabianiem mydeł 
i kosmetyków naturalnych - Ministerstwo 
dobrego mydła. W swojej pracy stawiają 
na bardzo dobrej jakości składy swoich 
produktów oraz rzetelność i uczciwość 
w stosunku do swoich odbiorców, których 
słuchają i edukują jednocześnie. Transpa-
rentność widać również na zdjęciach ich 
kosmetyków. Przeprowadzają użytkow-
nika przez proces produkcji, pokazują 
pracowników w ich codziennych czyn-
nościach, zbliżając się w ten sposób do 
swoich potencjalnych klientów.

Świadomość 
składu 
materiałów, ich 
pochodzenia, 
kosztów produkcji 
czy zwyczajnie 
poznanie tajników 
pracy danej 
marki „od kuchni” 
buduje zaufanie.

źródło: www.ministerstwodobregomydla.pl

 Układ sprzężony
 
Wszelkie działania, które podejmuje firma 
muszą być konsekwentnie realizowane 
na każdym etapie kreacji i być spójne z jej 
misją i wizją. Komunikacja za pomocą 
obrazu powinna być identycznie realizo-
wana we wszelkich kanałach. W innym 
wypadku odbiorca bardzo szybko za-
uważy dysonans i straci zaufanie. Ma-
jąc gotową sesję zdjęciową istotne jest 
wykorzystywanie jej w ten sam sposób, 
w tym samym kontekście, z podobnymi 
kadrami, kompozycją, świadomie wybra-
ną i konsekwentnie realizowaną kolo-
rystką, transparentnością działań. Całość 
skierowana do określonej grupy docelo-
wej, której znajomość potrzeb jest ciągle 
analizowana. W ten sposób wykorzysta-
nie fotografii w całym układzie sprzężo-
nych i powiązanych ze sobą czynności, 
pozwala zbudować silną i rozpoznawal-
ną  markę, wyróżniającą się na rynku, 
a jednocześnie zgodną z jej wartościami 
i tożsamością.
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Wartości budujące 
współczesnego influencera  

Możliwości, jakie dają dziś nowoczesne media, są w praktyce 
nieskończone. Jeśli chcesz wejść w świat milionowych zasięgów, trzymaj 

się tylko jednej zasady: zapomnij o sztucznych, wyreżyserowanych 
programach TV. Dzisiejsze (i przyszłe) media udowadniają, że liczy się 
autentyczność, regularność i głębokie zrozumienie samego medium. 

O tym, jak gigantyczną rewolucję możemy obserwować przez „szybkę 
smartfona”, przeczytasz poniżej.

Autor: Bartek Sibiga,
CEO w agencji DDOB

MARKETHINGS

Na fali algorytmu
 
Powiedzieć, że media społecznościowe to rewolucja - to jak nic 
nie powiedzieć. A jednak, w krajobrazie mass mediów, społecz-
nościówki jawią się jako pół dzikie, nieobliczalne i nietrwałe. Ze 
wszystkich tych określeń, prawdziwe jest tylko ostatnie - efeme-
ryczność.

O powodzeniu np. filmiku w social media najczęściej decydują 
pierwsze ułamki sekund. To z kolei oznacza konieczność produkcji 
dużej liczby treści - ich obfitość dla przeciętnego Ziemianina jest 
nieskończona, wobec czego o wyświetlaniu treści musi decydo-
wać algorytm rekomendacji. 

To pierwsza, zasadnicza różnica między tradycyjnymi, a nowymi 
mediami - o tym, czy dana treść dotrze do milionów osób, nie de-
cydują już (tylko) pieniądze. W konsekwencji, nie ma różnicy mię-
dzy nastolatką z milionową bazą obserwujących na TikToku, a np. 
Procter&Gamble z wielomiliardowymi budżetami reklamowymi. 
Każdy ma dostęp do tych samych narzędzi i próbuje unieść się na 
fali tego samego algorytmu.

Przykładem młodej osoby, która zawstydza zasięgami największe 
korporacje, jest 18-letnia Marysia Jeleniewska, komunikująca się 
codziennie z ponad 10 milionami fanów na TikToku - z zerowym 
budżetem i bez wsparcia studia produkcyjnego.

Określenia “algorytm” używam metaforycznie, tzn. mówię ogólnie 
o idei silnika rekomendacji treści, którym rządzą określone zasady, 
a nie w kontekście jednego, konkretnego medium. Każdy algorytm 
dąży bowiem do tego samego - częste powracanie do aplikacji 
przez użytkowników. To oczywiście po to, by zwiększyć czas eks-
pozycji na wplecione przekazy reklamowe.

To pierwsza, zasadnicza różnica między 
tradycyjnymi, a nowymi mediami - o tym, 
czy dana treść dotrze do milionów osób, 
nie decydują już (tylko) pieniądze.
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Co zatem budzi zainteresowanie? 
Autentyczność

Oczywiście “autentyczność” istnieje tylko 
w kontekście tego, co robisz. Założenie, 
że to “jakość” ma kluczowe znaczenie 
zostało obalone wielokrotnie - za skrajny 
przykład może posłużyć trend pato-stre-
amingu lub wiele tysięcy filmików wielu 
tysięcy influencerów tworzonych każdego 
dnia w formie Stories.
 
Pomijając skrajne wyjątki od reguły, nie 
możesz kupić autentyczności - nawet za 
największe miliardy. Możesz być tylko - 
i aż - szczery, konsekwentny, gotowy na 
transmitowanie swojego życia w szcze-
gółach przez większą część doby. Oczy-
wiście świetnie, żebyś robił/-a coś na-
prawdę ciekawego, ale prawdę mówiąc 
- tylko “robienie” w szczery, bezpośredni 
sposób może zyskać sympatię widzów.

Równoległa rzeczywistość

Jakiś czas temu nasza agencja DDOB, 
we wspólnej akcji z Player, zaplanowała 
i zrealizowała show będące połączeniem 
tradycyjnej telewizji i stale produkowa-
nych treści przez 10 uczestników - najpo-
pularniejszych twórców z TikToka, YT czy 
Instagrama. W trakcie emisji programu 
powstało tysiące krótkich, efemerycznych 
treści (głównie na platformie TikTok), 
wśród których milionowe zasięgi były po 
prostu normą. Przyciągnęliśmy do Play-
era 200 tysięcy nowych użytkowników 
właśnie z tego powodu - zreinterpreto-
waliśmy klasyczne formaty telewizyjne, 
przekładając je na język zrozumiały dla 
cyfrowego pokolenia.

I to nie jest wyjątek. Na całym świecie 
tysiące influencerów zastępują młod-
szym i starszym panteon autorytetów, 
wpływając na zachowania zakupowe. To 
już nie są (zresztą nigdy nie były, wbrew 
obiegowej opinii) “idole młodzieży”, któ-
rzy monetyzują swój wizerunek na ga-
dżetach z podobizną. To jednoosobowe 
konglomeraty handlowe, generujące 
sprzedaż idącą w miliony.

Przykładem może być livestreamerka 
z Chin, Viya - w 2019 roku z zacisza 
swojego pokoju wygenerowała sprzedaż 
o wartości 6 miliardów (sic!) dolarów. Dla 
porównania, to roczny przychód chiń-
skiego oddziału Carrefour - całej sieci 
sklepów (źródło), a blisko 50 milionów 
dolarów pochodziło ze sprzedaży tylko 
podczas jednego dnia (Singles’ Day)!
Powód, dla którego influencer może ści-
gać się na zasięgi z celebrytami z pierw-
szych stron gazet, jest prosty - inicjalny 
ciąg daje własna społeczność, podczas 

Nie możesz kupić 
autentyczności - nawet za 
największe miliardy. Możesz 
być tylko - i aż - szczery, 
konsekwentny, gotowy na 
transmitowanie swojego 
życia przez większą część 
doby.
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gdy celebryta korzysta głównie z odbiorców “pożyczonych”, kon-
sumujących dany program w telewizji. Funkcjonowanie w sferze 
show-biznesu bez oparcia we własnej społeczności oznacza więc 
stałe uzależnienie od dużych broadcasterów. 

Forma to treść 
 
Autentyczność rodzi sympatię. Sympatia daje kredyt zaufania, 
czyli uwagi odbiorców. Po opublikowaniu tysięcy treści, zauważy-
łem, że emocje to orkiestra którą możesz dyrygować - nauczysz 
się, jak powiększać wspomniany kredyt zaufania i wydłużać czas 
spędzany z Twoim contentem.

Oczywiście, cały przemysł rozrywki już dawno to rozgryzł; jak 
pożar w buszu niesie się złość i nienawiść. Niemniej popularne 
treści to te grające na wzruszeniu i poczuciu humoru. Nieco trud-
niej natrafić na content o smutnym, negatywnym charakterze - te 
uczucia wolimy zachować dla siebie.

Natomiast świat mainstreamu wciąż musi się nauczyć formy, 
w jakiej te emocje stara się wywołać, by utrzymać uwagę. I tutaj 
“fabryki snów” rozbijają się o skały - doskonałym przykładem jest 
niedawna reklama Apartu, w której blisko 4 minuty ujęć pokazują 
w kółko i bez większego sensu 3 bardzo rozpoznawalne influen-
cerki i celebrytki. To klasyczny błąd w myśleniu - “wrzućmy popu-
larne twarze do internetu, będzie dobrze”.
 
Parodia reklamy, która ukazała się 
w ciągu kilku dni, pobiła wszelkie 
rekordy popularności - w tej chwili 
(18.12.2020) klip Klubu Komedio-
wego został odtworzony 2,5 miliona 
razy na YouTube (ponad 3-krot-
nie częściej, niż pierwowzór!). Jeśli 
myślisz, że “nieważne co, ważne 
że mówią”, jesteś w błędzie - kon-
tekst jest decydujący. Gdyby marka 
wykazała się autodystansem i od 
początku poszła w parodię do bólu 
stereotypowych reklam świątecznych, najpewniej mogłaby sko-
rzystać z efektu aureoli - jako konsumenci, przenieślibyśmy swoją 
sympatię na produkty i np. wykupili nową kolekcję.

To tylko pokazuje, że dziś forma jest nie-
mniej ważna, niż treść, a każde medium 
- ze swoim specyficznym algorytmem, 
zbiorem funkcji, bazą demograficzną 
użytkowników - wyznacza ramy i otwie-
ra możliwości. Kiedy miliony markete-
rów na całym świecie zastanawiało się, 
czy “wchodzić na TikToka”, influencerzy 
szybko się tam zadomowili, stopniowo 
przyciągając brandy. Z początkowych 
rozmów i przekonywania, że “to nie tylko 
dzieci”, po 2 latach każda znacząca mar-
ka ma za sobą przynajmniej kampanię, 
a często własny profil i już kreuje treści.

Jeśli myślisz, że 
„nieważne co, 
ważne że mówią”, 
jesteś w błędzie 
- kontekst jest 
decydujący.
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źródło: stock.adobe.com
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Jedna zasada - nie ma zasad

Podobnych refleksji, jak te wyżej, mam 
wiele i myślę, że to materiał na książkę. 
Ile jednak byśmy o tym nie rozprawiali, 
szukając idealnego miksu, dzięki któremu 
wbijemy się na szczyt popularności - liczy 
się tylko to, co robimy. Nie da się zaplano-
wać sukcesu, bo jest on “tylko” pochodną 
pasji i zaangażowania.

Dlatego, jeśli marzysz o rozpoznawal-
ności w sieci - nieważne, czy w roli influ-
encera, eksperta, twórcy - zmień sposób 
myślenia. Nie licz na przebłysk geniuszu, 
tylko twórz treści, testuj różne założenia, 
trzymaj nieustannie rękę na pulsie, by 
w porę wykorzystać kolejny trend. Nie 
myśl wieloletnią strategią, bo jej stworze-
nie prawie zawsze zajmie więcej czasu, 
niż podejście adaptacyjne i kumulacja 
doświadczeń z treścią.

Jak wspomniałem parokrotnie, to autentyczność czyni gwiazdę 
w sieci. To oznacza, że nie potrzebujesz niczego, poza telefonem 
- postęp technologiczny, jaki się w tym obszarze dokonał na prze-
strzeni ostatniej dekady, jest porażający i prowadzi do całkowitego 
wyeliminowania pośredników w tworzeniu treści.

Jeśli jednym przyciskiem możesz dodać efekty specjalne, wyma-
gające w innych warunkach tygodni czy miesięcy pracy sztabu 
specjalistów - to znaczy, że bariera wejścia jest już bliska zejścia 
do zera. Filmy, które publikujemy na TikToku DDOB osiągające po 
minimum kilkaset tysięcy wyświetleń powstają najczęściej przy 
udziale jednej, dwóch osób.

To autentyczność czyni 
gwiazdę w sieci.

TOP 5 najciekawszych 
marek, które 

konsekwentnie budują 
swoją tożsamość

Celem projektowania tożsamości marki jest opowiedzenie historii firmy 
w sposób, który tworzy lojalność, świadomość brandu i ekscytację. 

To coś, co sprawia, że kreujesz wyjątkowy świat wrażeń i wyróżniasz się 
na tle konkurencji. Budowanie silnej tożsamość marki jest ważna dla firm 

każdej wielkości, nie tylko dla korporacji, ale także dla jedno- czy dwu- 
osobowej działalności. Sprawdź, jakimi wartościami kierują się znane 

polskie brandy i jak konsekwentnie wcielają je w życie.

Autorka: Julia Marczak,
specjalistka ds. marketingu i PR, 
Grupa Domodi

WARTO

źródło: pexels.com
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Historia: 

Marka, której twórczynią jest Zofia Chy-
lak, powstała w 2014 roku i specjalizuje 
się w akcesoriach i skórzanych torebkach, 
szytych w Polsce, z wysokogatunkowych 
materiałów i dodatków pochodzenia wło-
skiego. 

Trzy miesiące - tyle potrzebowały torebki 
Zofii Chylak, by zdobyć tytuł pierwszych 
polskich it bags.

O torebkach pisały już między innymi 
amerykańska, brytyjska i francuska edycja 
magazynu Vogue. Doceniło je także wiele 
znanych modelek, aktorek i dziennikarek 
modowych, wśród nich Alexa Chung, Feli-
city Jones, Edie Campbell i wiele innych.

Pod koniec 2018 roku marka rozpoczęła 
współpracę z jednym z najbardziej eksklu-
zywnych sklepów internetowych na świe-
cie Net-a-Porter. 

Konsekwentne budowanie tożsamości: 

Torebki Chylak charakteryzują się elegancją, minimalizmem i wyso-
ką jakością w rozsądnej, jak za produkt łączący wszystkie atrybuty 
luksusu, cenie.

Kolekcje pojawiają się w ograniczonych ilościach i dziś, żeby je ku-
pić, trzeba zapisać się na listę kilkunastu tysięcy oczekujących.

W sklepie Chylak nie znajdziesz wyprzedaży, promocji czy nawet 
wycofania kolekcji.

Duży wpływ na rozwój biznesu ma prowadzony na Instagramie 
profil chylak.bags, gdzie, za pomocą zdjęć, buduje się silna i spój-
na estetycznie marka, będąca efektem pożądania wielu kobiet. Jak 
wiadomo, nie chodzi tylko o produkt, ale także o stworzenie piękne-
go i zarazem ciekawego świata wokół.

źródło. www.chylak.com

Chylak

www.chylak.com

http://www.chylak.com
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Historia:  

Jedna z najprężniej rozwijających się polskich marek kosmetycz-
nych, produkująca naturalne kosmetyki i środki czystości. 

Choć środki czystości to element nieoczywisty w portfolio firmy 
kosmetycznej, Yope pozycjonuje się jako funkcjonalny koncept, który 
dba o cały dom, a nie tylko jego domowników

Choć pierwszy produkt powstał w kuchni jej założycieli, to teraz 
Yope jest obecne na ponad 20 światowych rynkach, także w Japonii.

Konsekwentne budowanie tożsamości:

Dzięki dopracowanym recepturom, składającym się w ponad 90% 
z naturalnych składników, powstają łagodne dla skóry produkty, 
w stosunkowo niskiej cenie.

W sklepie stacjonarnym Yope można napełnić puste opakowania 
po produktach. Od niedawna opcja refill dostępna jest także w Car-
refour Bio - na Bemowie w Warszawie i we wrocławskim centrum 
handlowym Magnolia, gdzie znaleźć można innowacyjne automaty 
Swapp, wypełnione produktami marki.

Brand skupia szeroką rzeszę obserwatorów w kanałach Social Me-
dia, z którymi wchodzi w interakcje. Na IGTV yope_soap można było 
oglądać m.in. inspirujący cykl Body Talks na temat Ciałoświadomo-
ści, czyli rozmowy założycieli marki o kobietach dla kobiet z eksper-
tami, m.in. z uczestniczką Top Model - Agatą Wiśniewską.

źródło:www.yope.com

Yope

www.yope.me

http://www.yope.me
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Orska

www.orska.pl

Konsekwentne budowanie tożsamości:

Orska, tworząc biżuterię, łączy klasyczny warsztat z naj-
nowszymi trendami, dzięki czemu powstają wzory unika-
towe, oryginalne, czasem nawet kontrowersyjne.

Marka nie ustaje w poszukiwaniu nowych technik i mate-
riałów. Efektem ostatnich eksperymentów jest syntetyczny 
kamień powstały z poprzemysłowego plastiku.

W wizji Orskiej biżuteria to nośnik symboli, dlatego za 
każdą nową kolekcją stoi odmienna idea, budująca tempe-
rament marki.

Każdego roku projektantka wyrusza w rzemieślniczą 
podróż w różne zakątki świata, gdzie oprócz poszukiwa-
nia inspiracji, czynnie rozwija swój warsztat jubilerski. Jej 
kolekcje powstawały już m.in. we współpracy z rzemieśl-
nikami z Meksyku, Bali czy Katmandu.

Nieszablonową aranżacją cechują się także autorskie buti-
ki Orskiej. Wystawna biżuteria swoje miejsce prezentacji 
znajduje na geometrycznych kubikach, specjalnie zapro-
jektowanych szafach i szufladach wystawienniczych czy 
podwieszonych instalacjach, na wzór np. lasu rąk.

fot. 

Historia: 

Artystyczna biżuteria dla kobiet odważ-
nych i poszukujących sposobów na wyra-
żanie siebie.

Anna Orska - założycielka marki i projek-
tantka wykorzystuje materiały nietypowe 
dla jubilerstwa: stare liny żeglarskie, części 
samochodów i komputerów, mechani-
zmy zegarów, fragmenty meteorytów czy 
papier. 

Orska wprowadziła do polskiego jubiler-
stwa idee upcyklingu, czyli przetwarzania 
materiałów powszechnie uważanych za 
odpady.

Autorskie projekty zyskują uznanie wśród 
światowej prasy modowej. O Orskiej na-
pisał już niemiecki Vogue i włoski Vogue 
Accessory. Biżuterię tej marki noszą m.in. 
Sharon Stone i Andie MacDowell.

źródło: www.orska.pl

http://www.orska.pl


CLUE 70/71

Historia:  

Autorska pracownia ceramiczna prowadzona przez Martę Kach-
niarz, mieszcząca się w Warszawie.

Artystka projektuje i własnoręcznie wykonuje przedmioty użytkowe, 
zastawę oraz biżuterię. Każdy z wytwarzanych przedmiotów, nie-
zależnie od przeznaczenia, przybiera proste, nowoczesne formy, od 
podstawowych kształtów geometrycznych po bardziej organiczne.

Stylistyka Trzasku jest swobodna. Inspiracje fakturami materiałów, 
takich jak marmur czy lastryko, sąsiadują z jasną paletą pasteli i nie-
wymuszoną rysunkową kreską.

Konsekwentne budowanie tożsamości:

Produkty, które wychodzą spod rąk artystki, nie są identyczne, 
nie ma jednolitych kolekcji. Powstaje tzw. nie-idealna forma, która 
przyciąga szerokie grono klientów, szukających dla siebie czegoś 
wyjątkowego, a nie pochodzącej z sieciowych marek jednolitości 
i powtarzalności.

Wzorzyste talerze, królujące w asortymencie marki, nie służą tylko 
jako zastawa stołowa, ale, powieszone na ścianie, mogą stać się 
także elementem wystroju wnętrza, bądź miejscem do ekspozycji 
biżuterii.

Trzask Ceramics bardzo często można spotkać na targach designu, 
gdzie Marta Kachniarz wsłuchuje się w głos i potrzeby klientów. 
Projektantka swoją elastyczność i otwartość na sugestie konsu-
menta przeradza w różnorodność powstałych form i środków wyra-
żania ekspresji. 

Trzask ceramics

www.trzaskceramics.pl

źródło: www.instagram.com/trzaskceramics

http://www.trzaskceramics.pl
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Historia: 

Polska marka modowa stworzona przez 
Antoninę Sameckę i Klarę Kowtun. Dziew-
czyny projektują ubrania dla kobiet, które 
mają wyrazisty styl i ciekawą osobowość 
- które chcą, żeby stylizacja podkreśla-
ła to, kim są, ale nie krępowała przy tym 
ruchów.

Punktem wyjścia projektów jest zawsze 
szara bluza z kapturem - klasyk XXI wieku, 
symbol wygody i luzu, który RISK interpre-
tuje w elegancki, często nieszablonowy 
sposób.

Samecka i Kowtun w 2019 roku znalazły 
się na liście People Transforming Business 
(Business Insider Polska) wśród 80 osób, 
które zmieniają polski biznes na lepsze.

RISK made in Warsaw

www.riskmadeinwarsaw.com

Konsekwentne budowanie tożsamości:

Marka projektuje rzeczy ponadczasowe, 
mające jednak odzwierciedlenie w najgo-
rętszych trendach, które są połączeniem 
miłości do wygody i dobrego krawiectwa.

Prototypy kolekcji mierzone są na kobie-
tach o wzroście od 158 do 180cm i zróżni-
cowanych sylwetkach. Modelki czynnie te-
stują produkty, robiąc to, co robi się w nich 
każdego dnia, dzięki czemu powstają 
niemalże idealne konstrukcje ubrań.

Jedna z projektantek, Antonina, ma bar-
dzo wrażliwą skórę, więc każdy materiał 
przechodzi jej surowy test. Do sprzedaży 
trafiają zatem produkty nie tylko wygodne 
w noszeniu, ale także dbające o komfort 
skóry.

źródło: www.riskmadeinwarsaw.com

http://www.riskmadeinwarsaw.com


CLUE

Nasze odbicie

Od rosnącego znaczenia zrównoważonych materiałów po 
 eleganckie elementy oraz celebrację indywidualności 

i wyjątkowości - tak będziemy aranżować domy w 2021 roku.
Aby wnętrze zyskało nowego wrażenia, spróbuj połączyć nowe 

 zakupy ze starymi znaleziskami na rynku. Szukaj elementów 
wystroju, takich jak regały i fotele, które nie zostały doskonale 

odrestaurowane, ale postarzały z charakterem. Uroku z pewnością 
dodają odpryski lakieru, wyblakłe tkaniny i skazy. Dobierz kilka 

luksusowych elementów, jak np. wyraziste oświetlenie, które 
dodają aranżacji nowoczesnej nuty. Pamiętaj, że wnętrze nie 

musi ograniczać się do jednego stylu, ale podążaj przede wszystkim 
za swoimi potrzebami i upodobaniami. 

TRENDY WE WNĘTRZACH
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Gorąca moda 
zimowa

TRENDY W MODZIE

CLUE 76/77

Zimno? Nie znamy tego słowa! Dzięki dłuższej kurtce, 
wełnianej czapce i białym botkom, które coraz częściej wkradają 

się do stylowej garderoby, na pewno poczujesz się ciepło i przytulnie. 
Co pod spodem? Miętowy sweter z bufiastymi rękawami z pewnością 

stanie się po raz kolejny podstawowym elementem zimowych stylizacji. 
Ku wygodzie nie może zabraknąć w naszych szafach spodni z dzianiny, 

które od teraz stały się integralną częścią naszego stroju na wyjście 
- nie tylko do sklepu. Normy bowiem szybko się zmieniają, a moda 

musi dostosować się do nowego sposobu bycia.



duka.com

MATERIAŁ SPONSOROWANY

CLUE

PUNKT WIDZENIA

Tożsamość lokalna wobec 
trendów globalnych: 

wywiad z marką Hetman 
Jewelry

Kluski śląskie, pierogi czy zarys katowickiego Spodka – to tylko 
niektóre projekty i kształty biżuterii, którą znajdziecie w ofercie 

Hetman Jewelry. Projektantka stawia na regionalizm - focusując się na 
Śląsku, jednocześnie wpisując się także w globalne trendy dzięki m.in.  

minimalizmowi. Jak zatem tworzyć tożsamość lokalną, aby mówiła o niej 
cała Polska (lub nie tylko)? O tym, specjalnie dla Clue – magazynu Grupy 

Domodi, opowiada Katarzyna Hetman

Autorka: Katarzyna Hetman,
jednoosobowa marka, projektant, 
tester i główny krytyk

78/79
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CLUE: Marka Hetman Jewelry istnieje 
od maja 2017 roku – powiedz proszę, 
czy od początku  wiedziałaś że inspiracja 
Śląskiem to „ten” kierunek?  

Katarzyna Hetman: Moja przygoda 
z biżuterią zaczęła się około dwóch lat 
wcześniej. To były początki mojej własnej  
działalności, nabierałam praktyki w zawo-
dzie, próbowałam nowych technik, robi-
łam biżuterię na  zamówienie, pojedyncze 
projekty, wykonywałam usługi i naprawy 
dla sklepów z biżuterią. Wtedy  nawet nie 
przyszło mi na myśl, że się odważę stworzyć 
swoją własną pierwszą kolekcję. Musiałam  
nabrać pewności osobistej i zawodowej, 
przestać się bać i w końcu zaryzykować. 
Pomysł kiełkował w  mojej głowie od prze-
szło roku zanim pokazałam go światu, ale 
wiedziałam, że jeśli powstanie  pierwsza 
kolekcja to na pewno będzie to Śląskie.  

CLUE: Dlaczego akurat Śląsk?  

KH: Mój pierwszy oddech to Śląsk. 
Urodziłam się w Katowicach, mieszkam 
w Sosnowcu około 5 km od  Katowickiego 
Spodka. Ta przestrzeń to moje podwórko. 
Dzieciństwo, dorastanie, teraźniejszość,  
wzloty i upadki to wszystko działo się tu-
taj. Stąd pojawił się pomysł na ukazanie 
tego, co jest mi i  osobą tu będącym bli-
skie. Przekucie codziennej rzeczywistości, 
obrazów, architektury,  nieoczywistych 
kształtów w biżuterię. 

CLUE: Fenomenalnie łączysz trendy 
lokalne z globalnymi. Twoje projekty to 
hołd lokalności, jednak  ich forma, królujący 
minimalizm oraz sama komunikacja – od-
powiadają globalnym trendom. W  jaki 
sposób to łączysz i przekuwasz w sukces?   

KH: Dziękuję bardzo za te słowa, bardzo 
miło mi to usłyszeć. Nie wiem tylko czy 
moja odpowiedź na to  pytanie będzie 
zadowalająca dla odbiorców (śmiech). 
Absolutnie nie sugeruję się trendami  
globalnymi. Na początku starałam się 
wszystko śledzić, jak wygląda rynek, co 
jest teraz na topie.  Jednak dość szybko 
stwierdziłam, że nie jest to droga, którą 
chce iść. Tworzę zupełnie coś innego,  
projekty bardzo związane regionalnie. Nie 
czuję się dobrze ani potrzeby w gonieniu 
rynku  globalnego, rodzimego czy bran-
ży. Tworzę to, w czym czuje się dobrze, 
w swoim stylu i estetyce. Jeśli  moja 
lokalność obecnie wpisuje się w świa-
towe trendy to bardzo mnie to cieszy, 
ale jest to zbieg  okoliczności. Prawda 
jest taka, że za rok może się okazać, że 
już się w nie, nie wpisuje, tylko, że robię  
zupełnie coś innego. Jeśli chodzi o ko-
munikację to jestem w wielu miejscach 
w social mediach, a tam,  gdzie pojawiają 
się treści to są to moje słowa i myśli, które 
zwykle powstały chwilę przed publika-
cją  (śmiech). Nie szukam nowych technik 
komunikacji z odbiorcą, komunikuję się tu 
i teraz. Wybrałam  taką drogę w mediach 
społecznościowych. Specjaliści z tej bran-
ży pewnie czytając to łapią się za  głowę, 
ale stawiam na autentyczność, nie na 
zabiegi marketingowe i może to właśnie 
to stoi za tak  zwanym sukcesem.

CLUE: Jak wygląda u Ciebie proces po-
szukiwania inspiracji – bo obok śląskich 
klasyków, można u  Ciebie spotkać zupeł-
nie nowy punkt patrzenia np. na słynne 
bloki „Kukurydze”, które  przedstawiasz 
jako rzut z góry – czyli w formie kwiatka 
np. na pierścionku.  

CLUE 80/81

fot. www.hetmanjewelry.com



CLUE 82/83

KH: Tak jak już wspominałam wcześniej, 
moją inspiracją jest codzienna rzeczywi-
stości, otaczający świat,  nieoczywiste 
kształty, które nas otaczają i są nieode-
rwalną cząstką nas, których mniej lub 
bardziej  jesteśmy świadomi. Wiele osób 
przybywających tutaj mniej więcej zdaje 
sobie sprawę, jak może wyglądać rzut 
najbardziej znanych budynków w regio-
nie. Po czym, gdy zmienimy go w biżu-
terię  okazuje się, że to kształt o dwóch 
znaczeniach. Wygląda jak gwiazda lub 
kwiatek, ale od razu będzie  wiadomo, 
że jest to ta gwiazda i ten kwiatek, który 
jest również rzutem budynków Kukurydzy 
i Gwiazdy. 

CLUE: Kto jest głównym odbiorcą Two-
jej marki? Jak zdefiniowałabyś takiego 
użytkownika?  

KH: Moimi odbiorcami  są osoby, dla 
których moja biżuteria ma znaczenie 
symboliczne. Są to osoby, które są zwią-
zane z regionem lub gastronomią, są to 
też osoby, które lubią nietuzinkową biżu-
terię,  architekturę lub kochają gotować 
i jeść.  

CLUE: Jakie działania komunikacyjne 
i na jakich kanałach prowadzisz? Czy jest 
coś, co Cię  zaskoczyło w komunikacji 
Twojej marki lub może któryś kanał oka-
zał się być skuteczniejszy niż  zakładałaś?

KH: Poza moją stroną, można mnie 
znaleźć na facebooku, instagramie i pin-
tererescie i kilku platformach  sprzeda-
żowych. Najwięcej dzieje się u mnie na 
Facebooku. Z Instagramem mam wzloty 
i upadki, raz  się dogadujemy, a raz mu-
simy od siebie odpocząć. Problem tkwi 
w mojej niesystematyczności, jeśli  chodzi 
o tworzenie treści. Coraz bardziej przeko-
nuje się do Instagrama i odkrywam jego 
możliwości  komunikacyjne. Jeśli chodzi 
o TikTok to dla mnie czarna magia i tam 
raczej się nie pojawię (śmiech). 

CLUE: Mamy już gastronomię, architek-
turę, biżuterię z węglem – pozostaje mi 
zapytać – co dalej?

KH: To dobre pytanie. Zobaczymy co 
przyniesie nowy rok. 2020 pokazał, że 
plany planami, a  rzeczywistość to zupeł-
nie co innego. Na pewno będą pojawiać 
się nowe wzory w obecnych  kolekcjach, 
mam kilka pomysłów, które są w trakcie 
przygotowań. Możliwe, że pojawią się  
pojedyncze egzemplarze. Chciałabym 
pokazać swoim odbiorcom coś innego, 
pobawić się formą.  

CLUE:  A na koniec – zdradź nam, który 
z projektów jest Twoim ulubionym i dla-
czego?

KH: Nie mam ulubionego. U mnie zmie-
nia się to od poczucia humoru, ale jeśli 
mam zdradzić, że w  obecnie panującej 
sytuacji na świecie to chyba wybór pod-
świadomy. Najczęściej noszę: Oscypki 
oraz  Katowicki Spodek w tym roku bar-
dzo brakuje mi gór, otwartych przestrzeni, 
koncertów i festiwali.

rozmawiała: Marta Kaleta-Domaradzka

fot. www.hetmanjewelry.com
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Autorytet czy idol?

Ten rok wywrócił wszystko do góry nogami. Świat się zmienia i już 
nigdy nie będzie taki sam. Trudno powiedzieć, czy nowy rok będzie 

lepszy czy gorszy. Nie wiadomo, co nam przyniesie życie. Świat mody 
także przeszedł rewolucję. Konsumpcjonizm zwolnił, a świadome zakupy 

powoli zaczynają nam wchodzić w krew. Analizujemy, sprawdzamy 
produkcje, czytamy metki. W świecie influencer marketingu wszystko 
uległo zmianie. Czy jednak możemy zaryzykować stwierdzeniem, że 

w tym zawrotnym tempie, okres pandemii był nam potrzebny do tego, 
by odrobinę zwolnić…

Autorka: Ewelina Salwuk-Marko,
red. nacz. Portalu Feszyn.com , właściciel 
Agencja Sal-Mar, twórczyni GoWomen.pl

TIPS&TRICKS

Świadome zakupy a influencerzy 
 
Nie da się ukryć, że w ostatnich latach 
bardzo istotna stała się dla nas opinia in-
nych. Szczególnie osób popularnych w so-
cial mediach. Jeśli instagramerka, mająca 
milion fanów, poleci nam sukienkę jakiejś 
marki – uznajemy, że sukienka jest wyjąt-
kowa i musimy ją mieć. Czujemy  potrzebę 
jej posiadania. Nie dlatego, że jest nam 
bardzo potrzebna, ale dla samego faktu 
jej własności. Zakupy, szczególnie wśród 
młodych ludzi, często są podyktowane gu-
stem innych osób, a raczej tego, co zostało 
im zareklamowane. Konsumpcjonizm na-
dal rósł. W pewnym momencie, jak grzyby 
po deszczu, zaczęły pojawiać się kolejne 
nowe marki. Nie zawsze kreowane wzglę-
dem jakichś wartości czy idei. Niektóre 
nie tworzyły nic nowego, nie oferowały 
nic interesującego. Tym samym, nie niosły 
za sobą jakiegoś konkretnego przekazu. 
Zostały stworzone dla samego faktu wy-
sokiego zarobku. Wystarczyło pokazać się 
w social mediach, zrobić płatną reklamę, 
przekazać kilka produktów dla influence-
rów, aby zdobyć uznanie konsumentów.

Dziś, powoli, ten stan rzeczy zaczyna 
zwalniać. Pandemia wpłynęła na ludzi 
w znaczący sposób. Nie tylko na zasob-
ność ich portfela, ale także na świado-
mość odpowiedzialnych zakupów. Już 
wiemy, że w obecnej sytuacji przetrwają 
tylko ci najsilniejsi, i ci, którzy budowali 
swoje marki (nawet te małe) na podstawie 
pewnych wartości.

Konsumenci coraz częściej, przed dokona-
niem zakupu, sprawdzają produkt. Czytają 
skład, szukają informacji, gdzie dana rzecz 
została wyprodukowana. I tu, ważnym 
kryterium staje się nasz rodzimy rynek. 
Świadomość wybierania polskich pro-
duktów, moim zdaniem, wzrasta. Ludzie 
zaczynają rozumieć sytuację i chcą przy-
czynić się do rozwoju naszych polskich 
firm, ale także i naszej gospodarki. Wybie-
rają polskie marki, polskie produkty, bo są 
bardziej świadomi, jak to tak naprawdę 
powinno wyglądać. 

Dzięki temu świat influencerów przemo-
delował się – stawiając na jakość, a nie 
na ilość. Influencerzy chcą też, poprzez 
promowanie różnych produktów, poka-
zywać siebie w lepszym świetle. Pragną 
być postrzegani jako idole, a może nawet 
i autorytety…

Konsumenci coraz 
częściej, przed 
dokonaniem 
zakupu, sprawdzają 
produkt.



Współcześni idole, czy to też są autorytety?
 
Warto zadać sobie pytanie. Kto to jest autorytet? Jaka jest jego 
definicja? I czy faktycznie zmieniła się na przestrzeni lat – tym bar-
dziej teraz. Zawsze kojarzony był z pewną pozycją, ogromnym 
dorobkiem twórczym, dziełem – niejednokrotnie tworzonym przez 
lata. Wprowadzeniem czegoś nowego, nierzadko rewolucyjnego. 
Uważany jest za coś dobrego, potrzebnego i ważnego. Idol – już 
niekoniecznie. Czy współcześnie mamy jeszcze jakieś autorytety? 
Kogoś, na kim warto się wzorować czy czerpać inspiracje? Kogoś, 
kto będzie swoim postępowaniem nas motywował?

W obecnych czasach, szczególnie wśród ludzi młodych, można 
zauważyć fascynację medialnymi idolami. Nie zawsze mają oni za 
sobą lata doświadczeń. Większość ludzi po prostu chce być na ich 
miejscu i zaczyna ich uznawać za autorytet. Idole, gwiazdy, celebry-
ci nie zawsze mają coś wartościowego do przekazania. Bywa tak, 
że wizerunek kreują poprzez swoją bezmyślność czy hejt. Zdarza się 
innym nazwać ich właśnie w taki sposób, ale czy słusznie?

Czy w XXI wieku mamy jeszcze jakieś autorytety?
 
Dawniej, większość z nas, miała jakieś wzory osobowościowe, 
ważne osoby, które były dla nas wzorem do naśladowania. Inspi-
rowaliśmy się nimi, byli oni niczym klucz do naszej samorealizacji. 
Dodawały nam siły i nadziei. Czerpaliśmy natchnienie z ich dorobku 
czy motywujących cytatów. A tych, w świecie mody, jest całe mnó-
stwo. Zmieniały się one na przestrzeni dekad, jednak niektóre pozo-
stały nieśmiertelne. Ich wizja, rozwój, dorobek artystyczny są waż-
ne. Jednak w dobie dzisiejszego natłoku informacji, bardzo łatwo 
jest podważyć czyjś autorytet.
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Jeśli zapytam kogoś z branży o autorytet 
w świecie mody, to na pewno usłyszę takie 
nazwiska jak: Antkowiak, Wróblewska, 
Lagerfeld, Wintour czy Chanel.
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Ponadczasowe persony 
w świecie mody
 
Coco Chanel idealnie odnalazłaby się 
w naszych czasach. Była nietuzinkowa, 
wyjątkowa i niezwykle odważna. W cza-
sach, w których żyła, każdy jej pomysł 
wydawał się innym rewolucyjny, a na-
wet szalony. To właśnie ona „pozwoliła” 
kobietom swobodnie oddychać – wy-
swobodzić się ze sztywnych, niewygod-
nych gorsetów. Zwróciła uwagę na to, 
że spodnie świetnie nadają się także dla 
kobiet. Ale jeśli myślicie, że po jej projek-
tach wszystkie kobiety zrzuciły gorsety, 
założyły little black dress, obcięły włosy 
i włożyły spodnie – to się mylicie. Wielu 
ludzi uważało, że to, co proponuje francu-
ska projektantka, jest niemoralne i nieod-
powiednie. Musiała zmierzyć się z hejtem, 
drwiną i krytyką. Ale bez względu na 
wszystko robiła to, co czuła, nie patrząc 
na innych. Po latach stała się niekwestio-
nowanym autorytetem w świecie mody. 
I ten kult trwa po dziś dzień – jako jeden 
z najsilniejszych na całym świecie.

Jej idea, koncepcja, pomysły – inspirowały 
wielu znanych twórców przez lata. Dziś 
może stać się autorytetem dla początku-
jących projektantów, którzy nie wiedzą, 
w którą stronę podążać.
 
Coco zaczynała w czasach wojny, nie 
było jej łatwo, tak jak nie jest łatwo i dziś. 
Trudno jednak porównać te dwa okresy, 
mimo to nasuwa się pewna dygresja.

Nie tylko skupiać się na sprzedaży, ale 
także nieść przesłanie – tak, aby kupujący 
utożsamiali się z marką. By czuli ją całym 
sobą i wierzyli, że mają do wykonania jakąś 
misję. Oprócz posiadania danej biżuterii, 
bluzki czy torebki czuli także, że współ-
tworzą coś wartościowego i ważnego. Że 
przyczynili się do realizacji konkretnej idei.

Coco Chanel chciała ubierać kobiety wy-
godnie, podkreślać ich sylwetki. Manifesto-
wać pewne przesłanie poprzez ubiór. Nie 
tworzyła od razu projektów w ogromnych 
ilościach. Robiła to z potrzeby ubierania 
innych kobiet. Początek jej kariery powinien 
inspirować innych. W tamtych czasach ko-
biety nosiły ubrania Chanel, bo miały dosyć 
sztywnych reguł, tego, że „coś nie wypada”. 
Chciały móc swobodnie się poruszać, a tym 
samym, nie być kimś gorszym. Ta idea 
przyczyniła się do rozwoju międzynarodo-
wego, obserwowanego po dziś dzień.

Budowanie marki to 
długotrwały proces, 
który powinien być 
oparty na pewnych 
wartościach i idei. 
Osoba, która 
stoi na jej czele, 
powinna być 
pewnego rodzaju 
autorytetem.

Bądź autorytetem teraz, a nie jutro!
 
Świat mody właśnie teraz potrzebuje współczesnych autorytetów. 
Osób, a także brandów, które będą budowały pewną świadomość 
i będą umiejętnie przekazywać wartości. Ich znaczenie powinno 
wpisać się w teraźniejszość. Tworząc pewne wyobrażenie o mar-
ce, trzeba kierować się ideą jakości, znaczenia i pewnego prze-
słania. Jeśli marka motywuje nas do zmiany pewnych nawyków, 
daje nam ciekawe treści, uczy nas nowych rzeczy – to przetrwa. 
Dostarczanie konsumentom nowych wrażeń, interesujących infor-
macji, nie tylko tych sprzedażowych, jest dziś kluczem do sukcesu.

Za marką stoją ludzie. Dawniej widzieliśmy 
tylko produkt, nie widzieliśmy procesu po-
wstawiania czy osób, które współtworzą 
całą firmę od szefa aż po pracownika. Dziś 
to się zmieniło. Mamy możliwość zaprzy-
jaźnienia się z marką – dzięki kanałom ko-
munikacji, jakie oferują nam social media. 
Marki pokazują nam, co robią w wolnym 
czasie, dzielą się prywatnymi informacja-
mi, są jakby obok nas. Dzięki temu stają się nowoczesnymi autory-
tetami. Wchodzą na inny szczebel naszego uznania.

A czy Ty masz swój wzór osobowy, który napędza Cię do działa-
nia? Jest wart naśladowania?

Świat mody 
właśnie teraz 
potrzebuje 
współczesnych 
autorytetów.
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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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