


Nadajemy wizualną tożsamość markom 
na każdym etapie ich rozwoju. Projektujemy

strategię, wizerunek i komunikację.

Wykorzystujemy technologię oraz media
społecznościowe, by łączyć marki

z konsumentami.

Budujemy doświadczenia, które pomagają 
markom nie tylko być, ale być wyjątkowymi.

BRANDINGDIGITALKAMPANIE
360

Jedna agencja. Trzy obszary działań. Milion pomysłów.



Odkryj emocje,

obudź emocje!

W MDI tworzymy, inspirujemy i dzielimy się naszym doświadczeniem  
już od ponad 10 lat. TrendAir to cykl tematycznych raportów,  
w których pokażemy Ci, na które trendy oraz rozwiązania 
warto zwrócić uwagę przy projektowaniu własnej marki. 

Przedstawiony Raport przygotowaliśmy z myślą o osobach, które  
na co dzień związane są z szeroko rozumianą branżą Beauty.  
Jeżeli interesuje Cię:

jak zmienia się pojmowanie piękna, w kontekście 
przemian społecznych i kulturowych, 

w jakich obszarach będzie rozwijać się branża 
beauty jeśli chodzi kategorie produktowe oraz design, 

kto i jak wykorzystuje najnowsze trendy 
w budowaniu komunikacji do klientów,

oraz w jaki sposób Ty możesz zaadoptować  
najciekawsze rozwiązania do promocji własnej marki  
– ten raport jest właśnie dla Ciebie.

Małgorzata Wasyl

Concept Manager MDI
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Choć może się wydawać, że stanowi znikomą część całej branży kosmetycznej, rynek  

męskich kosmetyków to bardzo dynamiczny, szybko rozwijający się obszar, w którym  

marki znajdują coraz to nowe pola do eksploatacji. 

  

Tendencję zwyżkową potwierdzają liczne badania. W 2016 roku rynek produktów dla 

mężczyzn w odniesieniu do 2012 wartościowo wzrósł o 19,20 %. Tak wyglądają statystyki.  

A co na to społeczeństwo?

Skąd zmiany?
Przede wszystkim modyfikacji uległo postrzeganie mężczyzny jako konsumenta.  
Nie musi on  już wybierać między image twardziela, który gardzi jakimikolwiek kosmetykami,  
a delikatnym chłopakiem z wypychaną po brzegi kosmetyczką. Zmieniający się  
wizerunek mężczyzny, oddziałuje  na marki beauty, które dostosowują swoje oferty  
do nowych potrzeb konsumenckich. Zadbany i męski. To 2 słowa, które długo w społecznej  
świadomości były niemożliwe do połączenia, teraz stanowią nowy, pożądany typ mężczyzny.
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KIM SĄ KONSUMENCI?
Coraz bardziej świadomi swoich potrzeb względem pielęgnacji cery, sami sięgają po kremy, żele i balsamy. Nie chodzi tylko o pewność siebie, 

ale i o względy czysto biologiczne – skóra męska jest o 15-20% grubsza od skóry kobiet i posiada inną strukturę. 

mężczyzn przyznaje się do tego, że  
w ciągu dnia  sprawdzają w lustrze, 
czy wyglądają dobrze i poprawiają  
swój wygląd.

mężczyzn twierdzą,  
że dobry wygląd,  
uroda mają znaczenie.

mężczyzn stosuje 
kremy do twarzy.

mężczyzn poświęca na codzienną  
pielęgnację 5 do 14 minut.  
41% mężczyzn przeznacza na to do 45 
minut. A od 45 do 90 minut aż 18%  
mężczyzn.

Żródło:
https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/mezczyzni-uzywaja-coraz-wiecej-kosmetykow,40957
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JAKIE KIERUNKI?
Choć jeszcze kilka lat temu panowie obawiali się przyznać do pielęgnacji cery  
wykraczającej poza spryskanie płynem po goleniu, teraz chętnie sięgają po nowe 
produkty kosmetyczne i testują ich skuteczność. Rynek męskich kosmetyków  
rozwija się tak prężnie, że można podzielić go na wiele charakterystycznych kategorii.

Moda na pielęgnację twarzy i brody nie jest nowością. To powrót do przełomu wieku XIX  
i XX, kiedy to gentelmeni, poddawali się zabiegom u specjalistów, tzw. golibrodów.  
Codzienne wizyty miały również wymiar czysto towarzyski. Był to czas na spotkania  
z kolegami i zwyczajne plotkowanie. Powrót do korzeni oznacza, chęć zrzeszania się  
i przebywania w męskim gronie, wymienianiu się informacjami oraz nadawaniu  
takim okazjom nowego znaczenia. Jak marka może zaprosić do męskiego klubu?  
Znajdując wspólny element, łączący panów z różnych środowisk. A czy jest coś  
bardziej oczywistego niż golenie?

1  SHAVING CLUBS CZYLI  

POTRZEBA ORGANIZOWANIA SIĘ 

W GRUPY
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DOLLAR SHAVE CLUB
Golenie nie jest prozaiczną czynnością, ale codziennym  
rytuałem, pojmowanym jako rodzaj rzemiosła, a czasem wręcz 
sztuki. Trend ten dobrze zrozumiała marka Dollar Shave Club,  
która rozpoczęła kampanię odkrywającą prawdziwe nawyki  
goleniowe. Brand powiedział stop wyidealizowanym reklamom  
kremów i żyletek do golenia. Mężczyzna przedstawiany jest  
w nich zawsze jako młody bóg, wyglądający zawsze perfekcyjnie, 
a przez co nierealistycznie. Według Dollar Shave Club każdy  
(dosłownie każdy!) ma swoje rytuały golenia i pielęgnacji skóry,  
dlatego należy zapewnić mu jak największy komfort oraz swobodę. 
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HARRY’S
Harry’s to kolejna marka, która przeciwstawia się stereotypo-
wemu traktowaniu mężczyzn. W swojej komunikacji stawia  
na wielowymiarowy obraz mężczyzny, któremu należą się  
w pełni dostosowane do jego indywidulanych potrzeb produkty  
– zawsze jakościowe i zawsze na czas. Tak, Harry’s działa  
w modelu subskrypcyjnym, oferując bardzo dobrej jakości produkty,  
po atrakcyjnych cenach.

Mit Harry’s: Twórcy marki wskazują, że bycie mężczyzną 
nie powinno być skazane na zamknięcie w schematach,  
do których przywykliśmy przez lata. Faceci również mają prawo  
do wewnętrznego chaosu, trudnych chwil i ciężkich tematów 
– Harry’s swoją działalnością chce przyczynić się do ułatwienia 
życia i uwolnienia ich ze schematów.
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- Można stwierdzić, że barber był i jest więc stylem życia. Troska o swoją brodę czy wąsy jest modna, a wręcz pożądana. Świadczą o tym pojawiające się 
na rynku nowe firmy, oferujące szeroką gamę produktów m.in. zestawów do pielęgnacji brody, pomad i past do włosów, olejków i peelingów do brody 
oraz wosków do wąsów. Jest to tylko mały wycinek tego, co oferują panom wyspecjalizowane drogerie. Marki Pan Drwal, Dear Barber czy Mr Bear wiodą 

prym w sprzedaży i rozszerzaniu asortymentu. To kolejny powrót do korzeni. 

- Zainteresowanie dobrymi jakościowo kosmetykami, zapewniającymi komfort i precyzję, nie najlepiej zwiastuje markom sprzedającym mainstreamo-
we, szablonowe golarki czy żyletki. Mężczyźni oczekują wartości dodanej w formie niekonwencjonalnych rozwiązań, stylu czy prestiżu. Historia 

zatacza koło – kiedyś jednorazówki wyparły barberów, dziś oni zajmują miejsca wielkich korporacji.
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BODY POSITIVE - POCZUJ SIĘ DOBRZE W SWOIM CIELE
Ruch body positive został zainicjonowany przez kobiety. Jest to protest przeciw nierealnemu wizerunkowi płci żeńskiej kreowanym przez media  
i reklamy (więcej o tym w rozdziale „Siła Kobiet”).  Walka trwa przede wszystkim na portalach społecznościowych - Instagramie czy Facebooku.  
Hastagi takie jak #effyourbeautystandards czy #allbodiesaregoodbodies zyskały ogromną popularność wśród użytkowników, którzy chętnie  
dzielą się zdjęciami swoich prawdziwych wizerunków. Ale czy problem dotyczy tylko kobiet?

Mężczyźni również mają dość utożsamiania się z atletami codziennie ćwiczącymi na siłowni i ich idealnymi sylwetkami.  
Nadszedł czas na odczarowanie prawdziwej męskości.
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Na podstawie nowego nurtu powstała platforma The Book of man.  
Jej celem jest określenie współczesnego wymiaru męskości. Założyciel 
portalu, Martin Robinson uzasadnia potrzebę zmiany postrzeganie 
płci męskiej:  "Przedstawienie mężczyzn w mediach jest zasadniczo  
nadal silne […] Podważając to, oddamy głos wszystkim mężczyznom, 

którzy czasam i czują się słabi, boją się i czują się niepewnie". 

Marki zaczynają dostrzegać zmiany zachodzące 
w społeczeństwie, dlatego zmieniają komunikację z klientami. 

The Future Laboratory – New Masculinity 
W następstwie wszystkich toksycznych nagłówków o męskości i postów w mediach 
społecznościowych, agencja badawcza TFL chciała sprawdzić, jak prawdziwi męż-
czyźni odczuwają i mówią o swojej płci w 2018 roku. Organizatorzy zaprosili dziewię-
ciu mężczyzn zróżnicowanych pod kątem pochodzenia, wieku i zawodu, aby omówić  

zmieniająca się rola męskości.
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https://vimeo.com/277653639
https://vimeo.com/277653639


INACZEJ: HIMS
Męski nie znaczy umięśniony macho niezdolny do wyrażania uczuć i emocji. Kosmetyki dedykowane panom muszą przejść metamorfozę tak jak  
sam wizerunek mężczyzn. Ciekawe rozwiązanie zaproponowała firma Hims. Etykiety szamponów zapobiegających wypadaniu włosów i opakowania 
tabletek na zaburzenia erekcji nie muszą kipieć męskością. Eleganckie i proste – to recepta marki.

"Hims to tylko męska marka wellness, w której każdy facet - bez względu  
na to, czy jest gejem, hetero, młodym czy starym - przyjrzy się produktowi  
i powie: Tak, mogę to kupić”.

 12 | LUXURY REPORT



INACZEJ: KEEPS
Rozpoczęta niedawno era ,,#metoo” wpłynęła na sposób postrzeganie nie tylko kobiet, ale i mężczyzn. Dziś marki nie pozycjonują się jako kosmetyki dla 
twardzieli lecz jako kosmetyki dla współczesnego mężczyzny. Jest nim ,,przeciętny facet, który chce zachować włosy i wrócić do swojego życia."

,,Nie tworzymy Keep’s tylko dla faceta, który dba  
o uwodzicielski image”, mówi współzałożyciel brandu 
Steven Gutentag." Aby odnieść sukces, chodzi o to, 
aby marka i rozwiązanie były nastawione na przecięt-

nego faceta, który ma włosy i nie chce ich stracić."
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KOLORÓWKA TO OBCIACH?
Mężczyźni podobnie jak kobiety chcą podkreślać swoje atuty oraz tuszować niedoskonałości. Jeśli zmarszczki, naczynka czy worki pod oczami są łatwe 
do zamaskowania, to dlaczego tego nie robić? Wiedzą o tym marki beauty i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom.

Marc Jacobs już od czterech lat oferuje cienie do powiek, żele do pielęgnacji 
brwi czy korektory. Nie boi się też samemu testować przed kamerą nowych 
artykułów  i wyliczać ich zalet.
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CHANEL
Chanel jedynie dla kobiet? Nic z tych rzeczy! Boy De Chanel  
to nowa kolekcja kosmetyków dedykowana mężczyznom, w skład 
której wchodzą podkład matujący, balsam do ust oraz kredka  
do brwi. Czy produkty zdobędą męskie serca, dowiemy się już  

w 2019 roku, kiedy pierwsza linia trafi do Azji. 
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TOM FORD
Kolejne wielkie nazwisko i kolejna propozycja makeup’owa. Ekskluzywna marka 
oferuje między innymi: korektor, flamaster i szczoteczkę do brwi oraz żel brązujący.
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QUO VADIS, MĘŻCZYZNO?
Zawsze kiedy zmienia się społeczeństwo, zmienia się i rynek. Elastyczność oraz dopasowanie do potrzeb klientów jest jednym  
z najważniejszych elementów branży beauty. Nie trzeba jednak od razu rzucać się na głęboką wodę i tworzyć kolekcje kolorowych kosmetyków.  
Trend ten jest dopiero testowany przez światowe marki w określonych częściach świata. Co może wydawać się  zwyczajne w Azji, niekoniecznie takie 
będzie w Europie. Łatwiej zacząć o czegoś bardziej stonowanego. Żele do czyszczenia twarzy oraz zestawy do pielęgnacji brody przypadną do gustu 

szerszemu gronu odbiorców – warto pamiętać o tym,  by obudować swoją marką w unikalną obietnicę, bliską współczesnym męskim potrzebom.
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Wskazówki:
 

Zaadresuj produkty do młodych klientów, którzy są bardziej otwarci  
na nowości. Może to być np. antybakteryjny korektor maskujący.

Możesz również zaproponować produkt unisex, 
czyli korektor dla kobiet i mężczyzn.

Zaangażuj do współpracy influencerów. Wyślij im przykładowe kosmetyki, 
aby mogli je przetestować i omówić w mediach społecznościowych.

 17 | LUXURY REPORT



Spodobał Ci się nasz raport?

Jeżeli któryś z przedstawionych trendów jest dla Ciebie szczególnie  
interesujący lub chcesz żeby nasz zespół przygotowała raport  
dedykowany tylko Twojej marce, skontaktuj się z nami.

Ula Konopacka

B U S I N E S S  D E V E L O P M E N T  D I R E C T O R

u.konopacka@mdigroup.pl
mobile: +48 533 353 939



ŹRÓDŁA:
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-najwazniejsze-preparaty-kosmetyczne-w-meskiej-pielegnacji

https://cultura.estadao.com.br/blogs/marcelo-rubens-paiva/convoquem-o-barbe-

iro-e-o-garcom-para-a-cpi/
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-man-get-ready.htmlhttps://www.instagram.com/dollarshaveclub/https://www.

instagram.com/p/BmUOctcgYCd/?taken-by=dollarshaveclub

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/mezczyzni-uzywaja-coraz-wiecej-

-kosmetykow,40957

https://manforhimself.com/harrys-launch-limited-edition-shave-with-pride-kit/

https://www.instagram.com/p/BhFQpP5A-Fb/?taken-by=harryshttps://www.

instagram.com/p/Bk40NawAs92/?taken-by=harrys

https://www.mankind.co.uk/aromatherapy-associates-the-refinery-shave-oil-
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http://nymag.com/strategist/article/best-shaving-cream-women-shave-butter-

-review.html

https://www.fashionbeans.com/2016/bulldog-skincare-beard-shave-ranges/

http://www.framecosmetics.com/how-to-maintain-a-positive-body-image-as-
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https://vimeo.com/277653639

https://www.campaignlive.com/article/former-shortlist-editor-launches-new-

-mens-digital-platform-aimed-tackling-toxic-masculinity/1462353https://thebo-

okofman.com/mind/culture/baxter-dury-interview/

https://www.racked.com/2018/6/8/17429442/hims-roman-keeps-ed-hair-loss-star-

tups-brandinghttps://www.forhims.com/hair-loss/complete-hair-kithttps://www.

businessinsider.com/for-hims-mens-hair-loss-treatments-the-accessible-and-af-

fordable-solution-2018-5?IR=T

https://www.racked.com/2018/6/8/17429442/hims-roman-keeps-ed-hair-loss-

-startups-brandinghttps://angel.co/getkeeps/jobs/334511-designerhttps://beta.

thedieline.com/blog/2018/2/6/keeps

https://www.marcjacobsbeauty.com/remedy/concealer-pen/MJ30013.htmlhttp://

whitepraline.pl/2016/03/marc-jacobs-remedy-korektor-pod-oczy-00/

https://www.chanel.com/ko_KR/fragrance-beauty/makeup/c/boy-de-chanel.

htmlhttps://www.scmp.com/magazines/style/fashion-beauty/article/2160640/cha-

nel-launch-boy-de-chanel-makeup-line-men

https://www.instagram.com/p/Bi7LprIDWiL/?taken-by=harrys
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