Jedna agencja. Trzy obszary działań. Milion pomysłów.

KAMPANIE
360

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

DIGITAL

BRANDING

Wykorzystujemy technologię oraz media
społecznościowe, by łączyć marki
z konsumentami.

Nadajemy wizualną tożsamość markom
na każdym etapie ich rozwoju. Projektujemy
strategię, wizerunek i komunikację.

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:

1

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

2

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

3

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

4

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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BYE BYE OLD
LUXURY

Od tej chwili żegnamy się z tradycyjnym pojęciem luksusu - bo jak mówić o przepychu,
Rolexach i Mercedesach w świecie, w którym główną rolę grają social media, e-commerce,
memy i nabywcy przed 30-stką? To byłoby tyle o starym, dobrym luksusie. Dlaczego tak
krótko? Bo nie ma o czym dyskutować. Luksus w starym wydaniu odchodzi do lamusa,
a „nowe” nie znaczy „gorsze” i warto o nim wiedzieć wszystko.

1 POSKŁADAĆ RZECZYWISTOŚĆ

NA NOWO
– MY TWÓRCO-ODBIORCY

Głównym motorem wzrostu i wyraźnych zmian na rynku produktów „luksusowych” jest grupa odbiorców potocznie zwana pokoleniem Y (Millennialsi) oraz pokolenie Z (tak, to Ci baaardzo młodzi). Wspólnie w 2017 roku grupy te wygenerowały 85% z ogólnego wzrostu sprzedaży
na rynku towarów utożsamianych z luksusowymi, więc nie bez przyczyny Ci właśnie odbiorcy dyktują warunki. Zmiana mentalności pokoleń, potrzeb, aspiracji wpływa na trwałe,
często drastyczne zmiany w zakresie produkcji, dystrybucji i komunikacji marek.

Żródło:
https://www.bain.com/insights/luxury-goods-worldwide-market-study-fall-winter-2017
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A żeby wiedzieć, co należy zmienić, trzeba zrozumieć, jak definiują nowy wymiar luksusu
współcześni 20- i 30-latkowie.

ZROZUMIEĆ KONTEKSTY
LUKSUSOWOŚCI – POKOLENIE Z
W sieci znajdziemy miliony definicji, poradników i opisów pokolenia Z. To przereklamowane określenie odnosi się często do powierzchowności, ogólności cech
osób „aktualnie” zaliczanych do młodych. W kontekście luksusowości, prestiżu
(pamiętajmy - te określenia nie oddają faktycznego ducha pojęcia, które omawiamy) pokolenie współczesnych 20-latków cechuje dominująca zasada - dobro
luksusowe nie jest czymś zarezerwowanym dla wybranych, każdy może
z niego czerpać w określonym zakresie, na własnych warunkach.
DIGITAL-NATIVE
Młodzi czerpią ze swojej wrodzonej umiejętności – są digital-native’ami,
co oznacza, że potrafią reagować, przekształcać i wykorzystywać dla własnych
profitów świat digital. Tworzą, kupują, sprzedają i uczą się reagować na zmieniający
rynek, zanim (jeśli w ogóle pójdą do „prawdziwej” pracy. Młodzi mają pieniądze –
bez względu na to, czy dają im je rodzice, czy sami je zarabiają (legalnie!).

- Lubią prowadzić interakcje
z marką w mediach społecznościowych
- Korzystają z urządzeń mobilnych
- Są prosumentami, tworzą własny
kontent – UGC, produkcja partnerska, fandomy
- Utrzymują kontakty, przy wykorzystaniu
mediów społecznościowych
- Charakteryzują się zdolnością multitasking,
multiscreening*
*
Żródło:
http://www.migomedia.pl/wizerunek-atrakcyjnej-marki-w-oczach-roznych-pokolen
https://marketingowe.wordpress.com/2015/06/22/konsumenci-pokolen-x-y-z-w-odslonie-c/
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DYKTATORZY KURSU LUKSUSOWOŚCI
Wyznacznikiem luksusowości, chociaż bardziej pasuje tu określanie „pożądliwości” produktu
lub usługi, nie jest jego cena, jakość i „pochodzenie”. Zdaniem pokolenia Z walutą jest atrakcyjność przekazu, który niesie za sobą produkt. Marka dopasowana do aspiracji, orientująca się w zawirowanych i nieustannie aktualizowanych wpływach kulturowych to właśnie wyznacznik luksusu.
Jeżeli marka daje nową wartość, unikalne doświadczenie, pozwala wydobyć własną osobowość może być topem, nawet jeśli koszt produktu to 5zł – kasa jest w tym temacie bez znaczenia.
MIEĆ VS DOŚWIADCZAĆ
Bez znaczenia również pozostaje „stopień posiadania”. Pokolenie Z, w przeciwieństwie
do swoich rodziców i dziadków, nie „chomikuje” dorobku – mieszkanie, samochód, ubrania,
wszystko podlega nieustannemu procesowi zmian, w których posiadanie ma najmniejsze
znaczenie – liczy się możliwość czerpania korzyści tu i teraz. Stąd wśród młodych królują
i będą królować modele subskrypcyjne, nowe możliwości wypożyczania i doświadczania
„czasowego” jak Airbnb, Uber czy The RealReal.
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ŚWIADOMI MILLENIALSI
Współcześni 30-latkowie, w przeciwieństwie do swoich
młodszych kolegów i koleżanek, podejmują bardziej złożone i przemyślane decyzje w zakresie doboru produktów
umownie nazwanych „luksusowymi”. Nowym wyznacznikiem luksusu w tej grupie odbiorców jest umiejętność
odpowiedzenia na ich ustabilizowane pragnienia i przekonania takie jak: walka o równość, zwalczenie konsumpcjonizmu i poprawa środowiska naturalnego.
ZRÓWNOWAŻONY LUKSUS – DEFINICJA
Wyznacznikiem luksusowości produktu bądź usługi
jest umiejętność zniesienia poczucia odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska czy nierówne traktowanie z konsumenta na markę. Oznacza to, że marki
muszą rzeczywiście wdrażać zrównoważone i przyjazne
dla środowiska modele biznesowe, zanim zaczną na dobre komunikować się z odbiorcami.
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UBRANI W ODPOWIEDZIALNOŚĆ – PATAGONIA DLA ZIEMI
Przykładem marki, która wzorcowo wpisuje się w pojęcie nowej luksusowości
jest Patagonia – marka, która nie tylko dostarcza konsumentom jakościową
odzież, ale buduje wokół siebie szereg działań zmierzających do rozładowania napięć i problemów wynikających z konsumpcjonizmu (na każdym
poziomie – produkcja, dystrybucja, sprzedaż). Kup, noś, wymieniaj, naprawiaj
– nie kupuj ponownie, jeśli nie wykorzystasz do cna, filozofia Patagonii z roku
na rok porywa i nakręca nowe rzesze konsumentów, dla których działania marki
są wyznacznikiem nowego luksusu.

ZRÓWNOWAŻONY LUKSUS
Curata to nowa marka luksusowych kosmetyków, która wykorzystuje zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach swojej działalności,
od opakowań, poprzez zawartość, po komunikację. Debiutancka
kolekcja zawiera botaniczne perfumy wykonane ze składników roślinnych bogatych w przeciwutleniacze, zamknięte w szklanych butelkach
z recyklingu.
"Aby stworzyć markę beauty, która jest prawdziwie bezpieczna i zrównoważona, nie można poruszać się w klasycznych schematach rynkowych" - mówi Serena Rogers, założycielka Curata. "Aby być autentycznym
i uczciwym dzięki naszej misji zrównoważonego luksusu, rozszerzyliśmy te wartości poprzez naszą platformę do pakowania i praktyki biznesowe. Chcieliśmy zapewnić, że Curata jest ekologiczny od A do Z. "
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AUTENTYCZNIE DOŚWIADCZAĆ
Pokolenie Y i Z to tak zwani współcześni nomadzi. Pokolenie wychowane na indywidualizmie,
niezależności i Instagramie stara się przede wszystkim o autentyczność wyrazu, możliwość
dzielenia i doświadczania życia w globalnym wymiarze. Dla przykładu podróżowanie samo
w sobie nie stanowi obecnie wyznacznika luksusu, ale unikalne doświadczanie, przekraczanie
barier poznania podczas podróży już owszem.
Młodsi podróżnicy są bardziej zainteresowani doświadczeniem podróży będącej elementem
detoksykacji cyfrowej w Bhutanie, niż na przykład leżingiem z drinkiem w dłoni na najpiękniejszej plaży Tajlandii. Zapewnienie doświadczenia zakorzenionego w czymś prawdziwym
i unikalnym jest kluczowym punktem zdobycia odbiorców na każdym poziomie
dostarczania usługi bez względu, czy mówimy o podróżach czy kosmetykach.

millenialsów woli raczej wydawać pieniądze
na doświadczenia niż przedmioty materialne*
*
Żródło:
https://sg.asiatatler.com/life/how-i-travel-andrew-dunn-of-scott-dunn
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użytkowników Instagrama śledzi
co najmniej jedną firmę

użytkowników odkrywa nowe
produkty i marki na Instagramie

GDZIE JESTEŚ KONSUMENCIE?
W 2017 90% użytkowników Instagrama miało mniej niż 35 lat.
Jest to grupa która, jak wiemy, kładzie nacisk na doświadczanie,
nie na posiadanie, a co za tym idzie wykazuje większą wrażliwość
na siłę obrazu. Jak Instagram zmienił pojęcie luksusu, marki
„ekskluzywnej” i wpłynął na pojawienie się nowych struktur
w tym zakresie?

*
Żródło:
https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/instagram-fashion-industry-digital-technology-a8412156.html
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Spodobało Ci się wersja
DEMO naszego raportu?
Jeżeli interesuje Cię pełna wersja raportu lub któryś z przedstawionych
trendów jest dla Ciebie szczególnie interesujący, skontaktuj się z nami.

Ula Konopacka

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

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