O roli design’u z uczestniczką projektu Przedsiębiorcze Mazowsze, która założyła agencję
reklamową PARA-BUCH

Wzór na przewagę konkurencyjną
Trzeba znaleźć „to coś” czego nie mają inni, a co przyciągnie uwagę
odbiorcy.
Sukces produktu na rynku uzależniony jest od wielu czynników takich jak m.in. odpowiednio
zdefiniowana grupa odbiorców i ich potrzeb, cena, reklama, jakość, technologia, innowacyjność.
Analogicznie błędne założenia w w/w obszarach mogą przesądzić o porażce rynkowej produktu.
Jednym z czynników decydujących o sukcesie lub porażce przedsięwzięcia jest design, czyli
wzornictwo, dlatego też ten aspekt cieszy się rosnącym zainteresowaniem marketerów. Design
wpływa na formę produktu, często technologię, procesy organizacyjne produkcji czy innowacyjność
samego produktu. Rola designu w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm nie jest jeszcze
wystarczająco doceniania przez polskich przedsiębiorców. W krajach skandynawskich powstała teoria
„Design Ladder” („Drabina Designu”), która wskazuje na stopień dojrzałości przedsiębiorstw do
wzornictwa. Wyróżnia się w niej następujące szczeble:
 brak wzornictwa,
 wzornictwo jako stylizacja,
 wzornictwo jako element procesu,
 wzornictwo jako element innowacji.
Przeciętne polskie przedsiębiorstwo wkracza nieco niepewnym krokiem na szczebel drugi, podczas
gdy dla najbardziej konkurencyjnych firm na świecie wzornictwo jest co do zasady stałym elementem
procesu tworzenia nowego produktu oraz ewoluuje ono w kierunku stałej składowej innowacji.
Czy design się opłaca? Wg najnowszych danych Design Council w Londynie tak, gdyż każdy funt
zainwestowany we wzornictwo przyniósł brytyjskim małym i średnim firmom 25 funtów zysku w
okresie dwóch lat od zainwestowania1. Liczby mówią same za siebie i polscy przedsiębiorcy z sektora
MSP powoli zaczynają dostrzegać wzornictwo jako źródło przewagi konkurencyjnej tuż obok
funkcjonalności, jakości i ceny produktu. Producenci, handlowcy, specjaliści od marketingu zaczynają
dostrzegać, że umiejscowienie wzornictwa w kręgu sztuki jedynie jest bardziej emocjonalne niż
racjonalne, a ono samo jest oparte na odpowiednich metodach działania. Wzornictwo przemysłowe
jest interdyscyplinarną dziedziną łączącą w sobie w szczególności technikę, ekonomię, kulturę
materialną, sztukę, modę, innowacyjność, ergonomię, ekologię i socjologię.

Niemy sprzedawca
Opakowanie to niemy sprzedawca! W branży spożywczej musi
uwodzić, dać się zapamiętać i obiecać przyjemność jedzenia!
Istotność designu dla rozwoju firmy dostrzegają już branże tradycyjne jak np. spożywcza.
Przykładem wykorzystania designu w budowaniu przewagi konkurencyjnej może być system
identyfikacji wizualnej, stworzony przez studia projektowe Para – Buch oraz Moo Studio dla
Gospodarstwa Ogrodniczego Łęgajny Sp. z o.o., zajmującego się produkcją i sprzedażą pomidorów.
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Tradycja marki Łęgajny sięga 1962 roku, natomiast w roku 2010 zarząd spółki podjął decyzję o
przeprowadzeniu gruntownych inwestycji, zmierzających do utworzenia najnowocześniejszego
zakładu w Polsce oraz odbudowie marki „Łęgajny”. Równolegle z inwestycjami w budynki oraz
automatykę, podjęte zostały działania zmierzające do opracowania systemu identyfikacji wizualnej,
gadżetów promocyjnych i serii opakowań dla poszczególnych rodzajów produktów. Zadanie to było
dla projektantem prawdziwym wyzwaniem polegającym na znalezieniu złotego środka pomiędzy
tworzącym się wizerunkiem bardzo nowoczesnego gospodarstwa ogrodniczego, a zachowaniem
tradycyjnych wartości oraz świadomością marki Łęgajny wśród konsumentów i społeczności
lokalnych.
Projektantki nadały logotypowi charakter pieczęci z grafiką przedstawiającą pomidora oraz nazwę
firmy „Łęgajny”, do napisania której typu użyto czcionki przywodzącego na myśl pnącza krzewów. W
logotypu wyeksponowano również datę, odwołującą się do blisko 50 – letniej tradycji firmy.
Ciekawym
pomysłem
jest
możliwość
zastosowania pojedynczego opakowania jako
elementu puzzli, z których tworzy się większą
całość. Pojedyncze pudełko może również
stanowić całość samą w sobie, jednakże
odpowiednie ułożenie pozwala zastosowanej
grafice rozrastać się w dowolnym kierunku i
tworzyć przestrzeń sklepową. Taki układ
tworzy w dużej skali atrakcyjny rozpoznawalny
wzór, którego typografia kojarzy się z
pnączami krzewu pomidorowego.
Rysunek 1 System pudełek tworzących układankę

Dla każdego z rodzajów pomidorów oferowanych
przez
gospodarstwo
ogrodnicze
Łęgajny,
projektantki stworzyły odrębny system kolorów,
metek i ikon dla poszczególnych odmian
pomidorów. System ten stanowi ułatwienie pracy
magazynierom, jak i odbiorcom, co jest niezwykle
istotne przy działaniu na masową skalę.
Rysunek 2 Kolorowe opakowania
poszczególnych rodzajów pomidorów

przypisane
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O sukcesie designu zaproponowanego przez
projektantki świadczy oczywiście prestiżowa nagroda Red Dot, którą otrzymały za ten projekt, ale
projekty zostały docenione również przez odbiorców końcowych. Ten drugi aspekt dostał wyrażony
tym, że sprzedawcy detaliczni, do których
kierowana jest oferta Łęgajn, eksponują w
sklepach produkty wraz z opakowaniami, co
jest niezwykle rzadką praktyką w tej branży.
Obok projektów opakowaniowych powstał
komplet
użytkowych
gadżetów
promocyjnych, pełniących rolę budowania
przyjaznego wizerunku producenta i
odwołujących się do idei „slow life”, czyli
życia na zwolnionych obrotach i czerpania
radości z prostych czynności. A taką
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Rysunek 3 Gadżety nawiązujące do idei "slow life"

przyjemność można czerpać z gotowania i jedzenia, spędzając przy tym niespiesznie czas z rodziną i
przyjaciółmi.

Para - Buch i Kropka - „Designerski Oscar”
Czerwona kropka jest marzeniem wielu projektantów. Było też i naszym.
Mogę więc śmiało powiedzieć, że marzenia się spełniają.
Zespół, który zaprojektował system opakowań na pomidory Łęgajn uzyskał prestiżową nagrodę – Red
Dot Award Design 2012.
Red Dot Award Design jest jednym z najważniejszych konkursów wzorniczych na świecie, o czym
świadczy m.in. skala zainteresowania konkursem, która w roku 2012 osiągnęła 15 000 aplikacji z
siedemdziesięciu krajów. Od 1955 roku, co roczne edycje organizuje Centrum Wzornictwa Nadrenii
Westfalii i nagradza projektantów w trzech niezależnych kategoriach:
product design,
design concept,
communication design.
Ponadto projekt został nagrodzony srebrnym medalem w konkursie Klubu Twórców Reklamy 2013
oraz brązowym w konkursie European Design Awards 2013.
Projekt kompleksowej identyfikacji Łęgajn został opracowany przez trzy osobowy zespół w składzie
Zofia Konarska i Katarzyna Minasowicz z agencji Para – Buch oraz Monika Ostaszewska – Olszewska z
agencji Moostudio.

Zofia Konarska - ukończyła Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie oraz Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Minasowicz - ukończyła Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie oraz Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Studiowała także w Universidad
Politechnica di Valencia. Studio Para Buch projektuje między innymi dla Centrum Nauki Kopernik,
Ośrodka Studiów Wschodnich czy Towarzystwa Projektowego.

Monika Ostaszewska – Olszewska, ukończyła studia na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jej prace w dużej mierze ukierunkowane są na projektowanie
opakowań i identyfikację wizualną.
Projektowego.
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