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MADE IN POLAND

STRATEGIA SMART DESIGN MARKI POLSKIEJ BRANŻY MEBLARSKIEJ

Platforma strategiczna / 
Wizja marki SMART DESIGN - multifunkcyjność oraz inteligentne rozwiązania

Adaptacja strategii pod 
rynek geograficzny

Kraje rozwijające się w 
szczególności Europy 

Środkowo - Wschodniej

Kraje rozwinięte w 
szczególności Europy 

Zachodniej
Chiny 

Grupa docelowa

młode rodziny aspirujące do 
klasy średniej, o wyższych 

dochodach, kupujący 
mieszkanie w nowym, 
nowoczesnym bloku w 

większych miastach

młode rodziny, single, o 
średnich dochodach, 

kupujący pierwsze 
mieszkanie, mieszkają w 

dużych miastach

młode aspirujące 
rodziny, single o 

wyższych dochodach 
“na dorobku”, kupujący 
pierwsze mieszkanie, 
mieszkają w dużych 

miastach
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MADE IN POLAND

STRATEGIA SMART DESIGN MARKI POLSKIEJ BRANŻY MEBLARSKIEJ

Platforma strategiczna / 
Wizja marki SMART DESIGN - multifunkcyjność oraz inteligentne rozwiązania 

Adaptacja strategii po rynek 
geograficzny

Kraje rozwijające się w 
szczególności Europy Środkowo 

- Wschodniej

Kraje rozwinięte w 
szczególności Europy 

Zachodniej
Chiny 

Grupa docelowa
młodzi ludzie aspirujący do klasy 
średniej, o wyższych dochodach, 
kupujący mieszkanie w nowym, 

nowoczesnym bloku

młode rodziny, single, o 
średnich dochodach, 

kupujący pierwsze 
mieszkanie, mieszkają w 

dużych miastach

młode aspirujące rodziny, 
single o wyższych 

dochodach “na dorobku”, 
kupujący pierwsze 

mieszkanie, mieszkają w 
dużych miastach

Obietnica marki

Multifunkcyjność mebli i 
Inteligentne rozwiązania 

pozwalające zaoszczędzić 
miejsce  

Inteligentne rozwiązania 
zapewniające wyższą 
wygodę mieszkania

Inteligentne rozwiązania 
zapewniające wyższą 
wygodę mieszkania 

poprzez np. 
przechowywanie dużej 

liczby przedmiotów
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MADE IN POLAND

STRATEGIA SMART DESIGN MARKI POLSKIEJ BRANŻY MEBLARSKIEJ

Platforma strategiczna / Wizja 
marki SMART DESIGN - multifunkcyjność oraz inteligentne rozwiązania 

Adaptacja strategii po rynek 
geograficzny

Kraje rozwijające się w 
szczególności Europy Środkowo - 

Wschodniej

Kraje rozwinięte w 
szczególności Europy 

Zachodniej
Chiny 

Grupa docelowa
młodzi ludzie aspirujący do klasy 
średniej, o wyższych dochodach, 
kupujący mieszkanie w nowym, 

nowoczesnym bloku

młode rodziny, single, o średnich 
dochodach, kupujący pierwsze 

mieszkanie, mieszkają w dużych 
miastach

młode aspirujące rodziny, single o 
wyższych dochodach “na dorobku”, 

kupujący pierwsze mieszkanie, 
mieszkają w dużych miastach

Obietnica marki
Multifunkcyjność mebli i Inteligentne 

rozwiązania pozwalające zaoszczędzić 
miejsce  

Inteligentne rozwiązania 
zapewniające wyższą wygodę 

mieszkania

Inteligentne rozwiązania zapewniające 
wyższą wygodę mieszkania poprzez np. 

na przechowywanie dużej liczby 
przedmiotów

Co oznacza obietnica

rozwiązania, dzięki którym z 
łatwością można umeblować 

niewielkie mieszkanie 
nadając mu nowoczesny i 
ładny wygląd, pozwalają np. 

zmaksymalizować miejsce do 
przyjmowania gości lub do 

zabawy dla dzieci 

meble posiadające 
dodatkowe (inteligentne) 

funkcje takie jak 
ładowanie telefonu, 

sterowanie oświetleniem, 
ukryte okablowanie 

rozwiązania wykorzystujące 
nowoczesne technologie 

umożliwiające np. 
automatyczne składania/

rozkładanie, zdalne 
sterowanie, dodatkowe 

funkcje takie jak możliwość 
ładowania urządzeń
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MADE IN POLAND

STRATEGIA SMART DESIGN MARKI POLSKIEJ BRANŻY MEBLARSKIEJ

Platforma strategiczna / Wizja 
marki SMART DESIGN - multifunkcyjność oraz inteligentne rozwiązania 

Adaptacja strategii po rynek 
geograficzny

Kraje rozwijające się w 
szczególności Europy Środkowo - 

Wschodniej

Kraje rozwinięte w 
szczególności Europy 

Zachodniej
Chiny 

Grupa docelowa
młodzi ludzie aspirujący do klasy średniej, 

o wyższych dochodach, kupujący 
mieszkanie w nowym, nowoczesnym 

bloku

młode rodziny, single, o średnich 
dochodach, kupujący pierwsze 
mieszkanie, mieszkają w dużych 

miastach

młode aspirujące rodziny, single o 
wyższych dochodach “na dorobku”, 

kupujący pierwsze mieszkanie, 
mieszkają w dużych miastach

Obietnica marki
Multifunkcyjność mebli i Inteligentne 

rozwiązania pozwalające zaoszczędzić 
miejsce  

Inteligentne rozwiązania 
zapewniające wyższą wygodę 

mieszkania

Inteligentne rozwiązania 
zapewniające wyższą wygodę 

mieszkania poprzez 
np.przechowywanie dużej liczby 

przedmiotów

Co oznacza obietnica

rozwiązania, dzięki którym z łatwością można 
umeblować niewielkie mieszkanie nadając mu 

nowoczesny i ładny wygląd, pozwalają np. 
zmaksymalizować miejsce do przyjmowania 

gości lub do zabawy dla dzieci 

meble posiadające dodatkowe 
(inteligentne) funkcje takie jak 
ładowanie telefonu, sterowanie 

oświetleniem, ukryte okablowanie 

rozwiązania wykorzystujące 
nowoczesne technologie 

umożliwiające np. automatyczne 
składania/rozkładanie, zdalne 

sterowanie, dodatkowe funkcje takie 
jak możliwość ładowania urządzeń

Pozycjonowanie cenowe półka cenowa średnia + średnia półka cenowa półka cenowa średnia +


