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Rynek dóbr luksusowych jest rynkiem niezwykle specyficznym; produkty na nim 

oferowane wymagają podejmowania przez producentów i sprzedawców wyjątkowych działań 

marketingowych, całkowicie odmiennych od działań stosowanych na rynkach tradycyjnych. 

Produkty te cechuje przede wszystkim wysoka jakość i cena, precyzja wykonania, znacznie 

ograniczona dystrybucja, reklama o charakterze niemasowym. 

Działania promocyjne, podejmowane przez zarządzających omawianymi podmiotami, 

mają na celu wykreowanie wizerunku dóbr, który będzie je plasował na wysokim poziomie ich 

rzadkości. Dzięki tym działaniom dany produkt staje się znany oraz widoczny dla określonego 

segmentu rynku; jednocześnie jest on odbierany jako kosztowny i niedostępny dla wszystkich, 

co dodatkowo wzmacnia poczucie prestiżu. 

I tak np. firma jubilerska Apart, która słynie w Polsce z pięknej biżuterii, przyjęła jako 

swoje hasło reklamowe: „z miłości do piękna”. Aby wypromować woje produkty firma 

podejmuje wiele działań, m.in. współpracuje z TV, zamieszcza swoje materiały promocyjne w 

prestiżowych wydawnictwach oraz w internecie, angażuje tzw. ambasadorki marki (Aneta 

Kręglicka, Anja Rubik oraz Sasha Knezevic, Katarzyna Sokołowska), uczestniczy w pokazach 

mody znanych projektantów (Macieja Zienia, Paprocki&Brzozowski, Roberta Kupisza i 

innych) i innych imprezach (fashion week w Nowym Jorku, Róże Gali, Kobieta Glamour, Viva 

Najpiękniejsi)1. Od wielu lat reklamy Apart emitowane są w okresie przedświątecznym, 

prezentując ciepłą i elegancką atmosferę. Firma ufundowała również nagrody w popularnych 

programach telewizyjnych, takich jak Top Model, Mam talent, X Factor, a produkty 

pokazywane są również w polskich serialach: Magda M., Prawo Agaty, Teraz albo nigdy, 

Przepis na życie i wielu innych. 

Inna polska marka, Vistula, zaangażowała do swoich reklam znanego na całym świecie 

piłkarza, Roberta Lewandowskiego, który stał się twarzą marki. Działania te opierają się na 

niezwykle pozytywnym wizerunku bohatera reklam, jego wzrastającej popularności i sympatii. 

Spoty i zdjęcia z Robertem pomagają w zbudowaniu wizerunku produktów Vistuli jako 

eleganckich, wyjątkowych, nowoczesnych, o wysokiej jakości2. 

Również wódka Wyborowa stawia na znane twarze; kompozytor Radzimir Dębski, 

wraz z powyższa marką zabrał nabywców w podróż do trzech dużych i znanych miast – 

                                                           
1 APART, Superbrands Polska 2013, http://superbrands.pl/wp-content/uploads/2014/03/Apart.pdf 

2 Przykład kampanii reklamowej: ROBERT LEWANDOWSKI AMBASADOREM MARKI VISTULA, 

http://globaleconomy.pl/biuletyn-naukowy/marketing/18062-przyklad-kampanii-reklamowej-robert-

lewandowski-ambasadorem-marki-vistula 



POMOC W PISANIU PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH 

Nasz e-mail: prace@edutalent.pl 

Nasz telefon: 534-020-558 

EDU TALENT - serwis pomocy w pisaniu prac magisterskich i licencjackich dla studentów 

www.edutalent.pl 

 

Warszawy, Nowego Jorku oraz Paryża oraz stworzył utwór „3 cities”; na rynku pojawiła się 

również limitowana edycja wódki Wyborowa, do której dołączono kieliszek z symbolem 

Warszawa, Nowego Jorku lub Paryża3. 

Współczesne warunki rynkowe sprawiają, że producenci produktów luksusowych 

muszą podejmować działania, dzięki którym będą nadążać nad szybko zachodzącym zmianom 

technologicznym oraz unowocześniać oferowane dobra, przy dbałości o unikatowy ich 

charakter. Konieczne jest tu takie promowanie oferty, by ochronić dziedzictwo i historię marki, 

a jednocześnie stosowanie innowacyjnych metod dotarcia do klienta, którym jest współczesne, 

młode pokolenie (tzw. pokolenie „Y”). Budowanie produktu opiera się coraz częściej na 

systemach CRM, procesie rozpoznawania doświadczeń i nawyków zakupowych klientów. 

Obserwuje się ewolucję kanałów sprzedaży omawianych dóbr, wykorzystujące wiedzę o 

upodobaniach i zachowaniach nabywców; tradycyjne kanały marketingu (czasopisma, sklepy) 

nadal stanowią istotne źródło pozyskiwania informacji, jednak od lat znaczenia nabiera przede 

wszystkim internet4. 

Jak wskazuje praktyka gospodarcza, rynek dóbr luksusowych lepiej radzi sobie z 

kryzysem gospodarczym, nie ulega on bowiem w takim samym stopniu wahaniom koniunktury 

jak rynek dóbr konsumpcyjnych. Eksperci spodziewają się, że producenci tych dóbr będą 

nasilać swoje działania w internecie, do czego wielu z nich była jak dotąd nastawiona 

sceptycznie. Występują tu nadal silne, bezpośrednie związku z klientami, co wynika z faktu, iż 

ciężko jest poznać wysoką jakość produktów droga online. Nieodzowne jedna staje się 

inwestowanie w  e-commerce, co można współcześnie zaobserwować5. 

 

1.2 Wybór przedsiębiorstwa typowego dla opisywanej branży z podaniem sposobów 

realizacji działań marketingowych i sprzedażowych  

 

Wittchen jest obecnie jednym z wiodących polskich sprzedawców dóbr luksusowych 

(luksusowego obuwia i odzieży skórzanej, dodatków i akcesoriów skórzanych, a także 

                                                           
3 Radzimir Dębski promuję markę Wyborowa, http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-

uzywki/wiadomosci/radzimir-debski-promuje-marke-wyborowa,124445.html 

4 Producenci dóbr luksusowych muszą podążać za technologią, http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-

releases/articles/dobra-luksusowe-technologia.html 

5 Deloitte: producenci dóbr luksusowych otwierają się na e-commerce, http://www.marketing-

news.pl/message.php?art=42077 
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akcesoriów podróżnych). Posiada obecnie ponad 60 własnych salonów i dwa sklepy 

internetowe. Zarządzający planują otworzyć nawet 30 nowych lokali do roku 2020, 

przebudowywane są funkcjonujące już placówki, zmieniany jest ich charakter i wygląd (do 

końca 2017 roku planuje się przeznaczenie kwoty 7 mln zł na nowe inwestycje w salony 

detaliczne oraz tzw. lifting dotychczasowych salonów6).  

Omawiane przedsiębiorstwo nastawione jest na e-commerce, zaobserwowano 

dynamiczny wzrost udziału tego kanału sprzedaży w ogólnych przychodach. Planowany jest 

zatem dalszy rozwój, poprawianie parametrów sprzedażowych oraz zwiększanie udziału 

sprzedaży przez Internet, również poza granice Polski. Jak dotąd firma Wittchen poznała już 

rynek rosyjski, norweski i niemiecki, oferuje tam swoje produkty i analizuje potrzeby tych 

segmentów7. 

 

                                                           
6 Prospekt emisyjny WITTCHEN zatwierdzony przez KNF w dniu 14 października 2015 r., s. 16. 
7 Debiut na GPW. Wittchen daje zarobić 10 procent, 

http://www.money.pl/gielda/ipo/wiadomosci/artykul/debiut-na-gpw-wittchen-daje-zarobic-

10,12,0,1949708.html 


