Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014

Wioleta Dryl*
Anna Dziadkiewicz**
Wioleta Dryl, Anna Dziadkiewicz

Wp³yw designu na decyzje zakupowe konsumentów
dóbr luksusowych
Wp³yw designu na decyzje zakupowe konsumentów dóbr luksusowych

Wstêp
W wysoce konkurencyjnych firmach design sta³ siê sta³ym punktem
procesu kreowania nowego produktu, coraz czêœciej uznawanym za jeden z najwa¿niejszych elementów innowacyjnoœci. Jego rola stale siê
umacnia na rynku dóbr luksusowych, ze wzglêdu na wci¹¿ rosn¹ce zainteresowanie tego typu produktami. Warto zauwa¿yæ, ¿e kryzys gospodarczy na œwiecie nie wp³yn¹³ znacz¹co na kondycjê tego rynku. Co wiêcej, Europa, pomimo spowolnienia gospodarczego, jest wci¹¿ jednym
z najbogatszych rejonów œwiata, a jej udzia³ w globalnym rynku dóbr luksusowych jest dominuj¹cy. Dodatkowo prognozy s¹ bardzo pozytywne –
wed³ug ekspertów firmy doradczej Ernst & Young tempo wzrostu rynku
dóbr luksusowych w 2014 r. bêdzie oscylowa³o na poziomie 7%, a jego
wartoœæ szacowana jest na 225 mld euro. Dane te t³umacz¹ zainteresowanie badaczy wielu dziedzin t¹ tematyk¹.
Celem artyku³u jest analiza wp³ywu designu produktu luksusowego
na decyzje zakupowe wspó³czesnych konsumentów, a tak¿e wskazanie
miejsca designu poœród specyficznych cech dóbr luksusowych.

1. Istota produktu luksusowego
Analiza literatury z zakresu takich nauk, jak zarz¹dzanie, socjologia,
psychologia czy marketing jednoznacznie wskazuje na coraz wiêksze zainteresowanie zarówno pojêciem luksusu, jak i dóbr luksusowych. Choæ
pojêcia te maj¹ charakter silnie subiektywny, a ich pojmowanie zale¿y od
wielu czynników, dorobek teoretyczny oraz bogate doœwiadczenia wytwórców produktów luksusowych pozwalaj¹ na doprecyzowanie ich
definicji.
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Najczêœciej spotykana w literaturze definicja produktu luksusowego
odnosi siê do relacji wystêpuj¹cych miêdzy cen¹ i popytem, czyli do
efektu Veblena. Zgodnie z tym podejœciem popyt na produkty luksusowe
roœnie wraz ze wzrostem ich cen [Leibenstein, 1950, s. 199–200]. Nale¿y
jednak zauwa¿yæ, ¿e taka definicja, choæ s³uszna, nie oddaje w pe³ni specyfiki dóbr luksusowych. Istotne wydaje siê tu poznanie przyczyn paradoksu produktów luksusowych, poznanie powodów, dla których konsumenci s¹ gotowi zap³aciæ za produkt tak wysok¹ cenê, i czy cena ta zawsze
jest nieuzasadniona.
Za przyczynê paradoksu dóbr luksusowych podaje siê psychologiczno-socjologiczne uwarunkowania zachowañ konsumenckich [Breit,
Hochman, 1971, s. 115–116; Bagwell, Bernheim, 1996, s. 349; Chua, Zou,
2009, s. 3; Kemp, 1998, s. 591–606]. Pragnienie posiadania produktów
luksusowych czêsto podyktowane jest chêci¹ wyró¿nienia spoœród przeciêtnych konsumentów, demonstrowania przynale¿noœci do klasy wy¿szej. Pragnienie to nie jest jednak wynikiem wy³¹cznie stanu umys³u indywidualnego konsumenta. Istotny tu jest kontekst socjologiczny zjawiska. Konsument pragnie bowiem produktów, które stanowi¹ obiekt
po¿¹dania nie tylko jego, ale tak¿e innych osób z jego otoczenia [Breit,
Hochmann, 1971, s. 115–116]. Produkt staje siê tym bardziej luksusowy,
im wiêksze grono konsumentów go po¿¹da, ale jednoczeœnie im mniej
konsumentów mo¿e sobie na niego pozwoliæ [van der Veen, 2003, s. 406].
W badaniu psychologicznych uwarunkowañ decyzji konsumenckich
na rynku dóbr luksusowych istotne staje siê poznanie dalszych przyczyn
czêsto irracjonalnych zachowañ konsumenta. Wielu autorów podkreœla
fakt, i¿ w przypadku dóbr luksusowych to w³aœnie czysto emocjonalne
przes³anki bior¹ górê nad pragmatyzmem, racjonaln¹ ocen¹ produktu.
Produkty luksusowe nabywane s¹ czêsto wcale nie po to, by zaspokoiæ
konkretn¹ potrzebê. Temu s³u¿¹ bowiem produkty powszechne, dostêpne w przeciêtnych cenach rynkowych. Dobra luksusowe przede wszystkim maj¹ dostarczaæ ich konsumentom przyjemnoœci [Hirschman, 1982,
s. 92–101; McCracken, 1986, s. 71–84; Belk, 1988, s. 139–168]. W tym miejscu nale¿y wiêc siê zastanowiæ, z jakich walorów produktów luksusowych konsument czerpie tak du¿¹ przyjemnoœæ, by p³aciæ za nie a¿ tak
wysokie ceny. Tacy autorzy, jak Roy Chua i Xi Zou uznaj¹, ¿e funkcjonalnoœæ produktów luksusowych nie ma dla ich nabywców ¿adnego znaczenia, licz¹ siê jedynie doznania hedonistyczne [Chua, Zou, 2009, s. 3;
Kemp, 1998, s. 591–606]. Takie podejœcie stawia przed producentami dóbr

Wp³yw designu na decyzje zakupowe konsumentów dóbr luksusowych

73

luksusowych bardzo trudne wyzwanie stworzenia produktu, który ma
przede wszystkim dawaæ przyjemnoœæ i którego pragn¹ wszyscy, ale nabyæ mog¹ tylko nieliczni.
Nale¿y wiêc wskazaæ takie cechy produktu luksusowego, które dostarczaj¹ przede wszystkim doznañ hedonistycznych i jednoczeœnie sprawi¹, ¿e konsument jest gotów zap³aciæ za nie najwy¿sz¹ cenê. Jedn¹ z takich cech jest design.

2. Miejsce designu w strategii produktu luksusowego
Design jest wskazywany jako jedna z najistotniejszych cech produktów luksusowych i jeden z najwa¿niejszych elementów strategii produktu luksusowego. To wieloznaczny termin odnosz¹cy siê do przedmiotów u¿ytkowych i dzie³ sztuki, mog¹cy oznaczaæ ich wygl¹d (cecha)
albo projektowanie (czynnoœæ). Termin jest powszechnie zwi¹zany
z wzornictwem przemys³owym, grafik¹ i sztuk¹ u¿ytkow¹, najczêœciej
jednak rozumiany jest przez przedsiêbiorców jako wartoœæ produktu
w skali makroekonomicznej, wp³ywaj¹ca na wizerunek firm go tworz¹cych [Rothwell, Gardiner, 1983, s. 161–169].
Doceniany na równi przez teoretyków, jak i praktyków ³¹czy w sobie
rozwi¹zania innowacyjne i funkcjonalne oraz jako noœnik komunikacji
wizualnej zapewnia pozytywne doœwiadczenia odbiorcom i pomaga
w budowaniu marki.
W Polsce wzrost zainteresowania designem nast¹pi³ wraz z nastaniem gospodarki rynkowej i postêpuj¹c¹ globalizacj¹. Termin ten przesta³
wówczas odnosiæ siê jedynie do sztuki i architektury, a zacz¹³ byæ coraz
popularniejszy w odniesieniu do produktów u¿ytkowych, z du¿ym naciskiem na produkty luksusowe.
róde³ tego stanu mo¿na upatrywaæ w ewolucji pojêcia, które nast¹pi³o w epoce industrializacji, zwi¹zanej z umasowieniem produktu.
Zamierzeniem projektantów by³o wówczas nadanie unikatowoœci produktom, które tworzyli, st¹d celowo unikali ³¹czenia designu z produktami masowymi. Design mia³ zawsze kojarzyæ siê z czymœ lepszym,
bardziej wysublimowanym, ciekawszym i wyj¹tkowym, a wiêc luksusowym.
W latach 50. we W³oszech producenci pozwolili swoim projektantom
eksperymentowaæ przy projektowaniu przedmiotów u¿ytkowych, jednak zasad¹ by³o to, aby produkty wykreowane przez designerów nigdy
nie wesz³y na rynek masowy. Tak narodzi³ siê w³oski design, kojarz¹cy
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siê z luksusowym przemys³em odzie¿owym, meblarskim i samochodowym. Tym, co go wówczas odró¿nia³o od spojrzenia wspó³czesnego by³a
wyj¹tkowa forma i wysoka jakoœæ. Obecnie design to przede wszystkim
komunikowanie pewnych informacji poprzez produkt, co ju¿ w XX wieku zauwa¿y³ P. Gorb – prekursor koncepcji zarz¹dzania designem, dziel¹c go na trzy poziomy [Gorb, 1995, s. 120–127]:
– produkt (np. design przemys³owy, design opakowania, projektowanie us³ug),
– informacja, rozumiana jako komunikowanie informacji o produkcie
(design graficzny, branding, projektowanie mediów, projektowanie
stron internetowych),
– œrodowisko (design wystawowy, projektowanie wnêtrz).
Design XXI wieku ma wychodziæ poza ramy estetyki i piêkna – ma
budziæ kontrowersje, ³¹czyæ funkcje ergonomiczne ze sztuk¹ u¿ytkow¹,
byæ unikatowy i co najbardziej charakterystyczne – ³¹czyæ œwiat biznesu
ze sztuk¹. Taki zwi¹zek wydaje siê niemo¿liwy, tym bardziej, ¿e sztuka,
rozumiana w tradycyjny sposób, powinna ca³kowicie wykluczyæ komercyjnoœæ. Wspó³czesny design u¿ywa zaœ komercyjnych œrodków komunikowania siê z otoczeniem. Ma swój cel i funkcjê, o czym wspomina³
w 1947 r. F. Mercer, wykluczaj¹c zwi¹zek designu ze sztuk¹: „Design jest
techniczn¹ specjalnoœci¹ odpowiedzialn¹ za powab wizualny przedmiotu (…) producentowi s³u¿y w tym celu, aby podnieœæ popyt na jego produkty poprzez ich wzmo¿on¹ atrakcyjnoœæ dla konsumenta (…) design
tworzy i uzyskuje zysk w handlu” [cyt. za: Dêbicka].
Designerzy pod naciskiem producentów pragn¹ uczyniæ z designu
synonim u¿ytecznoœci, jednak w spo³eczeñstwie dominuje ³¹czenie go
z luksusem, nie zaœ z funkcjonalnoœci¹, co wydaje siê ca³kowicie naturalne, ze wzglêdu na to, ¿e przeznaczeniem wiêkszoœci masowych produktów jest spe³nienie ich funkcji praktycznej.
W jêzyku biznesu coraz czêœciej wiêc design rozumiany jest jako
wartoœci komunikowane poprzez nowy produkt, na który w koncepcji
marketingowej mo¿na patrzeæ z punktu widzenia producenta i konsumenta. W pierwszym przypadku powinien charakteryzowaæ siê zmienion¹, ulepszon¹ form¹ lub sposobem obs³ugi klienta [Mruk, Rutkowski,
2001, s. 174]. Z punktu widzenia konsumenta powinien zaœ zaspokajaæ
now¹ potrzebê, byæ odmiennym pod wzglêdem funkcji od istniej¹cych
produktów oraz w pe³niejszy sposób zaspokajaæ potrzeby dotychczasowe.
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Co wiêcej, design, wywieraj¹c wszechstronny wp³yw na ró¿ne
aspekty marketingowego zarz¹dzania produktem luksusowym, pozwala
m.in. wyró¿niæ producenta i wp³yn¹æ na pozycjonowanie jego firmy, np.
produkty Bang & Olufsen czy Apple. Wed³ug badañ Design Council z lat
2005–2006, przeprowadzonych na próbie 1500 firm brytyjskich, okaza³o
siê, ¿e szybko rosn¹ce firmy trzykrotnie czêœciej upatruj¹ Ÿróde³ sukcesu
w designie.
Dziêki zignorowaniu strategii przywództwa cenowego projektanci
dóbr luksusowych opartych na designie mog¹ tworzyæ produkty odwa¿niejsze, bardziej innowacyjne i ciekawsze pod wzglêdem estetyki ni¿
w przypadku procesów sterowalnych, dotycz¹cych dóbr masowych. Patrz¹c holistycznie na produkt luksusowy, nale¿y uwzglêdniæ nie tylko design samego produktu, ale tak¿e (co przy produktach masowych zdarza
siê niezwykle rzadko) projekt opakowania, materia³ów reklamowych,
koncepcji reklamy i innych narzêdzi komunikacyjnych.
A. Ulwick [2009, s. 24] uwa¿a, ¿e producent, nie potrafi¹c odpowiednio przygotowaæ siê do poznania potrzeb klienta, bazuje czêsto na
zbyt du¿ych uogólnieniach. Nabywca zaœ, kupuj¹c produkt, chce otrzymaæ rezultat konsumpcji – bardzo czêsto uto¿samiany z jego poczuciem
presti¿u i luksusu. Najwa¿niejsz¹ wartoœci¹ staj¹ siê tu wiêc okreœlone
emocje, jakie produkt luksusowy ma wzbudziæ, nie zaœ jego funkcjonalnoœæ. Design jest tym obszarem kszta³towania strategii produktu luksusowego, który pozytywnie oddzia³uje na emocje i doznania konsumenta.
Podejœcie to znajduje potwierdzenie w koncepcji produktu luksusowego stworzonej przez K. Heine’a [Heine, Sikora, 2012]. Wed³ug tego
autora elementami wyró¿niaj¹cymi produkt luksusowy na tle pozosta³ych dóbr s¹: estetyka, rzadkoœæ, niezwyk³oœæ, symbolizm, cena oraz jakoœæ. Podstawowe zasady kszta³towania wy¿ej wymienionych obszarów
przedstawiono na rysunku 1.
Powy¿sze rozwa¿ania na temat istoty produktu luksusowego silnie
akcentuj¹ znaczenie wymiaru symbolicznego tych dóbr, a tak¿e psychologicznych uwarunkowañ decyzji konsumenta. Niezwyk³oœæ, symbolizm
oraz estetyka stanowi¹ wartoœæ emocjonaln¹ produktu.
Cena i rzadkoœæ s¹ elementami paradoksalnymi, sprzecznymi
z za³o¿eniami strategii stosowanych na rynkach masowych. Estetyka produktu, obejmuj¹ca wed³ug K. Heine’a szyk, elegancjê oraz piêkno, zdecydowanie odwo³uje siê do emocjonalnej sfery decyzji konsumenckich.
Stanowi ona element dostarczaj¹cy pozytywnych doznañ. W przypadku
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Rysunek 1. Cechy produktów luksusowych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Heine, Sikora, 2012].

dóbr masowych estetyka produktu czêsto posiada wymiar praktyczny,
a design postrzegany jest jedynie jako u¿ytecznoœæ, z regu³y zaœ zostaje on
ca³kowicie pominiêty. Ponad doznania estetyczne stawia siê tu inne cechy
produktu.
W przypadku produktu luksusowego konsument oczekuje niezwyk³ych, niepowtarzalnych doznañ, produktów uto¿samianych z charyzm¹, dum¹. Wytwórcy dóbr luksusowych na tak wysublimowane oczekiwania odpowiadaj¹ nie tylko poprzez design produktów, ale tak¿e
odpowiednio zaprojektowany system ca³oœciowej identyfikacji wizualnej
firmy. Design staje siê narzêdziem umo¿liwiaj¹cym zaspokojenie wyrafinowanych potrzeb konsumenta na wielu p³aszczyznach.

3. Zachowania konsumentów na rynku dóbr luksusowych
Aby lepiej zrozumieæ zachowania konsumenckie w tej materii, warto
przybli¿yæ badania przeprowadzone przez Pew Center for Research
w 2007 r. [Allen, Dimock, 2007]1. Wyniki badañ wykaza³y, ¿e Amerykanie
postrzegaj¹ dzisiejsze spo³eczeñstwo jako sk³adaj¹ce siê z dwóch klas: posiadaczy (Haves) i nieposiadaczy (Have-Nots). D. Dubois i P. Duquesne
1

Badanie prowadzone by³o w dniach 25–27 lipca 2007 r. w Stanach Zjednoczonych.
Metod¹ badawcz¹ by³ wywiad telefoniczny, w którym uczestniczy³o 1503 doros³ych respondentów. Szerzej na temat badania: [http://pewresearch.org].
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[1993, s. 35–44] wskazuj¹ za T. Veblenem na wci¹¿ aktualn¹ sk³onnoœæ do
nabywania luksusowych dóbr w zale¿noœci od dochodu na osobê, jednak
dodatkowo sk³aniaj¹ siê ku rozró¿nieniu klientów dóbr luksusowych pod
wzglêdem ich preferencji.
Produkty luksusowe tradycyjnie s¹ definiowane jako te, które daj¹
u¿ytkownikowi presti¿. Dlatego te¿ J.K. Eastman, R.E. Goldsmith i L.R.
Flynn [1999, s. 41] zaczêli zwracaæ uwagê na indywidualne ró¿nice w postrzeganiu potrzeby statusu, definiowanej jako tendencja do nabywania
dóbr i us³ug dla statusu lub presti¿u spo³ecznego. Podzielili oni konsumentów na cztery grupy wed³ug posiadanych przez nich œrodków finansowych i stopnia, w jakim potrzeba statusu jest si³¹ motywuj¹c¹ w ich zachowaniach nabywczych.
Podstawowe spostrze¿enie, które wy³ania siê z tak prowadzonej
taksonomii, jest nastêpuj¹ce: klienci dóbr luksusowych ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹ celem, dla którego nabywaj¹ dobra luksusowe. Czêœæ z nich chce
poprzez zakup dobra wejœæ do okreœlonej spo³ecznoœci, inni zaœ pragn¹
pozostaæ anonimowi (tylko wybrane jednostki dostrzeg¹ luksusow¹ markê zawoalowan¹ pod kszta³tem, form¹ czy niewielkim, ledwie zauwa¿alnym logo). W³aœnie w tym rozró¿nieniu tkwi podstawowa funkcja designu produktów luksusowych. I tu w³aœnie wy³ania siê ogrom pracy
designerów – nie sztuk¹ jest bowiem stworzyæ widoczne, zewsz¹d komunikuj¹ce presti¿ logo, jak np. w przypadku marki Gucci czy Louis Vuitton,
lecz sztuk¹ jest stworzyæ formê lub deseñ, o którym tylko znawcy bêd¹
wiedzieli, spod rêki jakiego projektanta wyszed³. Przyk³adów marek „cichych” jest równie du¿o, co w przypadku marek „widocznych”, jednak s¹
one mniej popularne. Mo¿na wœród nich wymieniæ Mulberry, Bottega
Veneta, sztukê u¿ytkow¹ Poula Henningsena czy Charlesa & Raya
Eamesów.
Konsumenci czêsto decyduj¹ siê na zakup dobra, licz¹c, ¿e w rezultacie zostan¹ przydzieleni do okreœlonego spo³eczeñstwa u¿ytkowników
marki [Escalas, Dahl, 2005, s. 37–89]. £¹cz¹c powy¿sze, mo¿na wyró¿niæ
tzw. 4P dla okreœlenia grup konsumentów dóbr luksusowych [White,
Dahl, 2006, s. 404–413; White, Dahl, 2007, s. 525–528]:
1)
2)
3)
4)

patricians – patrycjusze, arystokraci,
parvenus – parweniusze,
poseurs – pozerzy,
proletarians – proletariusze.
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Na rysunku 2 zaprezentowano grupy nabywców dóbr luksusowych
w zale¿noœci od posiadanych aktywów finansowych i potrzeby statusu
spo³ecznego.
Rysunek 2. Zale¿noœci pomiêdzy posiadanymi aktywami finansowymi
a potrzeb¹ statusu spo³ecznego w zachowaniach konsumenckich

ród³o: [Han, Nunes, 2010, s. 17].

Okreœlenie „patrycjusze” pochodzi od nazwy elity z okresu staro¿ytnego Rzymu. Obecni patrycjusze s¹ ludŸmi niezwykle zamo¿nymi i za
posiadanie okreœlonych dóbr luksusowych, projektowanych czêsto na
specjalne zamówienie, p³ac¹ ceny premium. Czêsto od dziecka otaczaj¹
siê dobrami wyj¹tkowymi, unikatowymi, spotykaj¹ z projektantami, a design jako cecha produktów, które posiadaj¹, towarzyszy im na ka¿dym
kroku. W polu ich zainteresowañ nie istnieje chêæ nabywania presti¿u czy
integrowania siê z okreœlon¹ grup¹ konsumentów. Nabywaj¹ wiêc nierzucaj¹ce siê w oczy markowe produkty, które s³u¿¹ jako „horyzontalny”
komunikat dla innych patrycjuszy. W 2002 r. N. Feltovich, R. Harbaugh
i T. To [2002, s. 630–632] u¿yli teorii gier do uzasadnienia, ¿e tzw. „typy
wysokie”, a wiêc ci, którzy znajduj¹ siê wysoko w hierarchii spo³ecznej,
czêsto unikaj¹ oczywistych komunikatów, znaków, które powinny se-
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parowaæ ich od „typów niskich”. To oznacza, ¿e patrycjusze chc¹ siê bardziej integrowaæ z innymi patrycjuszami ni¿ separowaæ od innych klas
konsumentów. Mog¹ u¿ywaæ znaków subtelnych, bo inni patrycjusze
bêd¹ potrafili w³aœciwie je zinterpretowaæ. Reasumuj¹c, na szczeblach
wartoœci finansowych bêd¹ oni znajdowali siê wysoko, natomiast nisko –
patrz¹c na potrzebê konsumowania lub nabywania dla presti¿u. Ta grupa
jest tak¿e sk³onna do integrowania siê z innymi osobami, reprezentuj¹cymi te same wartoœci.
Kolejna grupa to tzw. parweniusze (z jêz. fr. parvenir – dojœæ, dorobiæ
siê). W jêzyku potocznym mo¿na ich okreœliæ jako „nowobogackich”. S¹
to osoby, które zdoby³y maj¹tek, jednak potrafi¹ tylko naœladowaæ patrycjuszy, gdy¿ nigdy nimi nie bêd¹. Ta grupa pragnie nabywaæ luksusowe
dobra w imiê przede wszystkim poprawienia w³asnego statusu.
Warto w tym miejscu wspomnieæ o samym zjawisku statusu, tak
wydawa³oby siê nierozerwalnym z tematyk¹ dóbr luksusowych. Po raz
pierwszy pojawi³o siê w historii staro¿ytnej, gdy ka¿dy cz³owiek mia³
swoje miejsce w hierarchii spo³ecznej. Zyskiwa³ je w chwili urodzin lub
zostawa³o mu nadane przez w³adcê. Od XIX wieku mo¿na zaobserwowaæ
zmianê wagi w kierunku oceny czynów danej jednostki, jednak¿e po dzisiejsze czasy bogactwo ³¹czy siê nierozerwalnie ze statusem spo³ecznym.
Powo³uj¹c siê znów na T. Veblena i jego Teoriê Klasy Pró¿niaczej z 1899
roku, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wed³ug tego ekonomisty i socjologa zarazem
pomna¿anie bogactwa mo¿e przyczyniaæ siê do zdobycia statusu spo³ecznego, jednak to, co w rzeczywistoœci jest wyznacznikiem statusu nosi miano tzw. marnotrawstwa konsumpcji. Jako przyk³ad T. Veblen wskazywa³
u¿ywanie przez „wy¿sze sfery” srebrnych sztuæców, rêcznie malowanej
zastawy itp. zamiast tañszych substytutów, które mog¹ przecie¿ pe³niæ tê
sam¹ rolê. Wnioskowa³ on wiêc, ¿e motywem u¿ywania dóbr luksusowych nie jest u¿ytecznoœæ, lecz mo¿liwoœæ pokazania innym, ¿e ta grupa
mo¿e sobie na to pozwoliæ. Cech¹ parweniuszy jest wiêc chêæ pokazania
siê. Dlatego dla tej grupy designerzy przygotowuj¹ du¿e loga, okreœlone
kolory i kszta³ty produktów, które bez trudu mo¿na zidentyfikowaæ jako
luksusowe. Tu te¿ spe³nia siê jedna z podstawowych cech designu – komunikowanie informacji o produkcie na zewn¹trz. Parweniusze podpatruj¹ nowoœci u patrycjuszy, wiedz¹, gdzie bywaæ i co jest modne. Dziêki
zdobytemu maj¹tkowi potrafi¹ kupiæ dobra luksusowe na miarê patrycjuszy, jednak motywy ich dzia³ania wyraŸnie wykazuj¹ d¹¿enie do pokazania luksusu na zewn¹trz.
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Kolejna trzecia grupa to tzw. pozerzy. Nie posiadaj¹ wystarczaj¹cych
œrodków finansowych, aby pozwoliæ sobie na autentyczne produkty luksusowe, mog¹ wiêc jedynie pretendowaæ do znalezienia siê w œrodowisku
parweniuszy. To w³aœnie oni kupuj¹ podróbki towarów luksusowych
i dla nich rozkwita rynek imitacji markowych produktów. Podobnie jak
w przypadku drugiej z omawianych grup, design graficzny jest najwa¿niejszy – logo, kolorystyka i forma musz¹ byæ znacz¹ce i ³atwo identyfikowalne, poniewa¿ w tym wypadku liczy siê sama prezentacja produktu.
Przechodz¹c do czwartej klasy – tzw. proletariuszy – ³atwo wywnioskowaæ, ¿e bêd¹ to przedstawiciele ni¿szej klasy spo³ecznej i ekonomicznej. Konsumenci ci maj¹ trudnoœci w rozpoznaniu produktów luksusowych i najczêœciej ich rozeznanie w tym wzglêdzie ogranicza siê
jedynie do marek odzie¿owych, galanteryjnych, samochodowych i kosmetyków. Ze wzglêdu na ograniczenia finansowe i nacisk na potrzeby
ni¿szego rzêdu nie widz¹ koniecznoœci nabywania dóbr w celu poprawienia swojego statusu czy te¿ wejœcia do okreœlonej wy¿szej klasy spo³ecznej. Design, który z definicji jest nierozerwalnie zwi¹zany ze sztuk¹
i kreacj¹, w przypadku pozerów, jak i proletariuszy nie bêdzie odgrywa³
¿adnej roli.

4. Znaczenie designu dla konsumenta dóbr luksusowych
Szczególnie wyraŸn¹ cech¹ designu dóbr luksusowych wskazywan¹
przez wy¿ej wymienionych autorów jest jego niepowtarzalnoœæ, unikatowoœæ. Produkt luksusowy musi wyró¿niaæ siê nie tylko na tle produktów
masowych. Jego wygl¹d ma przywo³ywaæ wartoœci najistotniejsze dla danej marki. Ma byæ na tyle charakterystyczny, by budzi³ w konsumencie
okreœlone skojarzenia po¿¹dane przez twórcê produktu. Tradycyjny, bardzo konserwatywny design produktów marki Louis Vuitton ma swoich
wiernych wyznawców nie tylko ze wzglêdu na praktyczny wymiar stosowanych przez firmê rozwi¹zañ w tym zakresie. Ale tak¿e, a wrêcz przede wszystkim, ze wzglêdu na siln¹ identyfikacjê konsumentów z mark¹
o wielowiekowej tradycji, zwi¹zanej z elegancj¹, presti¿em, klasyk¹ [Tynan i inni, 2010, s. 1156–1163].
W tym miejscu warto jeszcze podkreœliæ miejsce designu dóbr luksusowych w tzw. brandingu emocjonalnym [por. Kozielski, Drezner,
2009; Gobé]. To, jak siê czuje nabywca jest efektem wielu starannie zaplanowanych elementów, z których projekt jest najistotniejszy. W przypadku dóbr luksusowych ju¿ sama lokalizacja sklepów jest przemyœlana –
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to okreœlone ulice (londyñska Bond Street, nowojorska Pi¹ta Aleja, paryska Avenue Montaigne, warszawska Mokotowska), czy odpowiednio wybrane domy handlowe (warszawski vitkAc czy Moliera 2). Design to ju¿
projekt samego pomieszczenia, oddzia³ywanie kszta³tów, przestrzeni,
uk³ad ekspozycji, a¿ po sam produkt, który ma za zadanie silnie oddzia³ywaæ na samopoczucie i nastrój klienta. W wystroju wnêtrz znanych
domów mody wystêpuj¹ czerwone, puszyste dywany, maj¹ce daæ wra¿enie wyj¹tkowoœci, wygodne skórzane fotele i szampan, którym klienci s¹
czêstowani przez dyskretne, o nienagannych manierach ekspedientki
(przyk³adem tu mo¿e byæ sklep Louis Vuitton na londyñskiej Bond Street).
Te wszystkie zabiegi maj¹ przyczyniæ siê do spotêgowania efektu unikatowoœci i presti¿u, zwi¹zanych z przynale¿noœci¹ do grupy klientów nastawionych na produkty luksusowe.
Jednym z sektorów dóbr luksusowych, w którym design odgrywa
szczególnie istotn¹ rolê, a jednoczeœnie jest niezwykle transparentny, jest
sektor odzie¿owy. Produkty kojarzone s¹ tu nie tylko z konkretnymi markami, ale tak¿e z krajem ich pochodzenia. Rodowód produktu w zdecydowany sposób wp³ywa tu na jego design. W³oski rynek mody jest bardzo
otwarty. Przemys³ w tym zakresie rozwija siê niezwykle dynamicznie. Na
sukces w³oskich marek z³o¿y³o siê bardzo wartoœciowe po³¹czenie kreatywnoœci i talentu za³o¿ycieli i wizjonerów tych¿e marek z du¿¹ wiedz¹
z zakresu prowadzenia biznesu. Na przyk³ad Franco Moschino rozwin¹³
swoj¹ dzia³alnoœæ dziêki miêdzy innymi wsparciu bardzo silnego mened¿era Tiziano Gustiego. Gianni Versace zbudowa³ swoj¹ markê we wspó³pracy z osobami ze œwiata biznesu, których wsparcie w zakresie zarz¹dzania przedsiêbiorstwem okaza³o siê nieocenione.
W³oski rynek mody zmienia siê bardzo dynamicznie, dominuj¹ na
nim kreatywni projektanci, pod¹¿aj¹cy za najœwie¿szymi trendami,
a przede wszystkim tworz¹cy te trendy. Zdecydowanie odmienn¹ specyfikê ma rynek francuski. Francuscy przedstawiciele rynku odzie¿y luksusowej postrzegani s¹ jako bardziej tradycyjni, tworz¹cy silne marki, takie
jak Chanel, Dior. Rynek ten powstawa³ we Francji tu¿ przed II wojn¹
œwiatow¹, a tak¿e zaraz po niej. Francuzi jako pierwsi zajêli siê licencjonowaniem marek zarówno odzie¿owych, jak i perfum. Coco Chanel jako
pierwsza w 1921 roku stworzy³a perfumy sygnowane jej nazwiskiem.
Design odzie¿y luksusowej okaza³ siê elementem strategii produktowej przes¹dzaj¹cym o sukcesie b¹dŸ pora¿ce firmy w dobie ostatniego
kryzysu. Choæ producenci dóbr luksusowych zak³adali, ¿e kryzys nie
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dotyczy ich dzia³alnoœci, a dotychczasowi nabywcy pozostan¹ im wierni
niezale¿nie od aktualnej sytuacji gospodarczej, okaza³o siê, ¿e nawet
najbogatsi konsumenci zaczêli kierowaæ siê bardzo racjonalnymi pobudkami, podejmuj¹c decyzje nabywcze. Produkty podatne na modê, ekstrawaganckie, czyli miêdzy innymi w³oskie, w dobie kryzysu zdecydowanie
straci³y na popularnoœci. Konsumenci wybierali klasyczne ponadczasowe
francuskie wzornictwo, traktuj¹c produkty luksusowe nierzadko jako
inwestycjê. I, co ciekawe, zaczêli zwracaæ uwagê na ich u¿ytecznoœæ.
Niezale¿nie jednak od sytuacji gospodarczej i preferencji w zakresie
kszta³towania strategii wzornictwa producenci nale¿¹cy do najznakomitszych organizacji zrzeszaj¹cych wytwórców dóbr luksusowych uznaj¹
design za jeden z najistotniejszych elementów swojej strategii. Zdaj¹ sobie
sprawê z ³¹czenia poprzez niego myœli ekonomicznej i technologii produkcji, w celu zaspokajania potrzeb konsumentów i rozwi¹zywania problemów. Poprawiaj¹ tym samym jakoœæ ¿ycia konsumentów, ich samoocenê i samopoczucie i kreuj¹ nowe, innowacyjne wartoœci produktów
tworzonych w ich firmach, buduj¹c jednoczeœnie swoj¹ pozycjê na rynku.

Zakoñczenie
W XXI wieku design produktów luksusowych okazuje siê znacz¹cym elementem strategii produktowej, decyduj¹cym o sukcesie b¹dŸ
pora¿ce firm na rynku. Produkty uznane za ekstrawaganckie czy udziwnione straci³y na znaczeniu. W dobie kryzysu przy wyborze produktu
luksusowego zaczêto kierowaæ siê pobudkami estetycznymi, st¹d mówi
siê, ¿e design wszed³ w now¹, bardziej dojrza³¹ fazê. Nie pe³ni ju¿ jedynie
funkcji informacyjnej, wrêcz krzycz¹cej nazw¹ producenta – to teraz subtelny przekaŸnik, ³¹cz¹cy oryginalnoœæ, bezpieczeñstwo, funkcjonalnoœæ
i piêkno, nawet na tak wymagaj¹cym rynku, jak rynek dóbr luksusowych.
Design stanowi nie tylko element kszta³towania koncepcji samego
produktu, a staje siê domen¹ strategii marketingowych firm dzia³aj¹cych
na rynku dóbr luksusowych. Przenika do takich dziedzin, jak sprzeda¿,
komunikacja marketingowa, system identyfikacji wizualnej firmy i nie
tylko. Staje siê równie¿ bodŸcem oddzia³uj¹cym na emocje konsumenta.
Te wszystkie zabiegi maj¹ przyczyniæ siê do spotêgowania efektu unikatowoœci i presti¿u, zwi¹zanych z przynale¿noœci¹ do grupy klientów
nastawionych na produkty luksusowe.
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Streszczenie
W dzisiejszych czasach design produktów luksusowych jest znacz¹cym
elementem strategii produktowej. To tak¿e uznany czynnik innowacji. Jego rola
stale siê umacnia na rynku dóbr luksusowych, ze wzglêdu na wci¹¿ rosn¹ce zainteresowanie tymi dobrami. Warte podkreœlenia jest tak¿e to, ¿e nawet kryzys
gospodarczy na œwiecie nie wp³yn¹³ znacz¹co na kondycjê tego rynku.
Celem artyku³u jest zaprezentowanie rynku dóbr luksusowych, analiza charakteru tych dóbr oraz sposobów ich postrzegania przez wspó³czesnych konsumentów. Wskazano tak¿e na rosn¹ce znaczenie designu produktu jako czynnika determinuj¹cego decyzje konsumentów.

S³owa kluczowe
produkty luksusowe, zachowania nabywców, status spo³eczny, design produktu

The role of design in the strategy of creating luxury good (Summary)
Nowadays, design has become one of the most constant element in the term
of shaping new product strategy. It is recognized as one of the most important factor of innovation. Its role has become reinforced on the luxury market, due to con-
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stantly increasing interest of these goods. It is worth considering, economic crisis
has not influenced significantly on that market condition.
The main aim of this report is to present luxury goods’ market, the analysis
of their nature and the way of their perception by modern customers. It is also indicated the increasing role of design as a factor in determining customers’ decisions.
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