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Szanowni Państwo

Allegro, największa platforma zakupowa w naszej części Europy, z udziałem szacowanym przez
niezależnych ekspertów na około 50% w polskim rynku e-commerce, ma unikatową wiedzę na temat
zakupów Polaków. Interesujemy się tym, badamy i dzielimy informacjami z rynkiem, ponieważ jako
eksperci czujemy odpowiedzialność za rozwój sektora e-commerce. Przedstawiamy raport o tym, jak
Polacy postrzegają modę; czy jest to dla nich ważny temat i obszar życia; jak oceniają w kontekście mody
siebie i swój styl oraz jak kupują, szczególnie w Internecie. Przebadaliśmy dwie grupy: 1561 osób w wieku
15 i więcej lat korzystających z Internetu oraz 1840 osób korzystających z Allegro. Przeprowadziliśmy
również wywiady pogłębione z konsumentami o różnych doświadczeniach i preferencjach modowych,
którzy nie tylko opowiedzieli nam o swoim stylu, ubiorze i zakupach, ale także ujawnili jakie z produktów
modowych i dlaczego mają w swojej szafie. Okazuje się się, że niezależnie od deklarowanego poziomu
zainteresowania modą, jest to temat dla wszystkich ciekawy i jednocześnie taki, w którym każdy ma swoje
zdanie. Zrealizowaliśmy także wywiady z ekspertami rynku mody, osobami, które aktywnie działają
w obszarze mody z tytułu zawodu lub pasji: Celestyną Zachariasz - zarządzającą kategorią Moda i Uroda
w Allegro, Joanną Przetakiewicz - projektantką i dyrektor kreatywną marki modowej La Mania, Antoniną
Samecką - CEO i dyrektor kreatywną marki RISK. made in Warsaw, Małgorzatą Olszewską - dyrektorem
strategicznym i wiceprezesem firmy Kazar, Anią Kruk - dyrektor kreatywną marki biżuterii ANIA KRUK,
Lidią Przybylską - redaktor naczelną magazynu i serwisu Moda w Polsce, Basią Czyżewską - redaktor
prowadzącą polskie wydanie magazynu i-D i Katarzyną Gerlach, współwłaścicielką marki modowej
Bluebirds & Co.

Zainteresowanie modą deklaruje 68% badanych, co jest wysokim wskaźnikiem w Europie. Odsetek ten
znacznie wzrósł w stosunku do 2013, gdzie podobnej deklaracji udzieliło 55%* badanych. Modę traktujemy
poważnie - bardzo ważne jest dla nas to, jak wyglądamy na co dzień, mamy sprecyzowany styl
ubierania, pewne zestawienia kolorów i ubrań, które stosujemy na co dzień i jednocześnie wyraźne oceny
co do tego, co jest lub nie jest w dobrym guście. Inspiracje modowe czerpiemy z wielu źródeł, ale głównie
z otoczenia, podpatrując ciekawie ubrane osoby. Ponad połowa Polaków dokonuje zakupów modowych
w Internecie - przeważnie w sklepach internetowych i na Allegro - ale ścieżki zakupowe Polaków są coraz
bardziej złożone i uwzględniają także sklepy fizyczne, przeważnie w centrach handlowych i coraz częściej,
dodatkowo kanał mobilny. Uwielbiamy promocje, okazje i wyprzedaże i dotyczy to także osób zamożnych.

Zachęcamy do ciekawej i, w wielu miejscach, zaskakującej lektury raportu. Mamy nadzieję, że okaże się
on dla Państwa inspirujący i pomocny w realizacji zamierzeń biznesowych.

Zespół Allegro
*źródło: badanie SW Research w temacie mody, 2013, wyniki opublikowane w serwisie natemat.pl
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Moda i ulica są nierozłączne

Coco Chanel, znakomita francuska projektantka, która zrewolucjonizowała rynek mody, przewrotnie
mawiała, że moda nie powinna rodzić się na ulicy, ale z drugiej strony moda, w której nie można wyjść na
ulicę, nie jest modą. Badanie, którego wyniki przedstawiamy Państwu w raporcie Allegro Polska Strojna
zdecydowanie potwierdzają, że moda i ulica są nieodłączne. Moda w Polsce być może nie rodzi się na
ulicy, ale na pewno właśnie tam zyskuje skalę i ostateczną formę. Najważniejszym źródłem inspiracji
modowych wskazywanym przez Polaków są ciekawie ubrane osoby podpatrywane na ulicy. Ulica
stanowi inspirację dla 31% kobiet i 25% mężczyzn zainteresowanych modą.

Moda jest zdecydowanie w modzie

To zainteresowanie modą, a właściwie jego bardzo wysoki poziom, to kolejny obszar warty uwagi. Modą
interesuje się 68% Polaków, co oznacza, że jest to temat ważny, wręcz chciałoby się powiedzieć - modny.
Choć generalnie Polki interesują się modą 1,7 raza częściej niż Polacy i 2 razy częściej śledzą trendy
modowe, to w przypadku najmłodszych mężczyzn ta przewaga nie jest już tak widoczna. Młodzi
mężczyźni w wieku 15-19 lat dorównują poziomem zainteresowania modą swoim rówieśniczkom.
Moda silnie interesuje Polaków niezależnie od miejsca zamieszkania, a najbardziej mieszkańców
wsi, którzy nie tylko znacznie częściej wskazują, że interesują się modą, ale także znacznie częściej
śledzą trendy modowe niż mieszkańcy miast. Moda nie jest też elitarna, interesuje Polaków niezależnie
od poziomu dochodu.

Dobry wygląd to podstawa

Do naszego wyglądu podchodzimy bardzo serio. Niezależnie od poziomu dochodu, a także płci, chcemy
wyglądać dobrze. Codzienny wygląd nie jest w ogóle ważny tylko dla 2% Polaków. Większość z nas nie
tylko zwraca baczną uwagę na to jak wygląda, ale jest również przekonanych, że ich znajomi dobrze
oceniają ich styl i wygląd. I my także, dobrze oceniamy wygląd innych. Pozytywnie o wyglądzie Polek
i Polaków wypowiada się ponad 60% badanych, przy czym opinia jest korzystniejsza dla kobiet.
W przypadku panów natomiast zwracamy uwagę na dynamikę, dostrzegając to, że wyglądają coraz lepiej
i coraz odważniej eksperymentują z modą
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Żelazne zasady

Można by było długo dyskutować czy jest to przejaw traktowania mody bardzo poważnie, czy braku
odwagi, a może niepewności, ale większość Polaków wyznaje dość jasno określone modowe zasady.
Wiemy jak należy dobierać dodatki, na ile centymetrów powinna wystawać męska koszula spod marynarki,
czy jaką długość powinien mieć krawat, ale jesteśmy też wciąż przekonani, że nie powinno się zakładać
szpilek do dżinsów, trampek do sukienki, czy nosić podartych firmowo spodni. Jesteśmy zasadniczy
i czujemy się z tym dobrze. Tę sympatię dla wyraźnych zasad widać także w tym, skąd czerpiemy
inspiracje - podpatrujemy ciekawie ubrane osoby spotkane na ulicy, a także w jaki sposób czerpiemy te
inspiracje - bardzo cenimy gotowe stylizacje, look booki i wskazówki jak łączyć elementy stroju.

Czerwona wisienka na czarno-szarym torcie

Osoby, które przywiązują wagę do kolorów, w jakie się ubierają, najbardziej cenią czarny. Czerń zaskarbiła
sobie sympatię ponad połowy takich osób. W sercach i portfelach Polaków swoje miejsce mają też
szarości i granaty. Z jednej strony są to kolory bezpieczne, a z drugiej klasyczne i takie, w których
po pierwsze dobrze wyglądamy, a po drugie takie, które są bardziej uniwersalne. Ta uniwersalność jest
bardzo ważna dla pragmatycznych Polek, które swoją szafę i styl budują raczej przy pomocy dodatków,
a nie dużej liczby różnokolorowych ubrań. To właśnie dodatki i umiejętność ich łączenia uznajemy też
coraz częściej za przejaw dobrego stylu. Jednocześnie nieobce jest nam dostosowywanie kolorów
do pór roku i własnego nastroju.

Chłodne i gorące kalkulacje

Wspomniany pragmatyzm, idący w parze z rozsądkiem zakupowym, to nieodłączna cecha Polaków.
Zdarza się nam kupować zachciankowo, ale znacznie częściej nasze zakupy są przemyślane. Polacy
uwielbiają promocje, okazje i wyprzedaże. Jest tak niezależnie od poziomu uzyskiwanych dochodów.
Upolowanie dobrej okazji będzie nagrodą samą w sobie nie tylko dla przeciętnie zarabiającej Polki,
ale i świadomej budżetu businesswoman. Jedna i druga zawsze też wie ile jakich ubrań i butów ma
w szafie. Potrafią wskazać ich dokładne liczby. Wszystko to ma także wpływ na postrzeganie marek.
Cechy marki, jakie wskazujemy jako najważniejsze to przystępna cena, wysoka jakość i stosunek
jakości do ceny. Z jednej strony wydawać się może, że to są wykluczające się zmienne, ale dla
pragmatycznego Polaka to właśnie znalezienie tu złotego środka będzie oznaką udanego zakupu.
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Technologia i moda w jednym stały domu

Polacy bardzo szybko zaanektowali Internet jako miejsce zakupów modowych. Na platformie zakupowej
Allegro i w sklepach internetowych kupuje prawie tyle samo osób, co w galeriach handlowych
(odpowiednio 34%, 37% i 38%). Jeśli weźmiemy pod uwagę miejsce przeglądania ofert z kategorii
modowej, to laptop przerósł już dwukrotnie sklepy stacjonarne (66% vs 37%), a smartfon prawie
doścignął wspomniane sklepy (32%). To nie znaczy, że Polacy porzucają jedno miejsce zakupowe na
rzecz innego. Średnio wykorzystujemy już prawie 2 takie miejsca i migrujemy w całym procesie
zakupowym. Mówiąc wprost, kupujemy tam, gdzie jest nam w danej chwili wygodniej, jeśli tylko marki
i sklepy modowe stwarzają taką możliwość. Ale technologia nie jest już tylko pragmatyczna, staje się też
modna. Naszym ulubionym dodatkiem noszonym na co dzień nie jest zegarek ale… smartfon.

e-Inspiracje zawsze pod ręką

Migrujemy nie tylko w pogoni za ofertami i kupując, ale też poszukując inspiracji. Wspomniane chwilę
wcześniej ciekawie ubrane osoby spotkane na ulicy wspierają efektywnie jako źródło inspiracji
modowej także kanały elektroniczne, w tym inspiracje i porady modowe na platformie Allegro,
które oddziałują już na gusta co piątego Polaka zainteresowanego modą. Najczęściej korzystają
z nich osoby młode - w wieku 19-24 i 25-34 lata, natomiast sympatia dla tego źródła inspiracji jest dość
równomiernie rozłożona we wszystkich grupach dochodowych i w całej Polsce, z lekką przewagą fanów
w największych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców) i mniejszych miastach (50-100 tys.
mieszkańców). Skoro już mowa o fanach, to warto też wspomnieć, że media społecznościowe inspirują
37% Polaków poszukujących sugestii, wzorów i podszeptów modowych. W kontekście modowym
w mediach społecznościowych najchętniej wykorzystywane są profile znajomych (23%), ale też profile
społecznościowe magazynów modowych (15%), profile polskich i zagranicznych projektantów (11% i 10%)
i profile b(v)logerów modowych (10%).
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Cel badania
Co jest dla Polaków najważniejsze w modzie i zakupach modowych

Konsumenci wskazują kierunki rozwoju

Moda to bardzo ciekawe i fascynujące zjawisko, ale także ogromny i dynamiczny biznes.
W Polsce, gdzie mieszka 38 milionów potencjalnych konsumentów, imponujące modowe zaplecze
produkcyjne i twórcze, a także ogromne pragnienie tego, by wyglądać dobrze i móc wybierać z szerokiego
wachlarza marek, jest to szczególnie widoczne. Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków
e-commerce. Obecnie mamy też do czynienia z dyktowaniem warunków przez konsumentów. Bardzo
szybko przyswajają oni wszelkie nowe narzędzia technologiczne, a dzięki istnieniu Internetu i mediów
społecznościowych mają najważniejsze zdanie w debacie o jakości i ofercie marek. Ponad 50%*
konsumentów chce brać aktywny udział w życiu marek, a ponad 80%** dzieli się już opiniami o markach,
w tym 25%** mobilnie, od razu w momencie zakupu.

Moda jest tematem wzbudzającym ogromne konsumenckie emocje, a więc takim, gdzie konsumenci są
bardzo aktywni i jeszcze chętniej dzielą się opiniami. Z tymi zjawiskami, czyli dynamiką i otwartością
w wyrażaniu opinii konsumentów firmy i marki modowe muszą sobie poradzić. Korzystne w tej sytuacji jest
to, że konsumenci stali się chętni również do współpracy z markami. Allegro korzysta z tej skłonności
analizując różnorodne statystyki dotyczące naszej platformy, a także opinie konsumentów dotyczące
całego rynku. Dla Allegro konsument i użytkownik to już ważna cząstka całego ekosystemu - pracownik
zewnętrznego działu R&D, kreatywnego, skutecznego i gwarantującego trafność decyzji biznesowych.
Efektem tego jest między innymi 48% udział Allegro w całości polskiego rynku e-zakupów w kategorii
Moda i Uroda.

Rynek potrzebuje wiedzy o konsumentach

Wiemy w Allegro, że zwiększenie świadomości graczy działających na rynku jest korzystne dla wszystkich,
bo warunkuje dynamiczny wzrost i rozwój we właściwym kierunku. Oddając w Państwa ręce raport Polska
Strojna 2015 chcemy przyczynić się do zwiększenia wiedzy o potrzebach konsumentów w tym segmencie
rynku i tym samym wspomóc Państwa w podejmowaniu strategicznych decyzji. Liczymy, że informacje
tu zawarte będą wsparciem dla Państwa biznesu.

* źródło: raport Gender Factor. Męskie branże w kobiecych rękach, Mobile Institute, maj 2015
** źródło: raport mShopper, Mobile Institute dla Allegro, luty 2015
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Moda na modę
Zainteresowanie modą

Zainteresowanie modą deklaruje 68% Polaków, w tym zdecydowanie zainteresowanych modą jest 13%.
Analizując dalej, zainteresowanie modą jest znacznie wyższe wśród kobiet (84%) w porównaniu do 49%
wśród mężczyzn. Należy jednak podkreślić, że prawie połowa mężczyzn deklarujących zainteresowanie
modą to dość wysoki odsetek, a na pewno istotny biznesowo dla branży modowej. Podobną prawidłowość
możemy zaobserwować sprawdzając zjawisko śledzenia trendów modowych. Okazuje się, że śledzi je
80% Polaków zainteresowanych modą, a 54% wszystkich badanych. Wśród kobiet interesujących się
modą, odsetek śledzących trendy to 91%, a wśród mężczyzn 71%. Wśród wszystkich badanych,
najnowsze trendy modowe śledzi 76% kobiet i 35% mężczyzn.

Wykres 1:
Zainteresowanie modą wśród kobiet
i mężczyzn

84%

kobiety

49%

mężczyźni

Wykres 2:
Śledzenie mody przez kobiety
i mężczyzn

76%

kobiety

35%

mężczyźni
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Moda na modę
Zainteresowanie modą

Czym jest moda?

Moda kojarzy mi się z tym, że ubieramy siebie, nie tylko w ciekawe ubrania, ale także
nakładamy makijaż i dbamy o włosy, tak, żeby się jak najlepiej czuć. Mi osobiście to, że mogę się ubrać
ładnie, mogę o siebie zadbać, wyglądać modnie, dodaje pewności siebie. W pewnym sensie to jest
podbudowywanie siebie. Dzięki modzie, czy poprzez modę, niektórzy mogą wyrazić swoje własne ja,
Karolina
23 lata, studentka
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

niektórzy mogą się lepiej poczuć, dla niektórych to także przedmiot zainteresowań, a nawet pasja.
W zasadzie moda to bardzo szerokie pojęcie i dla każdego może oznaczać coś trochę innego.

Jest to to, co jest w tej chwili popularne, jest dobrze widziane. Moda ma w sobie aspiracje.
Patrzymy jak chcielibyśmy wyglądać, obserwujemy ludzi, którzy nam się podobają lub w jakiś sposób ich
podziwiamy. Oni z reguły noszą coś, co jest modne i nas to interesuje. Sam chcę być na czasie,
nie podążam za modą jakoś niesamowicie, ale chodzi o to, żeby wiedzieć czym się kierować kupując,
Marcin
40 lat, dyrektor działu
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

wiedzieć na przykład czego się już nie nosi i modyfikować swoją szafę tak, aby była na czasie… żeby nie
być z tyłu, żeby nie być staromodnym.

Moda to jest zespół najnowszych trendów. Coś, co obserwujemy, na czym się wzorujemy.

Gosia
34 lata, kierownik zespołu,
mama 2-letniej Tosi,
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna
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Czym jest moda?

Moda jest dla mnie ważnym zjawiskiem, na podstawie, którego możemy obserwować
przemiany społeczne, gospodarcze i cywilizacyjne. Wraz z pojawieniem się masowej konsumpcji,
zaczęliśmy postrzegać zmieniające się trendy w kategoriach socjologii mas albo psychologii społecznej.
W dodatku, moda hołduje unikalności, ale jest jednocześnie jedną z niewielu dziedzin, która w podobnym
Lidia Przybylska
redaktor naczelna,
Moda w Polsce
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

stopniu podkreśla zmienną estetykę współczesności.

W RISKu podchodzimy do mody jak do sztuki użytkowej, jak do designu. Jest też w tym sporo
psychologii. Myśląc o stylu, nie myślimy o klientce z małych lub dużych miast, a raczej o kobiecych
potrzebach i odczuciach. Długi czas testowaliśmy na przykład na stronie RISKa - zakładkę shop by mood.
Pokazywałyśmy tam stylizacje wpisujące się nie w okazje, ale w nastroje, którym często ulegają 30-latki:
Antonina Samecka
CEO, Creative Director
RISK made in Warsaw
Ubrania dla prawdziwych kobiet
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

chcą się dobrze czuć i w ubraniu i w swojej skórze, czasem chcą być zmysłowe, atrakcyjne, a kiedy indziej
dopada je nostalgia. Cały czas zadawałyśmy sobie pytanie, czy kobiety ubierają się zgodnie z tym jak się
dziś czują, czy jak chciałyby się czuć. Bo jak np. nic Ci nie idzie to czasem widać to w niedbałym stroju,
a kiedy indziej właśnie ubierasz się najlepiej jak możesz - żeby to zamaskować. Jedno jest pewne ubieramy kobiety, dla których strój jest odzwierciedleniem osobowości, które używają mody jako jeszcze
jednego języka, w którym opowiadają swoją historię, mówią kim są.
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Czym jest moda?

Basia Czyżewska
redaktor prowadząca
polską edycję i-D
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

Moda to bardzo pojemne hasło, jest elementem popkultury a jednocześnie dziedziną sztuki.
Z jednej strony jest oderwana od rzeczywistości, niedostępna i snobistyczna, z drugiej rodzi się właśnie
na ulicy. Na pewno moda wymaga świadomości - posługuje się kodami, często nawiązuje do muzyki, kina,
czy przemian społecznych, jednocześnie jest bardzo abstrakcyjna. To kompozycja, proporcja i kolor.

Modę określiłabym jako powielany przez wiele osób sposób wyrażenia siebie. Moda jest
definiowana przez styl, przez trendy, przez spójny w danym okresie i wiodący charakter ubioru, ale też
szeroko pojmowany lifestyle - to co nas zajmuje i interesuje. Równie dobrze możemy mówić przecież
o modzie na bieganie, na styl makijażu, czy uczesanie. To wszystko pojęciowo obejmuje moda.
Małgorzata Olszewska
dyrektor strategiczny,
wiceprezes zarządu
KAZAR
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

16

Moda na modę
Zainteresowanie modą

Zaskakujący jest poziom zainteresowania modą w zależności od wieku badanych, zarówno w przypadku
kobiet, jak i mężczyzn - deklaracja zainteresowania generalnie rośnie wraz z wiekiem. Stosunkowo
najmniej zainteresowane modą są osoby w wieku 15-18 i 19-24 lata. Wynika to z innego postrzegania
mody przez przedstawicieli różnych pokoleń i tego, w jaki sposób objawia się według nich zainteresowanie
modą. Dla młodych osób jest to bardzo aktywne działanie, obejmujące zarówno śledzenie najnowszych
trendów i korzystanie w tym celu z rozmaitych źródeł informacji, jak i aktywne uczęszczanie na rozmaite
wydarzenia modowe, można powiedzieć - życie modą. Młode osoby przeważnie bardzo angażują się
w obszary, którymi są zainteresowane. To sprawia, że tych obszarów jest mniej ale są eksploatowane
bardziej intensywnie. Wśród nastolatków moda jako wiodący obszar zainteresowania jest wypierana
często przez naukę, bądź sport. Towarzyszy im na co dzień, ale nie zajmuje ich aktywnie jako cel
działania. Dojrzałe osoby natomiast, za przejaw zainteresowania modą uznają mniej angażujące
czynności, jak na przykład przeglądanie magazynów modowych, czy serwisów modowych. Dodatkowo,
młode osoby najczęściej wskazują, że nie mają po prostu czasu na to, aby interesować się modą.

Z drugiej strony, patrząc na tę najmłodszą grupę, można zauważyć, że zainteresowanie modą jest tu
niemalże równe dla kobiet i mężczyzn, co oznacza, że młodzi mężczyźni już w takim samym stopniu
interesują się modą jak młode kobiety. Dla grupy wiekowej 19-24 lata zainteresowanie modą wśród
mężczyzn spada, natomiast u kobiet rośnie, osiągając szczyt w grupach wiekowych 25-34 i 35-44 lata,
a potem w grupie najstarszej 64+. Dla mężczyzn widzimy podobne, choć łagodniejsze, wahania w grupach
wiekowych z generalnym trendem wzrostowym wraz z wiekiem. Najwyższe deklarowane zainteresowanie
modą dotyczy grupy 35-44 lata, a potem grupy najstarszej 64+.

Analizując natomiast śledzenie trendów modowych, czyli jeden z podstawowych przejawów
zainteresowania modą, widzimy, że w grupie zainteresowanych tym zagadnieniem kobiet, najwyższa
skłonność do śledzenia trendów występuje w wieku 19-24 lata, a potem stabilnie i powoli spada wraz
z wiekiem. Nastoletnie dziewczęta (15-18 lat) natomiast stosunkowo najrzadziej śledzą trendy modowe
i, co ciekawe, śledzą je nawet rzadziej niż młodzi chłopcy. Wśród mężczyzn generalnie śledzenie trendów
modowych jest bardziej stabilne w ciągu życia, a najniższy poziom osiąga w grupie wiekowej 55-64 lata.
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Wykres 3: Zainteresowanie modą w zależności od wieku,
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Wykres 4: Śledzenie trendów modowych w zależności od wieku,
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Czy interesujesz się modą?

Powiedzmy, że tak. Zależy czy jest ładna, czy brzydka. Nie podobają mi się udziwnione kreacje,
ale jak jest to coś bardziej codziennego i normalnego, na przykład skromna sukienka to tak, interesuje
mnie.
Małgosia
16 lat, uczennica liceum
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

Tak, interesuję się modą. Zaglądam na blogi modowe, czytam też czasem czasopisma modowe.
Zdarza mi się inspirować tym, co znajdę w internecie. Przeważnie szukam czegoś, co pomoże mi
zbudować własny styl, ale jednocześnie jest na topie i co się obecnie nosi. Często też obserwuję co się
nosi na ulicy i czy dany produkt coraz częściej się pojawia, na przykład noszą to moi znajomi, koleżanki.
Karolina
23 lata, studentka
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

Często wtedy dochodzę do wniosku, że jednak to fajnie wygląda i skłaniam się do zakupu. Też chcę to
mieć.

Trochę tak, trochę nie. Jestem generalnie zainteresowany tym w jaki sposób mam dobrać sobie
ubrania. Poszukuję też własnego stylu. Gdybym miał go określić obecnie to byłby casual, ale nie do końca,
chciałbym wyglądać lepiej niż przeciętny człowiek w dżinsach. Zależy mi na zbudowaniu bardziej
indywidualnego stylu.
Grzesiek
18 lat, uczeń liceum
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

Interesuję się, w tym sensie, że patrzę co się dzieje i zdecydowanie nie jest mi obojętne jak się
ubieram.

Marcin
40 lat, dyrektor działu
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna
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Popatrzmy jeszcze kto jest najbardziej zainteresowany modą, jeśli wziąć pod uwagę lokalizację
konsumentów. Jak się okazuje, najwyższy poziom zainteresowania tym obszarem wcale nie dotyczy
największych miast. Zdecydowanie najwyższy jest na wsi. W miastach, niezależnie od wielkości,
deklarowane zainteresowanie modą jest dość podobne i utrzymuje się na poziomie nieco ponad 60%,
natomiast w przypadku mieszkańców wsi jest prawie o 20 p.p. wyższe. Zjawisko śledzenia trendów
modowych wśród zainteresowanych modą jest bardziej wyrównane pomiędzy miastami i wsią, oscylując
wokół 80%

Wykres 5 - Zainteresowanie modą i śledzenie trendów modowych w zależności od wielkości miejsca zamieszkania
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Wspomniana prawidłowość, to znaczy zwiększone zainteresowanie modą wśród mieszkańców wsi dotyczy
zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W przypadku kobiet możemy zaobserwować nieco zwiększone
zainteresowanie w miastach o wielkości 100-200 tys. mieszkańców, a wśród mężczyzn mieszkających
w miastach - w takich o wielkości 200-500 tys. mieszkańców.

Wykres 6 - Zainteresowanie modą wśród kobiet i mężczyzn w zależności od wielkości miejsca zamieszkania
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Moda to obszar, który interesuje Polaków niezależnie od poziomu dochodów. Nawet w najniższym
przedziale - do 1500 zł brutto na osobę - zainteresowanie modą sięga 66% wśród kobiet i 44% wśród
mężczyzn. Generalnie, najczęściej zainteresowanie modą deklarują osoby osiągające dochody na
poziomie 5000-8000 zł brutto. Te osoby również najczęściej śledzą najnowsze trendy modowe.
Co ciekawe, podobne wahania zainteresowania modą występują zależnie od dochodu zarówno wśród
kobiet, jak i wśród mężczyzn. W przypadku mężczyzn natomiast, są one zdecydowanie silniejsze, wahając
się nawet o 40 p.p. Bardzo interesującą grupą są mężczyźni osiągający najwyższe dochody, którzy
znacznie bardziej interesują się modą niż najzamożniejsze Polki i swoim zainteresowaniem dorównują
grupie aspirujących mężczyzn z dochodami na osobę na poziomie 5000 - 8000 zł brutto na osobę.

Wykres 7 - Zainteresowanie modą w zależności od dochodu brutto na osobę w gospodarstwie domowym,
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, ktorzy odpowiedzieli na pytanie o dochody, N=1249
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Skoro tak znaczna część Polaków jest aktywna w obszarze mody - żywo interesuje się modą i śledzi
trendy modowe - warto zapytać, gdzie w takim razie według nas znajduje się na światowej mapie mody
Warszawa. Czy jesteśmy w czołówce i szybko przyswajamy trendy, czy może pozostajemy w modowym
ogonie? Okazuje się, że ani jedno, ani drugie. Polacy umiejscawiają Warszawę gdzieś pośrodku - na
szóstym miejscu. W wyścigu do tytułu stolicy mody wyprzedza nas Paryż, Mediolan, Nowy Jork, Londyn
i Barcelona. Z tyłu pozostawiamy według polskich konsumentów między innymi Berlin, Tokio, czy Seul,
a także - zapowiadaną jako przyszłą stolicę mody - Dolinę Krzemową*.

Tabela 1 - Miasta uznawane za stolice mody,
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

1

Paryż, Francja

2

Mediolan, Włochy

3

Nowy Jork, USA

4

Londyn, Wielka Brytania

5

Barcelona, Hiszpania

6

Warszawa, Polska

7

Berlin, Niemcy

8

Tokio, Japonia

9

Moskwa, Rosja

10

Dolina Krzemowa, USA

11

Seul, Korea Południowa

12

Pekin, Chiny

13

Dubaj / Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie

*media wskazują na Dolinę Krzemową jako na przyszłościową stolicę światowej mody ze względu na rosnący potencjał dochodowy i zainteresowanie modą
młodych mężczyzn w sektorze IT
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Polacy dostrzegają wiele zmian w zakresie mody. 74% zgadza się ze stwierdzeniem, że ubiór stał się
obecnie metodą na wyrażenie siebie. Ponad 60% jest zdania, że chcemy mieć swój indywidualny styl,
dlatego coraz częściej gustujemy w markach lokalnych lub niszowych. Rosnącą rolę koloru szarego i jego
próbę detronizacji czerni dostrzega podobnie, ponad 60% badanych. Widzimy także rosnąca rolę
mężczyzn jako klientów w sektorze modowym - potwierdzają to zarówno pytane kobiety, jak i mężczyźni.

Tabela 2 - Opinie o modzie,
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

Trend

Ocena
(1-6)

Ubiór stał się metodą na wyrażenie siebie

4,5

Coraz częściej chcemy mieć swój indywidualny, niepowtarzalny styl, dlatego wybieramy niszowych
projektantów lub lokalne, nieznane marki

4,3

"Grey is new black" - coraz częściej kolor czarny, uznawany do tej pory jako najbardziej elegancki,
wypiera kolor szary

4,2

Mężczyźni coraz częściej interesują się modą i samodzielnie kupują w kategorii moda

4,2

Coraz częsciej smartfon staje się tak ważnym elementem stroju, jak na przykład zegarek

4,2

Coraz popularniejszy jest na spotkaniach biznesowych luźniejszy styl, tzw. business casual, zamiast
klasycznego garnituru, czy garsonki

4,1

Trendy w modzie już w zasadzie nie istnieją, zmiany zachodzą zbyt szybko

4,0
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Jaki jest polski rynek mody od strony biznesu i konsumenta? Czy jest w nim coś
specyficznego w stosunku do innych krajów?

Według danych PMR Research dotyczących sprzedaży odzieży i obuwia Polska ma 12%
udziału w rynku tradycyjnym Europy Środkowej i Rosji. Większość marek europejskich jest już obecna na
naszym rynku. Zagraniczni gracze wchodzą przez franczyzę i joint venture. Jednocześnie trwa
międzynarodowa ekspansja polskich firm, a sieci odzieżowe idą w ślad polskich firm, które odniosły sukces
Celestyna Zachariasz
Menadżer kategorii Moda i Uroda
Allegro
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

za granicą. Coraz bardziej liczy się bycie blisko klienta i dostępność produktów, co czyni online
i omnichannel (sprzedaż w wielu kanałach) coraz bardziej atrakcyjnymi. Przyszły też już do nas takie
trendy, jak wzrost znaczenia segmentu mody luksusowej, czy show-rooming (sprawdzanie kontrofert na
urządzeniu mobilnym podczas wizyty w realnym sklepie) i fast fashion (krótkie kolekcje wymagające
szybkich decyzji i szybkich zakupów).

Basia Czyżewska
redaktor prowadząca
polską edycję i-D
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

Rynek modowy w Polsce jest bardzo młody i cały czas się tworzy, może dzięki temu jesteśmy
otwarci i wolni, ale na pewno brakuje nam opatrzenia i tradycji. To zabawne, bo wśród młodych ludzi moda
właśnie teraz robi się bardzo modna. Do niedawna architektura i wzornictwo, popularnie zwane designem,
to były wiodące wydziały dla młodych ludzi z artystycznym zacięciem, którzy niekoniecznie chcieli
zamykać się w roli artysty z ASP (Akademii Sztuk Pięknych). Projektowanie mody, Marketing, Krytyka
mody to oblegane na całym świecie kierunki. Niestety wiele marek-symboli jest wciąż poza naszym
zasięgiem. W porównaniu z rynkami zachodnimi bardzo słabo zarabiamy, niewiele luksusowych marek
otworzyło w Polsce swoje butiki. Np. mamy w Polsce tylko jeden butik Luis Vuitton. Z drugiej strony młode
pokolenie korzysta z Internetu i ma coraz mniej takich ograniczeń. Moja obserwacja dotycząca mody jest
jeszcze taka, że pojmowana jest jako coś bardzo niecodziennego i nieużytkowego.
W obiegowym rozumieniu projektantem jest ktoś, kto robi suknie dla celebrytów i na okładki magazynów.
Estetyka glamour, wypracowane fryzury, przeskalowana biżuteria... Tymczasem nasz konsumencki,
jednostkowy model, jest dużo bardziej casual’owy.
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Jaki jest polski rynek mody od strony biznesu i konsumenta? Czy jest w nim coś
specyficznego w stosunku do innych krajów?

W Polsce ciągle bardzo mały jest segment semi-premium, w którym działa na przykład COS,
Sisley, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger, czy my. Marki, które wymieniłam nie kosztują jeszcze tyle, co Gucci,
Chanel czy chociażby Stella McCartney, a jednak kojarzą się z jakością i zawsze ze stylem. To nie
są marki, które robią przegląd wszystkich trendów, tylko mają swój specyficzny sznyt i często bardzo
Antonina Samecka
CEO, Creative Director
RISK made in Warsaw
Ubrania dla prawdziwych kobiet
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

lojalnych, wymagających klientów. Takim markom łatwo jest wychodzić za granicę. My, podobnie jak inne
marki z tej grupy, mamy spójny brand, a dodatkowo jesteśmy przyjaźni cenowo dla tej części Europy, która
po kryzysie nie ma tyle środków na modę, ale chce się w dalszym ciągu ubierać i wyglądać dobrze.
Właśnie dlatego w Finlandii RISK osiąga taki sukces. Finowie nie chcą zrezygnować z szyku i stylu, ale nie
są w stanie wydać już takich pieniędzy jak przed kryzysem. W Polsce wciąż jest niewiele brandów, które
mają wyrazisty, spójny sezon w sezon styl. Mamy wciąż podział na sieciówki i projektantów, ale niewiele
jest rzeczy „pomiędzy”. Widać też, że w Polsce jeszcze bardzo zwracamy uwagę na cenę, co wyszło
wyraźnie w raporcie, chociaż coraz bardziej liczy się dla nas również jakość, bo chcemy inwestować
w rzeczy długoterminowo. Takie podejście jest w końcu bardziej ekonomiczne niż zakup dużej ilości
produktów kiepskiej jakości. Polacy zresztą mało wybaczają - jeśli coś jest nie tak z jakością, czy
wykonaniem produktu, to zwracają go od razu. Dlatego dla nas jakość jest tak ważna. Myślę, że nawet
jeśli jesteś osobą, która nie wydaje dużo, to jednak chcesz kupić coś, co chwilę potrwa. Cenę szybko
zapominamy, a jakość pozostaje z nami na długo. Tego nie potrafimy jeszcze wyrazić deklaratywnie ale my
widzimy to już w coraz wyraźniej na rynku wśród naszych klientów.
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Jaki jest polski rynek mody od strony biznesu i konsumenta? Czy jest w nim coś
specyficznego w stosunku do innych krajów?

Jesteśmy na bardzo ciekawym i bardzo kreatywnym etapie. Jesteśmy jednym z najmłodszych
rynków mody w Europie i myślę, że rozwijającym się najbardziej dynamicznie. To, co nas charakteryzuje,
to wielki głód kreowania nowych rzeczy, nowych projektów i tworzenia nowej rzeczywistości. Szare czasy
komunizmu skutecznie w nas ten głód obudziły. W porównaniu do rynków zagranicznych, oczywiście
Joanna Przetakiewicz
projektantka mody
i dyrektor kreatywna
marki La Mania
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

zależy których, mamy wieloletnie tradycje krawieckie oraz rękodzielnicze. Problem polega na tym,
że trudno je wykorzystywać nie mając wsparcia żadnej instytucji rządowej, żadnego programu
państwowego, który spowodowałby ich rozwój oraz rozpoczął komunikację między pracodawcami
i pracobiorcami. Jestem członkiem British Fashion Council Trust Founder Member Committee i właśnie
ostatnia nasza dyskusja oscylowała wokół tego tematu. Wielu zagranicznych kontrahentów chciałoby szyć
swoje kolekcje w Polsce, ale nie mają pośrednika, który zająłby się realizacją takich zamówień.
Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, mamy niewątpliwie bardzo duży potencjał rozwoju, pod
warunkiem, że powstanie taka instytucja. Produkcja odzieży to wielka szansa dla rozwoju polskiego
przemysłu. Zebrane doświadczenia przez lata, które nie mogą się zmarnować.

Polski rynek się ciągle rozwija. Na przestrzeni ostatnich kilku lat powstało bardzo wiele nowych
marek. Klienci zaczęli szukać tego, co lokalne, projektowane i produkowane w Polsce, interesować się
polskimi projektantami. Określenie „młody polski projektant” stało się pewnego rodzaju metką.
To, co obserwujemy dziś, to ilu z tych projektantów umie skomercjalizować swoją twórczość - pracować
Ania Kruk,
dyrektor kreatywna
marki biżuterii ANIA KRUK
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

nie na pojedynczych sztukach z kolekcji, ale prowadzić biznes. Katalizatorem zmian jest na pewno
dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce i m-commerce. Koszty prowadzenia sprzedaży
internetowej są o wiele niższe niż tworzenia sieci sklepów w centrach handlowych, gdzie bierzesz na
siebie zobowiązania w postaci wysokich czynszów, wieloletnich umów, pensji zespołu. Dlatego tak wiele
polskich marek startuje online i na tym się skupia.
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Jaki jest polski rynek mody od strony biznesu i konsumenta? Czy jest w nim coś
specyficznego w stosunku do innych krajów?

Widzę coraz większy rozwój polskiej mody. Nasi projektanci osiągają niemałe sukcesy
na rynkach zagranicznych. Marki fashion pokazywane są na targach Europy oraz Świata.
Stajemy się cenionymi fachowcami i ekspertami. Uczelnie kształcą na wysokim poziomie, a co więcej,
powstają wciąż nowe inicjatywy oraz instytucje, które wspierają i umożliwiają promocję oraz rozwój.
Lidia Przybylska
redaktor naczelna,
Moda w Polsce
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

Martwi mnie jednak wciąż zbyt mała działalność Państwa i instytucji państwowych, które mogłyby wpłynąć
na świadomość samych Polaków. Problem finansowy wciąż uniemożliwia młodym, zdolnym projektantom
wypłynąć na szeroki rynek, co stanowi główną przyczynę upadku dobrych start-upów.
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Moda na modę
Opinie o polskim rynku mody

Jakie są najciekawsze trendy na polskim rynku mody?

Dzieje się bardzo dużo i w pozytywnym kierunku. Popularność takich programów jak Top Model
czy Project Runway dobitnie pokazuje wielkie zainteresowanie tematem mody. Projektanci najczęściej
biorą swoją karierę we własne ręce, organizując wiele pokazów czy prezentacji, biorą czynny udział
w wydarzeniach komercyjnych, tj. targi (np. Hush), Łódzki Tydzień Mody czy też Warsaw Fashion Street.
Joanna Przetakiewicz
projektantka mody
i dyrektor kreatywna
marki La Mania
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

Powstają nowe galerie handlowe, które skupiają młodych zdolnych twórców polskiego rynku mody.
Przykładem jest chociażby „Modo”, gdzie swoje butiki otworzyli m.in. Mariusz Przybylski,
Teresa Rosati, Liliana Pryma i Jakob - finaliści pierwszej edycji Project Runway, Łukasz Jemioł
czy Paprocki & Brzozowski. Powstaje coraz więcej inicjatyw i idei, wyłaniających młode talenty
i wspierających branżę mody w Polsce.

Widzimy coraz ciekawsze kampanie reklamowe marek modowych, współpracę z ludźmi
znanymi, którzy stają się twarzami kolekcji. Rośnie popyt na modę niekomercyjną, coraz częściej liczy się
unikatowość i jakość, a przy okazji takich kampanii reklamowych coraz częściej pojawiają się okazje
zakupu produktów od projektantów w przystępnej cenie. Kategoria moda jest dostępna w nowych
Celestyna Zachariasz
Menadżer kategorii Moda i Uroda
Allegro
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

segmentach rynku i zaczyna mieć dla nich duże znaczenie, np. w dyskontach. Coraz więcej marek
zagranicznych zapowiada wejście na polski rynek. Allegro też jest coraz bardziej otwarte na współpracę
z zagranicznymi markami. Co do wydarzeń, ciekawe informacje o trendach napływają do nas zawsze
z publikacji MODE FEMME - WOMEN’S FASHION TRENDS BOOK, publikacji WGSN Trends Forecasting
Services, publikacji Natalii Hatalskiej, czy Zuzanny Skalskiej.
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Opinie o polskim rynku mody

Jakie są najciekawsze trendy na polskim rynku mody?

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla światowych marek premium. Badania
wskazują, że Polacy wydają coraz więcej na dobra luksusowe w tym segmencie. Ponadto duże sieciówki
amerykańskie i brytyjskie zaczynają wybierać polskie miasta. Z drugiej jednak strony, interesującym
rozwiązaniem, które zaczyna pojawiać się w galeriach handlowych, są sklepy tymczasowe młodych
Lidia Przybylska
redaktor naczelna,
Moda w Polsce
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

projektantów tzw. pop-up stores, które wprowadzają dynamikę do dotychczasowej oferty obiektów.
Wydaje się, że trend polegający na staranniejszym doborze i specjalizacji grup najemców w obiektach
będzie odgrywał znaczącą rolę w kolejnych latach.
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Stylowo po polsku
Jak ważny jest dla nas wygląd

Zacznijmy od podstaw, czyli od sprawdzenia, w jakim stopniu to, jak wyglądamy na co dzień jest dla nas
Polaków, ważne. Okazuje się, że codzienny wygląd liczy się dla 80% badanych, co jest wskazaniem
jeszcze wyższym niż w poprzednim roku, gdzie było to 75%*, natomiast dla 55% jest on bardzo istotny
(oceny 5 i 6 w skali 1-6). Co ciekawe, większość konsumentów ma świadomość tego, co myślą o ich
wyglądzie i stroju ich znajomi i bliscy. Tylko 27% badanych wskazuje na to, że nie ma takiej wiedzy,
ale jednocześnie 14% z nich chętnie by się tego dowiedziało.

Wykres 8 - W jakim stopniu jest dla nas istotne jak wyglądamy na co dzień
(w skali 1-6, 6 oznacza, że jest to bardzo istotne, a 1, że nie jest istotne),
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

Wykres 9 - Czy według naszych znajomych i bliskich wyglądamy dobrze,
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

2% 3%

13%

14%

22%
16%

14%

10%
25%

39%

33%
11%

ocena 1 (w ogóle nie istotne)
ocena 2
ocena 3
ocena 4
ocena 5
ocena 6 (bardzo istotne)

* źródło: raport Styl Polaka, TNS dla Allegro, lipiec 2014

zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
nie wiem, ale chętnie bym się dowiedział(a)
nie wiem, nie zastanawiałam/em się nad tym
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Stylowo po polsku
Jak ważny jest dla nas wygląd

Dla kogo codzienny wygląd liczy się najbardziej? Otóż, co pewnie niewielu z nas zaskoczy, dla kobiet
wygląd ma większe znaczenie. Prawie 3/4 kobiet oceniło tę wagę na 5 lub 6 w skali 1-6. Podobnej oceny
dokonało 38% mężczyzn. Wygląda jednak na to, że kompletnie wygląd nie ma znaczenia tylko dla 4%
mężczyzn.

Wykres 10 - W jakim stopniu jest dla nas istotne jak wyglądamy na co dzień wg płci (w skali 1-6, 6 oznacza, że jest to bardzo istotne,
a 1, że nie jest w ogole istotne),
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

kobieta

mężczyzna

1%
1%

9%

15%

4% 4%

ocena 1 (w ogóle nie istotne)

38%

23%

ocena 2

36%

31%

ocena 3

ocena 4

25%

ocena 5

13%

ocena 6 (badzo istotne)
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Stylowo po polsku
Jak ważny jest dla nas wygląd

Kto jeszcze jest znacząco zainteresowany wyglądem? Patrząc na profil wiekowy, są to osoby w dwóch
przedziałach wiekowych, 25-34 lata i 35-44 lata. Pod względem miejsca zamieszkania natomiast zdecydowanie mieszkańcy wsi, a pod względem poziomu dochodów - osoby najbardziej zamożne.

Wykres 11 - W jakim stopniu jest dla nas istotne jak wyglądamy na co dzień wg wieku (w skali 1-6, gdzie 6 oznacza, że jest to bardzo
istotne, a 1, że nie jest w ogole istotne),
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

15-18

2%2%

19%

19-24

1% 6%

16%

25-34

1%

35-44

1%
3%

45-54

3%

>64

2%

37%

28%

12%

34%

27%

12%

5% 4%

55-64

27%

22%

18%

15%

28%

22%

ocena 1 (w ogóle nie istotne)

24%

33%

ocena 2

ocena 3

27%

34%

29%

11%

ocena 5

17%

20%

33% 1%

ocena 4

15%

32%

35%

9%

13%

20%

ocena 6 (badzo istotne)
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Stylowo po polsku
Jak ważny jest dla nas wygląd

Wykres 12 - W jakim stopniu jest dla nas istotne jak wyglądamy na co dzień wg miejsca zamieszkania (w skali 1-6, gdzie 6 oznacza,
że jest to bardzo istotne, a 1, że nie jest w ogole istotne),
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

miasto >500 tys. mieszkańców

1%

23%

miasto 200-500 tys. mieszkańców

2%3%

miasto 100-200 tys. mieszkańców

1%5%

miasto 50-100 tys. mieszkańców

1%
4%

miasto 20-50 tys. mieszkańców

1%
4%

miasto < 20 tys. mieszkańców

2%3%

wieś

1%
2%

31%

23%

26%

23%

29%

25%

15%

11%

24%

35%

26%

31%

11%

31%

24%

39%

14%

ocena 1 (w ogóle nie istotne)

20%

32%

17%

32%

ocena 2

ocena 3

19%

ocena 4

13%

17%

18%

21%

40%

ocena 5

ocena 6 (badzo istotne)

36

Stylowo po polsku
Jak ważny jest dla nas wygląd

Wykres 13 - W jakim stopniu jest dla nas istotne jak wyglądamy na co dzień wg dochodu butto na osobę w gospodarstwie domowym
(w skali 1-6, gdzie 6 oznacza, że jest to bardzo istotne, a 1, że nie jest w ogole istotne),
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

< 1500 zł brutto na osobę

1501- 3000 zł brutto na osobę

3001-5000 zł brutto na osobę

5001-8000 zł brutto na osobę

8001-10000 zł na osobę

>10000 zł brutto na osobę

2%4%

2%3%

20%

8%

7% 1%

1%
1%

37%

26%

12%

13%

25%

28%

33%

23%

38%

13%

46%

13%

36%

21%

ocena 1 (w ogóle nie istotne)

24%

25%

ocena 2

ocena 3

12%

19%

26%

27%

54%

ocena 4

ocena 5

ocena 6 (badzo istotne)
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Stylowo po polsku
Obserwowane trendy

73% Polaków twierdzi, że ubiór wiele mówi o człowieku i jego cechach charakteru. Dla podobnej liczby
ubiór jest bardzo ważnym elementem pozwalającym wyrazić swoją indywidualność. Z pewnością te dwa
elementy przyczyniają się do tego, że wygląd codzienny jest dla nas tak ważny. Budujemy go przeważnie
stosując sprawdzone elementy, zestawienia i dodatki oraz kierując się klasyką. Szczegóły już za chwilę.

Tabela 3 - Opinie o stylu,
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

Trend

Ocena
(1-6)

Ubiór wiele mówi o człowieku i jego cechach charakteru

4,4

Ubiór jest bardzo ważnym elementem pozwalającym wyrazić swoja indywidualność

4,4

Buty to bardzo ważny element stroju, po nich widać, czy ktoś ma dobry styl i dba o wygląd

4,4

Zegarek, podobnie jak biżuteria, pokazuje często status osoby, która go nosi

4,3

Stosuję raczej sprawdzone zestawienia ubrań i kolorów

4,2

Jeśli chodzi o modę, najbardziej cenię klasykę

4,1

Torbę traktuję jak inwestycję, czasem warto przeznaczyć na nią nawet spore fundusze bo świadczy
o stylu i statusie

4,0

38

Stylowo po polsku
Jaki styl preferujemy

Polacy pytani o preferowany styl ubioru wymieniają najczęściej dwa. Najchętniej wybieranym jest wygodny
(33% wskazań), a zaraz potem schludny (29%). Dokładnie te same cieszyły się największą popularnością
w zeszłym roku*. Dość często (24%) wybieramy także klasykę. Tylko 5% badanych nie umiało określić
własnego stylu. Preferencje kobiet i mężczyzn jeśli chodzi o style ubioru są bardzo podobne. Największe
różnice dotyczą 2 zaproponowanych stylów ubioru - kobiety częściej wskazują na schludny (9 p.p.
przewagi), a mężczyźni na sportowy (dwukrotnie częściej). Patrząc na wiek badanych, osoby w wieku
25-34 i 35-44 lata wskazują średnio aż 2,4 preferowane style ubioru, podczas gdy osoby najmłodsze 1,9,
a najstarsze 1,1. Jest to związane z faktem, że życie zawodowe sprawia, że inny styl ubioru stosujemy
w godzinach pracy i po. Ciekawa obserwacja dotyczy nastolatków. Częściej niż inne grupy, preferują styl
oryginalny, ale także schludny i klasyczny. Znacznie częściej niż inne grupy (15%) nie mają też jeszcze
określonego własnego stylu. Miejsce zamieszkania również różnicuje nasze preferencje co do stylu
ubierania się. Przede wszystkim mieszkańcy największych miast, powyżej 200 tys. mieszkańców,
wskazują największą liczbę używanych stylów - prawie 3, natomiast mieszkańcy wsi najmniejszą - 1,8.
Mieszkańcy wsi znacznie rzadziej niż mieszkańcy dużych miast wybierają też takie style jak: związany
z najnowszymi trendami, subkulturą i minimalistyczny.
Wykres 14 - Jaki styl ubioru preferujemy, najbardziej pasuje do nas
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

wygodny / swobodny

33%

schludny / porządny / czysty

29%

klasyczny

24%

praktyczny / funkcjonalny

23%

sportowy

20%

elegancki

20%

prosty / minimalistyczny

16%

zwyczajny / nie wyróżniający się

16%

oryginalny / unikalny / nieszablonowy

12%

związany z moją subkulturą / wartościami

12%
11%

zgodny z najnowszymi trendami / na czasie
nie mam jednego, określonego stylu
nie wiem
Inne

* źródło: raport Styl Polaka, TNS dla Allegro, lipiec 2014

3%
2%
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Wykres 15 - Jaki styl ubioru preferujemy, najbardziej pasuje do nas (top 5 wg wieku)
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

22%
31%
35%
wygodny / swobodny

32%
26%
31%
11%

30%
24%
31%
schludny / porządny / czysty

24%
31%
23%
13%

28%
23%
22%
21%

klasyczny

22%
27%
12%

20%
23%
24%
23%

praktyczny / funkcjonalny

22%
16%
4%

16%
17%
21%
23%

elegancki

19%
18%
12%

15-18
19-24
25-34
35-44
45-54
55-64
>64
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Wykres 16 - Jaki styl ubioru preferujemy, najbardziej pasuje do nas (top 5 wg miejsca zamieszkania)
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

45%
47%
28%
wygodny / swobodny

32%
30%
21%
28%

26%
35%
31%
schludny / porządny / czysty

24%
29%
19%
32%

32%
38%
23%
21%

praktyczny / funkcjonalny

27%
20%
16%

26%
29%
24%
23%

sportowy

23%
18%
13%

22%
27%
18%
klasyczny

18%
20%
24%
24%

miasto >500 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców
miasto 50-100 tys. mieszkańców
miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto < 20 tys. mieszkańców
wieś
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Stylowo po polsku
Jak oceniamy styl innych

Można by pomyśleć, że Polacy to naród dość krytyczny, tymczasem ubiór naszych rodaków oceniamy
bardzo dobrze. Na pytanie czy według Ciebie kobiety w Polsce są dobrze ubrane, 80% z nas odpowiada
twierdząco, a na to samo pytanie dotyczące mężczyzn - 65%. Lepsze oceny generalnie wystawiają,
podobnie jak w zeszłym roku*, kobietom i mężczyznom kobiety.

Wykres 17:
Czy według Ciebie kobiety w Polsce są
dobrze ubrane?

88%

kobiety

72%

mężczyźni

Wykres 18:
Czy według Ciebie mężczyźni w Polsce
są dobrze ubrani?

69%

kobiety

* źródło: raport Styl Polaka, TNS dla Allegro, lipiec 2014

59%

mężczyźni
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Jak oceniamy styl innych

Czy kobiety w Polsce są dobrze ubrane?

Zdecydowanie tak. Są dobrze ubrane. Obserwując, co się dzieje wokół, za każdym razem
jestem pozytywnie zaskoczona tym, że jest coraz ciekawiej, bardziej oryginalnie i coraz bardziej spójnie
stylem bycia i charakterem.

Małgorzata Olszewska
dyrektor strategiczny,
wiceprezes zarządu KAZAR
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

Polki mają świetny gust i są naturalnie piękne. Obserwując nasze klientki mogę stwierdzić,
że najbliżej jest nam do francuskiego szyku, czyli niewymuszonego, bezpretensjonalnego stylu.
Zdecydowanie bardziej klasycznego niż na tzw. „krawędzi”. Brakuje nam jeszcze trochę odwagi, ale to
buduje się z czasem. Internet otworzył okno na cały świat i dzięki takim aplikacjom jak Instagram czy
Joanna Przetakiewicz
projektantka mody
i dyrektor kreatywna
marki La Mania
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

portalom typu VogueRunway, blogom etc., rośnie świadomość mody i chęć kreowania własnego stylu.

43

Stylowo po polsku
Jak oceniamy styl innych

Czy kobiety w Polsce są dobrze ubrane?

Polki są dosyć klasyczne, ale nie jest to nudna klasyka, tylko klasyka szykowna i sprawdzona.
Może nie do końca stawiamy na to, żeby mieć każdy kolor świata w szafie - poruszamy się w gamie
bezpiecznych barw. Lubimy też elegancką, uniwersalną biżuterię. Polki świadomie komponują swoją
szafę: proste elementy pozwalają na łatwiejsze „miksowanie” i tworzenie zestawów. Blisko nam do
Ania Kruk,
dyrektor kreatywna
marki biżuterii ANIA KRUK
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

Francuzek - podstawą tzw. paryskiego szyku jest ciekawe łączenie prostych elementów. Ukochane
kolekcje naszych klientek to właśnie te najprostsze. Szlachetność, brak przeładowania, elegancja są
istotne dla Polek. Mniej znaczy więcej - chociaż wiem z własnego doświadczenia, że te „proste” wzory
i pomysły są często najtrudniejsze do znalezienia i zaprojektowania.

Widać tendencję wzrostową, pozytywną. Coraz więcej kobiet przykłada uwagę do tego,
co na siebie włożyć, co pasuje, a co jest faux pas. Na pewno kobiety biznesu, na wysokich stanowiskach,
bądź posiadające własną działalność, ubierają się dobrze. Ich świadomość modowa niewątpliwie jest
coraz większa. Nie ma co ukrywać faktu, że kobiety w większych miastach, w których dostęp do dobrej
Lidia Przybylska
redaktor naczelna,
Moda w Polsce
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

mody jest wyższy, a przede wszystkim, które stać na dobrą jakość, ubierają się lepiej od przeciętnej
P. Kowalskiej. Nie jest to reguła, ale jednak widać to na ulicach polskich miast.
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Czy kobiety w Polsce są dobrze ubrane?

Wydaje mi się, że tak. Oczywiście można ponarzekać na niektóre elementy, ale generalnie
wyglądają dobrze, a na pewno nie gorzej niż w innych krajach. Zawsze, gdy gdzieś wyjeżdżam, zawracam
na to uwagę i wydaje mi się, że nie mamy się czego wstydzić. Jednocześnie, jest jedna rzecz, która mi
przeszkadza. Często wciąż chcemy mieć dużo modnych rzeczy, niekoniecznie patrząc na ich jakość.
Iwona
40 lat, kierownik projektów
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

I to potem niestety widać. Przykładowo - ładny płaszcz w modnym kolorze, który wygląda na znoszony
i wytarty już w tym samym sezonie, co został kupiony.

Wydaje mi się, że w wielu przypadkach tak, aczkolwiek są zauważalne różnice. Niektóre kobiety
bardzo o siebie dbają i zależy im na tym, żeby bardzo dobrze wyglądać, ale nie wszystkie to potrafią.
Na przykład niektóre kobiety uważają, że sama marka je ubierze. Kupują rzeczy markowe, a nie potrafią
ich w sensowny sposób połączyć. A są kobiety, które potrafią ubrać się za niewielkie pieniądze,
Karolina
23 lata, studentka
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

a wyglądają naprawdę jak milion dolarów. I wydaje mi się, że Polki są właśnie często w tym dobre,
że potrafią ubrać się za niewielkie pieniądze, a wyglądają jakby ubierały się w najlepszych sklepach.
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Czy kobiety w Polsce są dobrze ubrane?

Trudne pytanie. Myślę, że tak. Nie chodzą w złych rzeczach. Nawet w mniejszych miastach,
czy na wsi. Wyglądają dobrze. Widać jednak cały czas sporą różnicę pomiędzy miejscowościami pod
Warszawą i samą Warszawą. Mam wrażenie, że w Warszawie często pokazujemy ubraniem swoją
wyższość, czy status.
Grzesiek
18 lat, uczeń liceum
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

Tam gdzie ja się poruszam, czyli duże miasta, to zdecydowanie tak, wyglądają bardzo dobrze.
Trudno jest znaleźć kogoś kiepsko ubranego. A w całej Polsce to nie wiem, ale raczej tak. Zresztą, zależy
do czego się porównujemy. Przykładowo mnie Paryż, który jest uznawany za stolicę mody światowej,
zawsze rozczarowuje pod kątem wyglądu mieszkańców… ale Wiedeń, to już co innego, tam wszyscy są
Marcin
40 lat, dyrektor działu
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

eleganccy. To powinna być stolica mody. Ale Polska i Polki też nie mają się czego powstydzić.

Jeżeli chodzi o Warszawę, gdzie teraz głównie przebywam, to mogę śmiało powiedzieć, że tak
aczkolwiek wydaje mi się, że w mniejszych miejscowościach, gdzie z kolei bywam na wakacjach i skąd
pochodzę, ludzie nie przykładają do tego aż tak dużej wagi. Na jakieś wieczorne wyjścia, na przykład do
klubu czy restauracji, starają się lepiej wyglądać. Jednak - i dotyczy to kobiet i mężczyzn, ale szczególnie
Mateusz
23 lata, student
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

widoczne jest w przypadku mężczyzn - jest to cały czas ubiór bardziej codzienny, a mniej elegancki.
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Czy mężczyźni w Polsce są dobrze ubrani?

Zauważam, że mężczyźni w Polsce coraz bardziej eksperymentują i zaczynają opuszczać swoją
strefę bezpieczeństwa w ubiorze. Na razie może są to w dużej mierze klasyczne kolory ale jednak potrafią
się skusić na ciekawy dodatek. A w końcu w tym tkwi cały sekret. Nie chodzi o to by być krzykliwie
Małgorzata Olszewska
dyrektor strategiczny,
wiceprezes zarządu KAZAR
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

ubranym, tylko raczej pokazać, że potrafi się zaakcentować pewien styl. To w coraz większym stopniu
pokazują polscy mężczyźni. Własny styl.

Zdecydowanie lepiej niż kilka lat temu, aczkolwiek dalej pokutuje przywiązanie do zbyt dużego
garnituru czy płaszcza. Na szczęście coraz więcej mężczyzn, szczególnie tych młodych, rozumie,
że oprócz siłowni, krojem garnituru można zbudować świetną sylwetkę. Tak jak my obserwujemy grupy
społeczne w Warszawie, to zdecydowanie ubiór zależny jest od wykonywanej profesji i środowiska,
Joanna Przetakiewicz
projektantka mody
i dyrektor kreatywna marki La Mania
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

w którym egzystujemy. Inaczej wyglądają prawnicy, a inaczej kreatywni, pracujący w agencji reklamowej.

U mężczyzn sprawa wygląda nieco inaczej niż w przypadku kobiet. Poprawa ich wyglądu,
nie zależy od przeczytanego artykułu, wizji czasopisma czy też portalu modowego. Wydaje mi się, że ich
zmianę powoduje dobry wygląd znajomego, pracownika, przyjaciela bądź chęć zaimponowania kobiecie.
Dopiero to budzi w nich świadomość modową i początek drogi ku dobremu wyglądowi. Jest sporo
mężczyzn, którzy ubierają się zgodnie ze swym wiekiem i zajmowanym stanowiskiem. Podobnie jak
Lidia Przybylska
redaktor naczelna,
Moda w Polsce
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

w przypadku kobiet, są to osoby związane z branżą biznesową. Ale wciąż to za mało w porównaniu
z kobiecą stroną.
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Czy mężczyźni w Polsce są dobrze ubrani?

Z mężczyznami jest trochę gorzej niż z kobietami. Według mnie nie umieją na przykład dobrać
sobie garnituru. Często na pierwszy rzut oka widać, czy mężczyzna jest z Polski czy z zagranicy,
po samym garniturze właśnie. Polacy noszą te garnitury za duże. Często też mają niedoprasowane
i niedobrane koszule. Ja zwracam akurat uwagę na takie rzeczy.
Iwona
40 lat, kierownik projektów
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

Wydaje mi się, że na pewno są lepiej ubrani niż jeszcze kilka lat temu. Przywiązują już większą
wagę do ubioru, bo wiedzą jak ważne jest to, jak nas postrzegają inni, a wiadomo - pierwsze co widzą inni
to to, w jaki sposób jesteśmy ubrani. Generalnie są też zadbani, całościowo wyglądają coraz lepiej ale
przed niektórymi naprawdę jeszcze długa droga…
Karolina
23 lata, studentka
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

Mężczyźni wyglądają generalnie dobrze. Widać, że starają się już dbać o całość, porządny
garnitur, koszula, dobrana i zadbana fryzura.

Grzesiek
18 lat, uczeń liceum
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

W Warszawie tak. Jak chodzisz po sklepach, czy chodzisz po klubach, to to zdecydowanie
widać. Mężczyznom coraz bardziej zależy na dobrym wyglądzie.

Marcin
40 lat, dyrektor działu
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna
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A co oznacza według badanych, że kobieta lub mężczyzna dobrze wygląda? Na jakie elementy stroju
zwracamy uwagę? W zeszłym roku były to dla kobiet buty, sukienka i torebka*. W tym roku zestaw top 3
jest bardzo podobny. Buty znalazły się znów na pierwszym miejscu z 25% wskazań, aczkolwiek torba
zyskała więcej wskazań niż sukienka (18% vs 15%), a dodatkowo prawie tyle samo osób co sukienkę,
wskazało biżuterię (15%), a 23% wskazało na ogólny, całościowy wygląd. W szczególności całościowy
wygląd wskazały kobiety (34%), w ich ocenie to całokształt przesądza w największym stopniu o stylu
i guście Polek. Mężczyźni zaś znacznie częściej niż kobiety wskazywali na buty i sukienkę / spodnie /
spódnicę. Im badany był młodszy, tym częściej także wskazywał, że liczy się ogólny wygląd.
Wykres 19 - Jakie elementy ubioru kobiety świadczą o jej dobrym stylu
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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* źródło: raport Styl Polaka, TNS dla Allegro, lipiec 2014
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Wykres 20 - Jakie elementy ubioru kobiety świadczą o jej dobrym stylu według płci
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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mężczyzna

50

Stylowo po polsku
Jak oceniamy styl innych

Zobaczmy jak sytuacja przedstawia się w przypadku mężczyzn. Okazuje się, że w przypadku oceny
męskiego stylu i gustu najważniejsze elementy to w 2014: koszula, buty i spodnie*. W 2015 natomiast
mamy na pierwszym miejscu ogólny wygląd (28% wskazań, w tym 40% głosów na tę opcję wśród kobiet),
a potem zestawienie elementów takich jak: buty, garnitur, koszula i… zegarek. W przypadku mężczyzn,
na ogólny wygląd najrzadziej wskazały osoby najstarsze - w grupie 64+. Osoby najbardziej zamożne
zdecydowanie częściej wskazują natomiast na wagę dodatków u mężczyzny, między innymi takich jak
spinki, zegarek, gadżety, bielizna, a także buty. Mężczyźni oceniając mężczyzn, bardziej niż kobiety,
zwracają uwagę na koszulę, a także krawat.

Wykres 21 - Jakie elementy ubioru mężczyzny świadczą o jego dobrym stylu
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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* źródło: raport Styl Polaka, TNS dla Allegro, lipiec 2014
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Wykres 22 - Jakie elementy ubioru mężczyzny świadczą o jego dobrym stylu według płci
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

40%

ogólny / całościowy wygląd

19%
18%

buty

17%
17%

zegarek

16%
13%

garnitur

17%
12%

spinki do koszuli

7%
12%

koszula

21%
11%

spodnie

16%
10%

marynarka

13%
8%

krawat / muszka / poszetka

14%
7%

pasek

8%
7%

gadżety, np. smartfon

7%
7%

odzienie wierzchnie np. płaszcz, kurtka

6%
5%

bielizna

4%
5%

kapelusz

torba / plecak

biżuteria i inne dodatki, np. bransoletka, kolczyk, sygnet

nie wiem

7%
3%
5%
3%
5%
2%
4%
kobieta

mężczyzna

52

<Tytuł> po polsku
Stylowo
Jak oceniamy styl innych

Według naszego badania Polacy są zdania, że to dodatki świadczą o dobrym guście,
a nie podstawowe elementy garderoby. Najwięcej wskazań pada na torebkę,
biżuterię i buty w przypadku kobiet i zegarek w przypadku mężczyzn…

Zdecydowanie, takie zachowanie widać w strukturze zakupów modowych na Allegro.
Podkategoria galanteria i dodatki, zaraz po odzieży ma największy udział w kategorii moda. Widać też
wyraźnie coraz większą skłonność do przeznaczania na dodatki coraz większych budżetów. Miesięcznie
sprzedaje się na Allegro kilkadziesiąt markowych torebek i kilkaset zegarków za ponad 1000 zł. Coraz
Celestyna Zachariasz
Menadżer kategorii Moda i Uroda
Allegro
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

częściej pojawiają się torebki za ponad 5000 zł, a najdroższa została kupiona za 7600 zł.

My w dodatkach też widzimy potencjał i rozważamy dodanie ich do naszego portfolio.
Myślimy o jakimś partnerstwie albo o udostępnieniu zainteresowanym markom naszego konfiguratora,
co pozwoliłoby klientkom na stworzenie kompletnego look’u czyli uzupełnienia silnej podstawy szafy,
jaką są ubrania Bluebirds & Co., także o świetne dodatki. Zależy nam jednak na partnerach, którzy oferują
Katarzyna Gerlach,
współwłaścicielka, Bluebirds&Co.
marki, gdzie można zaprojektować
własne ubranie
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

bardzo dobrą jakość produktów, tak, żeby utrzymać ten standard, do którego przyzwyczajone są nasze
klientki.

Zawsze dodatki, akcesoria, miały wpływ na całościowy wizerunek. Nie tylko uzupełniają strój,
ale nadają mu charakterystycznego wyrazu. Przeznaczenie prostego stroju można zmienić za pomocą
odpowiednio dobranego obuwia, biżuterii, galanterii. Nic dziwnego, że ten segment fashion utrzymuje się
wciąż na wysokim poziomie. Mamy szczęście, gdyż w Polsce coraz więcej artystów zajmuje się tylko tą
Lidia Przybylska
redaktor naczelna,
Moda w Polsce
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

gałęzią. Projekty wychodzące z ich pracowni są nie tylko piękne, unikatowe, ale i bardzo dobrej jakości.
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Kolory mają ogromne znaczenie w wielu obszarach życia i biznesu. W różnych kulturach te same kolory
oznaczają różne wydarzenia, stany i emocje. Wydawałoby się, że w Polsce takim symbolicznym kolorem
jest czarny, tymczasem czarny króluje w polskich sercach także jeśli chodzi o codzienny ubiór. W dalszym
ciągu kojarzymy go z elegancją, klasyką i stosujemy na co dzień jako stanowiący podstawę porządnego
i schludnego ubioru. Gdyby chcieć wyrazić to liczbowo, swoje ulubione i stosowane na co dzień kolory ma
42% badanych, a 53% zapytanych o ulubiony kolor, wskazuje czarny.

Wykres 23: Ulubione kolory, które
nosimy na co dzień, Raport Polska
Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Wyraźne preferencje kolorystyczne ułatwiają, według badanych, codzienne konstruowanie ubioru.
Przyspieszają ten proces, a jednocześnie sprawiają, że jesteśmy ubrani w zgodzie ze sobą i czujemy się
pewnie. Jednocześnie, nie zgadzamy się na zupełną monotonię, lubimy zagrać wyrazistym kolorem jako
uzupełnieniem stroju, a umiejętność łączenia kolorów traktujemy jako przejaw dobrego gustu i stylu.
Analizując zachowania kobiet i mężczyzn w tym względzie, warto zauważyć, że swoje ulubione kolory
mają znacznie częściej kobiety niż mężczyźni - 54% wskazań w porównaniu do 32% w przypadku
mężczyzn. Jednocześnie, jeśli mężczyzna ma takie kolory, to wskazuje ich średnio tyle samo co kobieta 3,4. A jakie są to kolory? Analizując 10 najpopularniejszych kolorów, widać, że 8 z nich powtarza się
niezależnie od płci. Jest to oczywiście królujący czarny, a dalej: granatowy, grafitowy, indygo / kobaltowy,
szary, fiolet, błękitny, czerwony. Kobiety w Top 10 umieszczają jeszcze pomarańczowy i morski, a panowie,
jak się okazuje, gustują bardziej niż panie w bieli i zieleni. Poza pierwszą dziesiątką, ale również dość
wysoko, uplasowały się bordo, żółty, miętowy, ecru i liliowy.

Wykres 24:
Czy masz swoje ulubione kolory, które
nosisz na co dzień?

54%

kobiety

32%

mężczyźni

Wykres 25:
Liczba ulubionych kolorów noszonych
na co dzień

3.4

kobiety

3.4

mężczyźni
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Wykres 26 - Ulubione kolory, ktore nosimy najczęściej (top 10 wg płci)
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Najczęściej ulubione kolory mają osoby w wieku 25-34 i 35-44 lata, a więc takie, które zdążyły już w ciągu
życia wypracować pewien spójny styl. Pod względem lokalizacji natomiast, najwięcej osób o wyraźnych
preferencjach kolorystycznych mieszka na wsi, a potem - w największych miastach. Osoby zamieszkujące
najmniejsze miasta najrzadziej mają wyraźne preferencje co do kolorów noszonych na co dzień.

Wykres 27 - Posiadanie ulubionych kolorów, noszonych na co dzień wg wieku i miejsca zamieszkania
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Polacy mają swoje ulubione kolory i najbardziej lubią czarny… Co z innymi kolorami?
Czy jesteśmy klasyczni, zachowawczy?
Basia Czyżewska
redaktor prowadząca
polską edycję i-D
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

Skłonność do czerni jest w Polsce naturalna. Czarny to po prostu korzystny kolor. Polacy
mają jasną, lekko różową karnację, trudno jest nam chodzić we wszystkich ciepłych barwach.
A granaty, szarości i czernie są bezpieczne. Poza tym w Polsce jest mgliście, brak słońca i wszystkie
krzykliwe, ostre kolory są oderwane od kontekstu przestrzeni. Dopiero wiosną, gdy
pojawiają się słoneczne dni, jesteśmy w stanie się przełamać, wtedy szybko przerzucamy się na biel
i kolory. Mogą być cudowną zabawą, ale jednocześnie zobowiązują. Wymagają większej szafy, bo łączenie
kolorów to duża sztuka, a my, siłą rzeczy, nie mamy takiej praktyki i umiejętności.
Wreszcie też wymagają określonego nastroju.

Polacy to klienci pragmatyczni i właśnie ta pragmatyczność decyduje najczęściej o tym, jaki
kolor wybieramy i, że jest to w dalszym ciągu głównie czarny. Jednocześnie widzę, że nasze klientki coraz
częściej rozważają i kupują także inne kolory. My też zawsze wprowadzamy wiodący kolor sezonu,
nie czarny. W tym sezonie jest to niebieski i szary. W zeszłym sezonie był to kobaltowy i pink melon
Natomiast, jeśli przyrównamy się na przykład do Włochów, czy nawet bardziej Włoszek, które w sezonie
Małgorzata Olszewska
dyrektor strategiczny,
wiceprezes zarządu
KAZAR
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

jesiennym potrafią nosić lekkie, delikatne, jasne i zamszowe buty, to oczywiście wypadamy bardziej
klasycznie i pragmatycznie właśnie. U nas jest inny klimat i klientki cenowo i praktycznie rozważają swój
zakup. Obawiają się, że but delikatny w naszych warunkach będzie zaraz wyglądał na zniszczony
i brzydki. Zwykle, gdy jeden fason występuje w dwóch kolorach, uwagę przyciąga inny kolor, a kupowany
jest czarny. Natomiast nasze coraz cieplejsze jesienie pomagają zmienić tę zasadę. Uwzględniając jednak
upodobanie w Polsce do czerni, nasi projektanci starają się aby czerń nie była nudna. Bardzo często
przełamujemy czerń różnorodnymi dodatkami i elementami, jak pepitka, tłoczenia, wstawki, czy łączenia
skór. Wtedy taki but ma charakter. Jak czarny - to z klamrą, jak sportowy - to może być ze wstawką
z pozłacanej skóry. To jest coś co lubimy, co nas wyróżnia i buduje styl.
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<Tytuł> po polsku
Stylowo
Modne kolory

Polacy mają swoje ulubione kolory i najbardziej lubią czarny… Co z innymi kolorami?
Czy jesteśmy klasyczni, zachowawczy?

Na początku naszą czernią był grafit. Obecnie gama kolorów jakie oferujemy jest szersza,
ale też przemyślana, ze swoją konkretną historią. Każdy nowy kolor to świadoma decyzja. Jednym
z pierwszych kolorów, jaki wprowadziłyśmy oprócz szarości, była czerwień. Na walentynki postanowiłyśmy
odszyć jedną z naszych sukienek z czerwieni i to miała być tylko edycja lutowa ale spotkała się
Antonina Samecka
CEO, Creative Director
RISK made in Warsaw
Ubrania dla prawdziwych kobiet
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

z tak dużym odzewem, że pomyślałyśmy: czemu by w takim razie nie uszyć czegoś jeszcze
z czerwieni? Potem wprowadzałyśmy kolejne kolory bo okazało się, że nie tylko my mamy głód koloru,
ale nasze klientki także. Ale pierwsza po szarości była jednak czerń. Bardzo mi jej brakowało, a że to,
co robimy zawodowo, jest emanacją tego kim jesteśmy, to nie można było dłużej udawać i pomijać czerni.
Okazało, że to, co myślimy o ubraniach - że mają być jednocześnie i szykowne i wygodne - sprawdza
się w różnych barwach. Jednak każdy kolor jaki wprowadzamy, musi grać z szarością. Tak by klientki,
kupując nowe rzeczy, mogły je z powodzeniem nosić z tym, co nabyły u nas dwa, trzy, a nawet cztery
sezony temu. Jak ognia unikamy banału - stosujemy unikatowe odcienie, niekoniecznie zgodne
z najnowszymi trendami ale za to wyraziste - jednoznacznie potem kojarzone z RISKiem.
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Stylowo po polsku
Modne kolory

Polacy mają swoje ulubione kolory i najbardziej lubią czarny… Co z innymi kolorami?
Czy jesteśmy klasyczni, zachowawczy?

To jest 100 procent prawdy. W naturalny sposób każdy czuje się bezpiecznie w bezpiecznych
kolorach. Wiele klientek przychodzi do nas zwabionych nowych kolorem, a finalnie i tak wychodzi z małą
białą, czarną lub szarą. I nie ma sensu z tym walczyć, jako że większość światowych kolekcji opiera się
właśnie na tych barwach. Wizerunek, a sprzedaż to dwie zupełnie różne rzeczy. Ostre kolory i wzory
Joanna Przetakiewicz
projektantka mody
i dyrektor kreatywna
marki La Mania
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

poszukiwane są głównie przez stylistki do sesji modowych, znacznie rzadziej przez klientki.

Gamę kolorystyczną kolekcji biżuterii dopasowuję do sezonu - marka ANIA KRUK żyje w tym
samym rytmie co moda, czyli ubrania i inne akcesoria. Obserwuję moje klientki: na jesień będą się ubierać
raczej w ciemne kolory, więc muszę stworzyć dla nich coś, co będzie do tego pasowało - mocniejsze
wzory, w tym sezonie na przykład dużo skórzanych bransoletek. Na wiosnę i lato, kiedy jest więcej bieli
i mamy ochotę na jaśniejsze kolory, biżuteria idzie za modą: proponuję lekkie, pastelowe kolekcje. Lubię
Ania Kruk,
dyrektor kreatywna
marki biżuterii ANIA KRUK
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

mocne kolory, ale raczej kilka zdecydowanych niż całą feerię barw. ANIA KRUK od początku łamie
schematy istniejące na rynku biżuterii. Przede wszystkim: mieszamy kolekcje. Klientki lubią komplety:
kupują naszyjnik, kolczyki i bransoletkę z jednej linii. My je namawiamy do łączenia, mieszania,
zestawiania różnych wzorów i materiałów: srebro, kamienie szlachetne, stal, ceramika. Chodzi o styl,
ciekawą kompozycję, a nie grzeczny zestaw według tego samego klucza. I to działa. Jeszcze 10 lat temu
Polki nigdy nie założyłyby kilku bransoletek na raz, hitem sprzedażowym były kolczyki albo pierścionek.
Teraz tworzą swoje kolekcje z najróżniejszych bransoletek i noszą je wszystkie na raz.
Kolejna nowinka to kolczyki noszone w różnych miejscach ucha: nausznice, nakładki, "kolczykikonturówki”. Kiedyś punkrockowe - teraz wchodzą na salony. Sprawdzamy jak to zostanie przyjęte,
ale już mogę powiedzieć, że Polki są bardzo zaciekawione.
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<Tytuł> po polsku
Stylowo
Modne kolory

Polacy mają swoje ulubione kolory i najbardziej lubią czarny… Co z innymi kolorami?
Czy jesteśmy klasyczni, zachowawczy?

Nie utożsamiałabym czerni z brakiem kreatywności :) Wręcz przeciwnie, jest to barwa,
która ma wiele odcieni i wbrew pozorom pozwala na budowanie różnorodnych stylizacji. Zestawienie
różnorodnych faktur albo matu z połyskiem może dać ciekawy efekt. Podobnie przedstawia się sprawa
z szarością czy granatem. Zabrakło mi w tym zestawieniu bieli, która w połączeniu z pozostałymi kolorami
Lidia Przybylska
redaktor naczelna,
Moda w Polsce
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

tworzy spójną kolorystycznie bazową szafę, którą możemy urozmaicić dodatkami. To po prostu klasyka.

Nasze klientki mają do wyboru w ofercie wiele kolorów, ale konfigurując produkty, raczej nie
szaleją. Używają najczęściej szarości i czerni, a bardziej jaskrawych czy pastelowych kolorów - jako
dodatków. Najczęściej klientki korzystają z naszych gotowych propozycji projektów, to potwierdza wyniki
badania odnośnie tego, że lubimy gotowe wzory - look booki, a także jest zgodne z teorią psychologii,
Katarzyna Gerlach,
współwłaścicielka, Bluebirds&Co.
marki, gdzie można zaprojektować
własne ubranie
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

że wybór nigdy nie może być za duży.
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Stylowo po polsku
Modowe opinie

W doborze barw ubioru i stosowaniu różnych kolorów Polacy mają dość sprecyzowane opinie.
Zdecydowanie zgadzamy się z tym, że klasyczna czerń jest najlepsza i najbezpieczniejsza bo pasuje do
wszystkiego. Różne kolory nosimy w zależności od okazji, pory roku, a także nastroju. Zjawisko to dotyczy
zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Uważamy też, że umiejętność łączenia kolorów to przejaw wyczucia
i dobrego stylu. Najmniej różnorodnie, jeśli chodzi o kolory, ubierają się mieszkańcy wsi, oni najczęściej
wskazują na czerń jako najlepszy kolor, a także na fakt, że nie stać ich na posiadanie ubrań w wielu
kolorach. Na drugim biegunie znajdują się mieszkańcy większych miast i osoby zamożne, które znacznie
częściej operują kolorem w codziennym ubiorze. Patrząc na wiek, można zaobserwować z kolei,
że najbardziej świadomie i najczęściej kolorami bawią się osoby młode w wieku 25-34 i 35-44 lata,
a także, co ciekawe, osoby z grupy najstarszej 64+.

Tabela 4 - Opinie o kolorach, ocena w skali 1-6, gdzie 6 oznacza, że badany całkowicie zgadza się z opinią, a 1, że całkowicie się nie zgadza,
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

* źródło: Badanie TNS dla Allegro, 2014

Stwierdzenie

Ocena

klasyczna czerń jest zwykle najlepsza i najbezpieczniejsza, pasuje do wszystkiego

4,3

ubieram się w różne kolory, zależnie od okazji

3,9

łączę różne kolory, to właśnie umiejętność łączenia kolorów mówi czy mamy dobry styl

3,8

stosuję bezpieczne kolory, nie stać mnie na posiadanie ubrań w wielu kolorach

3,8

ubieram się w różne kolory, zależnie od pory roku

3,7

ubieram się w różne kolory, zależnie od nastroju

3,7

wyraziste kolory stosuję tylko do dodatków, podstawowe elementy stroju noszę zawsze stonowane

3,7

nie przywiązuję dużej wagi do kolorów

3,6

noszę kolory, które są modne w danym sezonie

3,6

uwielbiam jaskrawe kolory, które przykuwają wzrok

3,4

kolory ubrań dobiera mi zwykle partner / partnerka

3,3
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Stylowo po polsku
Dodatki

Polacy zgadzają się z opinią, że to dodatki - ich jakość i umiejętny dobór - świadczą o tym, czy ktoś ma
dobry styl. Jak można było zobaczyć w części dotyczącej stylu, różne dodatki zdobyły też sumarycznie
aż 59% wskazań jako najważniejszy element mówiący o dobrym guście kobiety i 48% w przypadku oceny
gustu mężczyzny. Zobaczmy zatem jakie dodatki nosimy na co dzień. Okazuje się, że wśród dodatków
noszonych najchętniej, pierwsze miejsce zajął… smartfon. Prześcignął on w wyścigu między innymi
zegarek, który jest dodatkiem klasycznym i noszonym w zasadzie odkąd pamiętamy. Z wypowiedzi
konsumentów wynika, że ostatecznie może on nawet zostać zastąpiony przez smartfon, a przynajmniej
jego rola ograniczona do ozdobnej i biżuteryjnej, a nie praktycznej, czyli pokazywania czasu. W przypadku
smartfona, część badanych traktuje go już nie tylko jako praktyczny dodatek, ale także element ozdobny,
wybierając odpowiedni model telefonu, czy dobierając odpowiedni kolor tzw. cover’u / case’a czyli etui na
telefon. Większość badanych zgodziła się też z faktem, że smartfon, podobnie jak zegarek, pełni jeszcze
jedną ważną rolę, mówi o statusie właściciela.
Wykres 28 - Preferowane dodatki
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

smartfon

27%

zegarek

26%

okulary

23%

łańcuszek

21%

pasek

18%

różne, zależy od dnia

18%

17%

kolczyki / kolczyk

16%

naszyjnik

obrączka

bransoletka

15%

14%

63

Stylowo po polsku
W dobrym tonie

Można zaobserwować, że Polacy mają dość wyraźne zdanie o tym, co jest w dobrym tonie, a co w złym
jeśli chodzi o stylizację i zestawienia ubrań. Ocenili wszystkie propozycje jakie zostały im przedstawione
w badaniu. Ciekawe jest, że jako niewłaściwe ocenili obok zestawienia sandałów ze skarpetkami, także
dość modne obecnie szpilki do dżinsów, podarte firmowo dżinsy, czy trampki do sukienki. Wygląda zatem,
że mamy często dość konserwatywne, lub, inaczej to ujmując, bezpieczne podejście do mody. Traktujemy
ją też dość serio, jako taki obszar, który ma pewne reguły gry, których nie warto łamać. Czy to dobrze?
Ocenę zostawmy każdemu z nas z osobna, a my poniżej przedstawiamy jakie zestawienia są według
Polaków w złym tonie.

Wykres 29 - Co jest według nas w złym tonie
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

założyć skarpetki do sandałów

39%

nosić wystającą bieliznę, np. ze spodni

31%

założyć trampki do sukienki

30%

założyć adidasy do garnituru

29%

25%

przebywać na spotkaniu w okularach przeciwsłonecznych

nosić białe kozaczki

23%

przyjść w krótkich spodenkach do pracy

22%

20%

założyć spódnicę mini / duży dekolt do pracy

19%

pozostać w pomieszczeniu w czapce / innym nakryciu głowy

16%

nosić firmowo podarte spodnie

przyjść w odkrytych butach, np. klapkach, bądź sandałach do pracy

15%

założyć szpilki do dżinsów

15%

13%

nosić wszystkie ubrania w tym samym kolorze

żadne z powyższych

nie wiem

2%

1%
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Stylowo po polsku
W dobrym tonie

Wygląda na to, że to kobiety mają bardziej skrystalizowane pojęcie o tym co wypada, a czego nie wypada
nosić. Mężczyźni wykazują bardziej swobodną postawę w tym względzie. Jedno z wyjaśnień jest takie,
że mężczyźni przywiązują ogólnie mniejszą wagę do wyglądu, a więc także do uznanych konwencji
i zestawień. Co ciekawe, mężczyznom częściej niż kobietom, nie podobają się współczesne stylizacje,
między innymi noszenie szpilek do dżinsów, czy podartych firmowo dżinsów.

Wykres 30 - Co jest według nas w złym tonie wg płci
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

założyć skarpetki do sandałów

37%

przebywać na spotkaniu
w okularach przeciwsłonecznych

36%

17%

nosić wystającą bieliznę, np. ze spodni

założyć adidasy do garnituru

28%

założyć trampki do sukienki

27%

przyjść w krótkich spodenkach do pracy

27%

19%

nosić białe kozaczki

21%

pozostać w pomieszczeniu
w czapce / innym nakryciu głowy

17%

nosić wszystkie ubrania w tym samym kolorze

14%

przyjść w odkrytych butach,
np. klapkach, bądź sandałach do pracy

13%

12%

założyć szpilki do dżinsów

21%

17%

10%

nosić firmowo podarte spodnie

25%

24%

16%

założyć spódnicę mini / duży dekolt do pracy

18%
17%
17%

2%

żadne z powyższych

nie wiem

36%

25%

3%

0%

2%
kobieta

mężczyzna

34%

32%

41%
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Stylowo po polsku
W dobrym tonie

Jak się okazuje, najmniej stereotypów, czy też zasad odnośnie ubioru, wyznają osoby dojrzałe, w wieku
55+. Jednocześnie, najwięcej takich zasad uznają osoby w wieku 25-34 lata, a więc stosunkowo młode.
Nawet takie zestawienia jak adidasy do garnituru, trampki do sukienki, czy szpilki do dżinsów, a więc
raczej nowe i wręcz modne w niektórych kręgach, te osoby oceniają najbardziej negatywnie. Dość
liberalne wobec tych nowatorskich trendów są natomiast osoby najmłodsze, w wieku 15-18 lat. One z kolei
częściej nie akceptują, również nowatorskich, podartych firmowo spodni. Poniżej pokazujemy pięć
najbardziej niestosownych według Polaków zachowań z obszarze mody.
Wykres 31 - Co jest według nas w złym tonie wg wieku , top 5 wskazań
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

37%
30%
45%
założyć skarpetki do sandałów

33%
39%
19%
11%

30%
28%
36%
32%

założyć adidasy do garnituru

21%
23%
24%

25%
29%
27%
nosić wystającą bieliznę, np. ze spodni

23%
39%
20%
25%

22%
20%
33%
26%

założyć trampki do sukienki

32%
12%
8%

17%
22%
30%
21%

przebywać na spotkaniu w okularach przeciwsłonecznych

26%
19%

15-18

19-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>64
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Polska szafa
Modowy stan posiadania

Zajrzyjmy teraz do polskich szaf i sprawdźmy co się w nich kryje, ile mamy par butów, spodni, sukienek,
spódnic, koszul, płaszczy i kurtek oraz t-shirtów. Statystyki w tym zakresie przedstawiamy poniżej,
natomiast warto podzielić się obserwacją, że generalnie Polacy dokładnie wiedzą co w szafie mają. Tylko
między 5% a 10% badanych, zależnie od produktu, nie potrafiło powiedzieć jaki jest ich stan posiadania
w danej kategorii. Co więcej, wszyscy konsumenci podczas przeprowadzanych wywiadów potrafili
wskazać dokładną liczbę posiadanych produktów w danej kategorii modowej. To pytanie w ogóle nie
sprawiło im trudności. Poniżej prezentujemy najczęściej wskazywane liczby posiadanych ubrań danego
typu.
kurtka
płaszcz

koszula

kobieta: 6-10

kobieta: 6-10

mężczyzna: 2-3

mężczyzna: 4-5

sukienka
spódnica
buty

11-20

kobieta: 6-10
mężczyzna: 2-3
spodnie

6-10

t-shirt
bluzka
kobieta: nie

liczę

mężczyzna: 11-20

69

Polska szafa
Modowy stan posiadania

Tabela 5 - Najczęściej podawana liczba produktów w szafie wg wieku
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

spodnie

t-shirt, bluzka

koszula

kurtka, płaszcz

sukienka, spódnica

buty

15-18

4-5

6-10

4-5

2-3

4-5

2-3

19-24

4-5

6-10

4-5

2-3

6-10

2-3

25-34

6-10

mnóstwo,
nawet nie liczę

6-10

6-10

11-20

6-10

35-44

6-10

6-10

6-10

6-10

11-20

6-10

45-54

6-10

11-20

11-20

4-5

11-20

6-10

55-64

11-20

6-10

2-3

4-5

mnóstwo,
nawet nie liczę

11-20

64+

11-20

11-20

11-20

11-20

11-20

11-20

70

Polska szafa
Modowy stan posiadania

Tabela 6 - Najczęściej podawana liczba produktów w szafie wg miejsca zamieszkania
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

spodnie

t-shirt, bluzka

koszula

kurtka, płaszcz

sukienka, spódnica

buty

wieś

6-10

mnóstwo,
nawet nie liczę

nie mam

6-10

11-20

6-10

miasto <20 tys.
mieszkańców

2-3

6-10

nie wiem

2-3

6-10

nie wiem

miasto 20-50 tys.
mieszkańców

4-5

11-20

4-5

4-5

6-10

4-5

miasto 50-100 tys.
mieszkańców

6-10

6-10

6-10

2-3

6-10

6-10

miasto 100-200 tys.
mieszkańców

4-5

11-20

11-20

2-3

6-10

4-5

miasto 200-500 tys.
mieszkańców

6-10

11-20

11-20

2-3

6-10

4-5

miasto >500 tys.
mieszkańców

6-10

11-20

11-20

6-10

11-20

4-5
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Polska szafa
Modowy stan posiadania

Przyjrzyjmy się jeszcze dokładniej męskiej i kobiecej szafie. Generalnie panie posiadają w szafie więcej
produktów modowych, niezależnie od kategorii. Widać też, że znacznie rzadziej wskazują, że nie
pamiętają ile czego znajduje się w ich posiadaniu. Największą przewagę liczbową kobiety osiągają
w zakresie t-shirtów, gdzie 30% wskazuje, że ma ich po prostu mnóstwo oraz okryć wierzchnich,
w przypadku których 46% kobiet wskazuje na posiadania 6-10, a 32% mężczyzn na posiadanie 2-3.
Ciekawe jest, że aż 19% kobiet pytanych o liczbę posiadanych koszul zaznaczyło opcję nie dotyczy,
co oznacza, że koszul w ogóle nie noszą.

Wykres 32 - Liczba posiadanych par butów wg płci
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Wykres 33 - Liczba posiadanych par sodni wg płci
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Polska szafa
Modowy stan posiadania

Wykres 34 - Liczba posiadanych t-shirtów i bluzek wg płci
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Wykres 35 - Liczba posiadanych koszul wg płci
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Polska szafa
Modowy stan posiadania

Wykres 36 - Liczba posiadanych okryć wierzchnich wg płci
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Polska szafa
Modne marzenie

Już wiemy, że Polacy są bardzo świadomi tego co znajduje się w ich szafie, znają dokładne liczby
większości ubrań i obuwia. Okazuje się, że nawet poproszeni o wskazanie, co kupiliby sobie, gdyby mieli
nieograniczony budżet, nie tracą kontroli i wymieniają bardzo praktyczne i, można powiedzieć,
podstawowe rzeczy. Najczęściej wymieniają buty, torebkę, zegarek, garnitur, spodnie, marynarkę,
sukienkę, biżuterię, kolczyki, koszulę, kurtkę skórzaną i smartfon, a także, najwyraźniej symboliczne
dla nich marki - Armani i Hugo Boss. Tylko niektórzy puszczają wodze fantazji. To ci, którzy mają bardzo
skrystalizowane marzenia. Zamieszczamy je poniżej.

W sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale kupiłbym smoking z najwyższej półki

Garnitur szyty na miarę

Chopard Blue Diamond Ring - bo sądzę, że brylanty są wręcz stworzone dla kobiet :)
Ciekawe, niespotykane buty specjalnie na zamówienie dla mnie, firma nie ważna, ważna tylko
jakość wykonania

Diamentowe buty Stuarta Weitzmana

Garnitur Burberry Davida Beckhama
Prosta sukienka, przed kolano, szyta na miarę w kolorze mięty z lekkim marszczeniem przy
biuście oraz pięknym lejącym wycięciem na plecach lekko połączonym sznurkami

Żółta marynarka Freddiego Mercury'ego
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Modni z profilu
Modne Polki i modni Polacy

Analizując 1561 zbadanych przez nas Polaków pod względem zarówno demografii, jak i wypowiedzi na
różnorodne tematy związane z modą, ujawniające ich zachowania i preferencje, wyselekcjonowaliśmy 5
segmentów konsumenckich, które charakteryzują się wyraźnymi i spójnymi charakterystykami i są, według
nas, warte poznania i uwagi biznesowej.
Poniżej przedstawiamy 5 takich segmentów:

• Pragmatyczna Partnerka,
• Ambitna Businesswoman,
• Elegancka Studentka,
• Ygrek Na Czasie
• Dystyngowany Businessman.
W ramach naszego projektu przebadaliśmy także 1840 użytkowników platformy zakupowej Allegro
i to oni są szóstą grupą, którą analizujemy i omawiamy w tej części raportu. Allegrowiczów zdecydowanie
warto poznać ze względu na ich potencjał jako klientów branży modowej, a także ogromne zamiłowanie
do nowych technologii, które czyni z nich innowatorów wartych śledzenia i uwzględnienia w strategii
rozwoju każdego biznesu zawiązanego z modą.
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Modni z profilu
Pragmatyczna Partnerka (63% konsumentek)

mężatka lub w nieformalnym związku

najczęściej w wieku 25-44 lata,

zamieszkuje duże i mniejsze miasta, a także wsie

osiąga najczęściej dochód 1500-3000 zł brutto na osobę w gospodarstwie domowym

interesuje się modą w średnim stopniu, znacznie bardziej gdy mieszka na wsi

rzadko śledzi aktywnie najnowsze trendy modowe, zwykle nie ma na to czasu bo
poświęca go w znacznym stopniu partnerowi i/lub dzieciom, ale lubi przeczytać
magazyn modowy, zajrzeć na serwis o modzie, zerknąć na inspiracje Allegro lub
obejrzeć stylizacje na blogu modowym

jeśli mieszka w mieście, to jako inspiracji modowej używa ciekawie ubranych osób
spotkanych na ulicy

kupuje w kategorii moda i ma wyznaczony miesięczny budżet modowy

sama kupuje dość racjonalnie ale zakupy konsultuje też w dużej mierze
z partnerem (76%)

kupuje w Internecie, głównie w sklepach internetowych i na Allegro (3 x częściej niż
statystycznie Polki)

w wyborze produktu kieruje się przystępną ceną i relacją jakości do ceny
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Modni z profilu
Ambitna Businesswoman (9% konsumentek)

jest w wieku 25-54 lata

zamieszkuje głównie większe miasta

ambitna, najczęściej wykonuje wolny zawód, zajmuje kierownicze lub specjalistyczne
stanowisko albo jest przedsiębiorcą

zamożna, osiąga dochód w gospodarstwie domowym na poziomie 5000-10000 tys. zł
brutto na osobę

aktywnie śledzi najnowsze trendy modowe (92%), aczkolwiek czuje się
indywidualistką i jest zdania, że moda jest sposobem na wyrażenie siebie,
w zakresie inspiracji modowych, oprócz ciekawie ubranych osób spotkanych na
ulicy, śledzi blogi i obserwuje celebrytów pod kątem mody i stylu

kupuje w dużej liczbie miejsc, są to bardzo różnorodne miejsca, zarówno sklepy
markowe w centrach handlowych, sklepy projektantów (ponad 40% wskazań),
jak i sklepy internetowe, a także platforma Allegro, czy outlety - wtedy kupuje
jednorazowo więcej produktów

kupuje przy różnych okazjach i często, zarówno jak pojawiają się wyprzedaże
(42%), jak i nowe kolekcje (33%), a także po prostu przy okazji

częściej niż statystyczna Polka potrafi wpaść w szał zakupowy, odzież kupuje
zwykle przynajmniej raz w miesiącu, a na pewno nie rzadziej niż raz na kwartał,
obuwie podobnie

aspirująca, ma ulubione marki i ceni w nich przede wszystkim wysoką jakość (48%),
a także to, że są znane (53%), dobrze aby też były ekskluzywne, marka nie musi być
dla niej natomiast przystępna cenowo (11%, jedyna taka grupa klientek)
i zdecydowanie nie musi być polska (3%), to konsumentka, która zwraca już natomiast
uwagę na to czy marka jest pozytywna społecznie (18%)

jest m-konsumentką, 42% kupuje na tablecie, a 57% na smartfonie, często nie pamięta
w jakim kanale i gdzie dokonała zakupu
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Modni z profilu
Elegancka Studentka (13% konsumentek)

ma przeważnie 19-24 lata lub 25-34 lata

singielka lub w nieformalnym związku

studiuje, często pracuje dorywczo lub odbywa staż

określa swój dochód miesięczny na poziomie 0-3000 zł miesięcznie

nie ma raczej wydzielonego budżetu na zakupy modowe, chyba, że należy do grupy
zdecydowanie zainteresowanych modą, wtedy ma alokowany budżet, kupuje
produkty modowe przeważnie raz na kwartał, wydaje na nie sporo, bo 25-50%
budżetu miesięcznego

bardzo zainteresowana modą, śledzi trendy modowe, moda często ją fascynuje

do wyszukiwania i przeglądania produktów modowych używa laptopa i smartfona,
ale także lubi przejść się po sklepach offline w galerii handlowej

kupuje bardzo często w galeriach handlowych, ale też sklepach internetowych
i na Allegro, a także w second-handach i outletach

kupuje głównie gdy pojawiają się wyprzedaże (wypatruje ich aktywnie) i gdy dany
produkt ulegnie zużyciu

bardzo wrażliwa cenowo

marka, którą kupuje musi być przystępna cenowo i zaufana, ale dobrze byłoby gdyby
była także choć trochę kojarzona z ekskluzywnością i znana

ulubiony styl to przede wszystkim klasyczny i elegancki, styl wygodny i swobodny,
będący najpopularniejszym wśród Polek, na jej liście znajduje się daleko w tyle
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Modni z profilu
Ygrek #NaCzasie (21% konsumentów)

ma przeważnie 25-34 lata

singiel lub w wolnym związku

osiąga zwykle dochód do 3000 zł brutto miesięcznie

wykonuje wolny zawód lub jest specjalistą

generalnie deklaruje, że mało interesuje się modą, raczej nie śledzi trendów
modowych, ale częściej niż przeciętny mężczyzna śledzi pod kątem mody i inspiracji
profile znajomych i blogi, częściej czyta serwisy poświęcone modzie

znacznie częściej niż statystyczny mężczyzna kupuje samodzielnie w kategorii
moda

mniej liczy się dla niego przystępność cenowa marki, bardziej jakość oraz to,
że jest na czasie

przeznacza na modę znacznie więcej niż statystyczny mężczyzna, zamiast 1-10%
budżetu, 10-25% budżetu

preferuje styl wygodny i swobodny, a także bardzo często zgodny z aktualnymi
trendami, mimo, że często deklaruje, że się nimi nie interesuje

preferuje podobne kolory co zwykle Polacy, ale częściej dostosowuje je do pory
roku, okoliczności i przede wszystkim nastroju

jest konsumentem mobilnym, przegląda produkty domowe na laptopie lub smartfonie,
kupuje na laptopie, smartfonie lub stacjonarnie
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Modni z profilu
Dystyngowany Businessman (4% konsumentów)

najczęściej w związku małżeńskim, rzadziej w nieformalnym

uzyskuje dochód powyżej 8 000 zł brutto na osobę w gospodarstwie domowym

aktywny zawodowo, menedżer, przedsiębiorca

deklaruje, że modą się interesuje ale niezbyt aktywnie, nie śledzi trendów modowych

przeważnie nie kupuje samodzielnie w kategorii moda, zakupów dokonuje partnerka

nie zwraca uwagi na wyprzedaże, ani na nowe kolekcje

nie ma wydzielonego miesięcznego budżetu na modę, jego wydatki w tej kategorii
są zależne od sytuacji i potrzeb

zakupy planuje i robi hurtowo albo zupełnie przy okazji

jest wierny markom, marka którą kupuje / nosi musi być przede wszystkim zaufana
i gwarantować dobrą jakość

preferuje styl unikalny i oryginalny

do przeglądania produktów modowych używa przede wszystkim urządzeń
mobilnych, smartfona labo tabletu

kupuje różnie - offline, online i mobile
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Modni z profilu
Kim jest użytkownik Allegro

Użytkownik platformy zakupowej Allegro to znacznie częściej kobieta niż mężczyzna. Najczęściej to osoba
w wieku 25-34 i 35-44, mieszkająca… w zasadzie w całej Polsce. Co ciekawe, aż 71% użytkowników
platformy Allegro zadeklarowało, że zakupiło tu jakiś produkt modowy w ciągu ostatnich 1-3 miesięcy.
Wygląda zatem na to, że intencja zakupu jest wśród użytkowników serwisu bardzo silna i można ich
określić jako aktywnie poszukujących możliwości zakupowych.

Wykres 37- Profil użytkownika platformy zakupowej Allegro,
Raport Polska Strojna, użytkownicy Allegro, N=1840
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Modni z profilu
Kim jest użytkownik Allegro

80% osób korzystających z platformy zakupowej Allegro to osoby pracujące. Studenci stanowią 9%
użytkowników Allegro, emeryci i renciści - 4%, a bezrobotni 3%, zdecydowana większość to natomiast
pracownicy umysłowi (35%). Osoby zajmujące kierownicze stanowiska stanowią aż 9% korzystających
z platformy transakcyjnej Allegro.

Wykres 38 - Profil użytkownika platformy zakupowej Allegro,
Raport Polska Strojna, użytkownicy Allegro, N=1840
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Modni z profilu
Zainteresowanie modą

Użytkownicy platformy zakupowej Allegro interesują się modą częściej niż statystycznie internauci.
Nieco częściej też śledzą trendy modowe. Zainteresowanie modą wśród użytkowniczek Allegro sięga 85%,
a skala śledzenia najnowszych trendów modowych 63%. Można powiedzieć, że użytkowniczki platformy
Allegro są bardziej na czasie niż statystyczna Polka. Panowie korzystający z platformy są zainteresowani
modą w podobnym stopniu co statystyczny Polak.

Wykres 39 - Profil użytkownika platformy zakupowej Allegro,
Raport Polska Strojna, użytkownicy Allegro, N=1840, szyscy badani, N=1561
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Modni z profilu
Allegro jako miejsce zakupowe i sprzedażowe

Co skłania konsumentów do zakupów na Allegro?

W zasadzie można zapytać, dlaczego już tak wielu z nich kupuje na Allegro, bo udział platformy
Allegro w rynku modowym to obecnie 46%. Można powiedzieć, że prawie połowa transakcji online
dotyczących mody w kategorii odzież i obuwie jest zawierana na Allegro. A dlaczego tak się dzieje? Mamy
kompleksową ofertę w bardzo przystępnych cenach, którą zawdzięczamy profesjonalnym sprzedającym,
Celestyna Zachariasz
Menadżer kategorii Moda i Uroda
Allegro
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

którzy stanową 85% sprzedających w kategorii moda, jak i znanym markom polskim i międzynarodowym.
To co kusi kupujących, to również szeroka oferta wyprzedażowa. Nie ingerujemy w politykę cenową
sprzedających ale organizujemy szereg akcji promocyjnych respektujących sezonowość wyprzedażową.
Prowadzimy też akcje kuponowe dedykowane mobile oraz kampanie marketingowe, które mają bardzo
szeroki zasięg, m.in. w magazynach modowych i telewizji. Mamy także wyłączność na pewne produkty
współpracujących z nami marek. Ułatwiamy zakupy poprzez proponowane gotowe look booki,
np. stylizacje współpracujących blogerek albo akcję top model, gdzie co tydzień przedstawiamy modelkę
lub modela w określonej kreacji linkując do użytych do jej stworzenia i podobnych produktów,
także od razu można skompletować proponowany look.
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Modni z profilu
Allegro jako miejsce zakupowe i sprzedażowe

Dlaczego marki i sklepy powinny sprzedawać na Allegro?

Przede wszystkim ze względu na liczby, ale nie tylko. Mówiąc o liczbach mam na myśli nasz
duży udział w rynku e-commerce w kategorii modowej (46%) i oczywiście ogromny ruch na naszej
platformie zakupowej. Z punktu widzenia marki często o wiele łatwiej wejść i zaistnieć na rynku przez
market place - to dla marki gotowe narzędzia i rozwiązania przekładające się na konwersję. Zbudowanie
Celestyna Zachariasz
Menadżer kategorii Moda i Uroda
Allegro
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

tego u siebie jest czasochłonne i kosztowne. Na Allegro zyskujemy to już od pierwszego dnia sprzedaży.
Dajemy markom dostęp do masowego rynku, a dodatkowo od razu oferujemy kanał mobile. Mamy
świetnie działającą aplikację, która osiągnęła już poziom 6 mln pobrań. Sklep nie musi inwestować dużych
środków w swoją aplikację, bądź stronę responsywną ponieważ Allegro już tymi rozwiązaniami dysponuje.
Dodatkowo, partnerzy i marki w Strefie Marek mają swoich opiekunów, którzy wspomagają ich między
innymi w promocji swoich produktów. Według nas, Allegro można traktować jako element omnichannel,
dodatkowy, efektywny kanał sprzedaży obok własnych sklepów.

Marka ANIA KRUK właśnie wchodzi na platformę zakupową Allegro. Jest to przemyślana
i strategiczna decyzja. Wiemy jak dużą rolę odgrywa obecnie handel elektroniczny i widzimy jak rośnie
w siłę m-commerce. Chcemy wykorzystać silną obecność Allegro w tych dwóch obszarach i przez
to stworzyć i przetestować nowe kanały sprzedażowe.
Ania Kruk,
dyrektor kreatywna
marki biżuterii ANIA KRUK
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna
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Modni z profilu
Korzystanie z urządzeń

Użytkownik platformy zakupowej Allegro korzysta ze znacznie większej liczby urządzeń niż statystyczny
badany. Jest to aż 5 urządzeń w przypadku Allegrowicza i 3,5 w przypadku statystycznego Polaka.
Warto zauważyć zdecydowanie wyższą penetrację laptopów (85% vs 48%) wśród użytkowników platformy
Allegro, a także smartfonów (77% vs 41%) i tabletów (44% vs 31%). Można powiedzieć, że Allegrowicz
jest uzbrojony w technologię po zęby, a czy wykorzystuje ją zakupowo - o tym za chwilę.

Wykres 40 - Wykorzystywane urządzenia
Raport Polska Strojna, wszyscy badani N=1561; użytkownicy platformy Allegro, N=1840
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Modni z profilu
Urządzenia wykorzystywane zakupowo

Użytkownik platformy Allegro jest zdecydowanie bardziej mobilny niż statystyczny badany. Znacznie
częściej korzysta zarówno ze smartfona, jak i tabletu wyszukując i przeglądając produkty modowe
(odpowiednio 17 p.p. i 5 p.p. przewagi). Co ciekawe, ta przewaga dotyczy także kobiet, które statystycznie
rzadziej niż mężczyźni korzystają ze smartfona. Allegrowiczki zdecydowanie dorównują mężczyznom
w wykorzystaniu obu urządzeń mobilnych i znacznie prześcigają pod tym względem statystyczną Polkę.

Wykres 41 - Miejsca, gdzie poszukujemy i przeglądamy produkty modowe
Raport Polska Strojna, osoby korzystające ze wskazanych urządzeń, N=898; użytkownicy platformy Allegro korzystający ze
wskazanych urządzeń, N=1539

66%
laptop / PC

88%

36%
sklep stacjonarny

38%

32%
smartfon

49%

22%
tablet

27%

2%
nie wiem

2%

osoby korzystające ze wskazanych urządzeń

użytkownicy kategorii moda na Allegro
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Urządzenia wykorzystywane zakupowo

Podobnie jak w przypadku wyszukiwania i przeglądania produktów modowych, Allegrowicze także częściej
kupują je na urządzeniach mobilnych niż statystyczny badany. Uzyskują 7 p.p. przewagi w przypadku
wykorzystania smartfona. W przypadku wykorzystania tabletu wypadają zaś identycznie jak statystyczny
badany. Użytkownicy platformy Allegro są też generalnie bardziej e-zakupowi. Wskaźnik kupowania na
laptopie bądź PC sięga tu 88%.

Wykres 42 - Miejsca, gdzie kupujemy produkty modowe
Raport Polska Strojna, osoby korzystające ze wskazanych urządzeń, N=898; użytkownicy platformy Allegro korzystający ze
wskazanych urządzeń, N=1539

58%
laptop / PC

88%

41%
sklep stacjonarny

49%

22%
smartfon

29%

19%
tablet

19%

3%
nie wiem

2%

osoby korzystające ze wskazanych urządzeń

użytkownicy kategorii moda na Allegro
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Częstość zakupów

Użytkownik platformy Allegro znacznie częściej niż statystyczny Polak kupuje odzież. 18% Allegrowiczów
w porównaniu do 13% badanych kupuje ubrania raz w miesiącu lub częściej. Rzadziej niż raz do roku
kupuje ubrania tylko 1% osób korzystających z Allegro. Zakupy obuwia są bardziej wyrównane pomiędzy
Allegrowiczami i resztą badanych, można powiedzieć nawet, że Allegrowicze kupują je rzadziej, częściej
też jest to zakup przemyślany - pamiętają, kiedy dokonują takich zakupów.

Wykres 43 - Częstość zakupów modowych
Raport Polska Strojna, użytkownicy Allegro, N=1840, wszyscy badani, N=1561

zakupy odzieży
(Allegro)

zakupy odzieży
(wszyscy badani)

zakupy obuwia
(Allegro)

zakupy obuwia
(wszyscy badani)

20%

18%

23%

13%

9%

8%

32%

28%

11%

41%

17%

raz na miesiąc lub częściej
mniej więcej raz na rok

31%

mniej więcej raz na miesiac
rzadziej niż raz do roku

mniej więcej raz na kwartał
nie wiem / nie pamiętam

14% 4% 1%

22%

6%

11%

5% 3%

23%

7% 2%

28%

7%

7%

6% 4%

mniej więcej raz na pół roku
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Modni z profilu
W szafie

Szafa Allegrowicza, bądź Allegrowiczki jest większa, lub inaczej - bardziej wypełniona. Jest lepiej
wyposażona t-shirty i kurtki oraz płaszcze. Zawiera też więcej sukienek i spódnic. Mimo, że najczęściej
wskazywaną liczbą jest w przypadku Allegrowiczki 6-10 sukienek / spódnic, a pozostałych badanych
11-20, to aż 45% Allegrowiczek posiada 11 i więcej sukienek i spódnic, a pozostałych konsumentek - 32%.
Pod względem pozostałych produktów , jak koszula, buty, czy spodnie - szafa użytkownika platformy
Allegro nie odbiega znacznie od typowej polskiej szafy. Najczęściej podawane liczby poszczególnych
produktów w szafie przez użytkowników Allegro i wszystkich badanych można zobaczyć poniżej.
koszula

kurtka
płaszcz

6-10

użytkownicy Allegro: 4-5
wszyscy badani: 2-3

sukienka
spódnica

buty

użytkownicy Allegro: 6-10

6-10

wszyscy badani: 11-20

spodnie
t-shirt
bluzka
użytkownicy Allegro: >20
wszyscy badani: 11-20

6-10
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Inspiracje & poszukiwania
Źródła modowych inspiracji

Z żadnych źródeł inspiracji modowej nie korzysta tylko 4% kobiet i 11% mężczyzn. Wśród tych, co
korzystają, kobiety wykorzystują średnio 2,7, a mężczyźni 2,1 takiego typu źródła. Niezależnie od płci,
top 3 wykorzystywane źródła są takie same i są to kolejno: 1. ciekawie ubrane osoby spotkane na ulicy
(30% wskazań wśród kobiet i 25% wśród mężczyzn), magazyny modowe (popularność na poziomie 31%
wśród kobiet i 21% wśród mężczyzn) i 3. serwisy poświęcone modzie (odpowiednio 26% wskazań wśród
kobiet i 20% wśród mężczyzn). W przypadku mężczyzn, na trzecim miejscu ex aequo z serwisami
modowymi znajdują się również znane osoby i celebryci, którzy zdobywają także 20% męskich głosów.

Wykres 44:
Korzystanie ze źródeł
inspiracji modowych

96%

kobiety

89%

mężczyźni

Wykres 45:
Liczba wykorzystywanych typów źródeł
inspiracji modowych

2.7

kobiety

2.1

mężczyźni
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Największą popularnością, jeśli chodzi o źródła inspiracji zakupowych, wśród kobiet cieszą się wciąż
magazyny modowe (31%), aczkolwiek na uwagę zasługuje również dość wysoka ich popularność wśród
mężczyzn (21%). Największą przewagę wśród kobiet uzyskują, oprócz magazynów modowych, pokazy
mody (8 p.p. przewagi), blogi modowe (8 p.p.) i serwisy modowe (6 p.p.). Najbardziej zbliżone wyniki,
niezależnie od płci, uzyskują profile społecznościowe znanych polskich i zagranicznych projektantów
i profile blogerów. Różne wydarzenia modowe (targi, pokazy) i celebryci to natomiast dwa źródła inspiracji
wskazywane częściej przez mężczyzn (odpowiednio 3 i 2 p.p. przewagi). Szeroko pojęta blogosfera jest
już źródłem inspiracji dla 37% kobiet i 26% mężczyzn)

Wykres 46 - Wykorzystywane typy źródeł inspiracji modowej,
Raport Polska Strojna, osoby zainteresowane modą, N=982

magazyny modowe

osoby spotkane na ulicy, ciekawie ubrane

25%

serwisy poświęcone modzie

21%

pokazy mody / relacje z pokazów mody

artykuły / inspiracje w serwisie Allegro

17%

osoby celebrytów,
uznanych osób, ikon mody

18%

15%

strony i profile znanych polskich
projektantów / domów modowych

11%

profile społecznościowe
b(v)logerek i b(v)logerów modowych

11%

strony i profile znanych
zagranicznych projektantów / domów modowych
targi / pokazy branży modowej

20%

20%

12%

profile społecznościowe
magazynów modowych

25%

22%

14%

blogi modowe

30%

26%

20%

profile społecznościowe znajomych

wideoblogi modowe

31%

21%

20%

17%

12%

12%

10%

9%

10%

10%
10%

12%
kobieta

mężczyzna
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Dość dużą różnicę w wykorzystywanych źródłach inspiracji modowych widać gdy podzielimy badanych na
zdecydowanie interesujących się modą i raczej interesujących się modą. Zagorzali fani mody wykorzystują
średnio 3 źródła inspiracji, podczas gdy pozostali 2,2. Można zatem powiedzieć, że ci pierwsi inspiracji
poszukują zdecydowanie bardziej aktywnie. Co ciekawe, nawet w tej grupie najwięcej wskazań pada wciąż
na osoby ciekawie ubrane spotkane na ulicy, podobnie jak w większości społeczeństwa. Ten element
inspiracji zyskuje tu nawet 8 p.p. przewagi. Osoby żywo zainteresowane modą znacznie częściej
korzystają w zasadzie z każdego źródła inspiracji, w tym także z: magazynów modowych (5 p.p. przewagi),
serwisów poświęconych modzie (+6 p.p.), obserwują osoby celebrytów (+6 p.p.), czytają blogi modowe (+7
p.p.) i są fanami profili społecznościowych blogerów i vlogerów modowych i oglądają strony i profile
polskich projektantów (tu największa przewaga +9 p.p.). Takie osoby korzystają też częściej z inspiracji
modowych Allegro (+4 p.p.), śledzą profile magazynów modowych (+4 p.p.), a także nieco częściej biorą
udział w wydarzeniach modowych (+3 p.p.). To ich możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa traktować
jako tych, którzy są podpatrywani na ulicy pod kątem wyglądu i ubioru.

Wykres 47 - Wykorzystywane typy źródeł inspiracji modowej wg poziomu zainteresowania modą,
Raport Polska Strojna, osoby zainteresowane modą, N=982

osoby spotkane na ulicy,
ciekawie ubrane

26%

magazyny modowe

26%

serwisy poświęcone modzie

22%

profile społecznościowe znajomych

22%

osoby celebrytów,
uznanych osób, ikon mody

20%

9%

profile społecznościowe
magazynów modowych
pokazy mody / relacje z pokazów mody

18%
10%

targi / pokazy branży modowej

10%

20%

19%
13%

10%

wideoblogi modowe

9%

strony i profile znanych zagranicznych
projektantów / domów modowych

10%

10%
4%

nie korzystam z żadnych
nie wiem

20%

16%

strony i profile znanych polskich
projektantów / domów modowych

27%

22%

18%

profile społecznościowe b(v)logerek
i b(v)logerów modowych

28%

22%

15%

artykuły / inspiracje w serwisie Allegro

31%

24%

18%

blogi modowe

34%

8%

1%

2%
zdecydowanie interesuję się modą

raczej interesuję się modą
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Osoby aktywnie śledzące trendy modowe, to również znacznie więcej wykorzystywanych źródeł inspiracji.
Osoby zdecydowanie śledzące najnowsze trendy korzystają średnio z 2,8 typu źródła, raczej śledzące
trendy - z 2,5, a nie śledzące trendów z 1,7 typu źródła. Osoby nie interesujące się modą także znacznie
częściej wskazują, że nie korzystają z żadnych źródeł inspiracji - 14% w porównaniu do 7% w grupie
raczej śledzących trendy i 3% w grupie zdecydowanie śledzących trendy. Top 5 wykorzystywanych źródeł
inspiracji przez osoby aktywnie śledzące trendy jest podobne jak w pozostałych grupach - magazyny
modowe, osoby ciekawie ubrane spotkane na ulicy, serwisy poświęcone modzie i profile społecznościowe
znajomych, oglądają one jednak znacznie częściej pokazy mody i relacje z pokazów mody (25%
wskazań). Widać też, że w miarę tego jak zaczynamy aktywnie śledzić trendy, pewne źródła tracą na
znaczeniu (profile społecznościowe znajomych), a pewne wyraźnie zyskują (osoby spotkane na ulicy,
serwisy poświęcone modzie, inspiracje Allegro). Strony i profile znanych polskich projektantów to źródło
w ogóle nie wykorzystywane przez osoby zdecydowanie nie śledzące trendów modowych.

Wykres 48 - Wykorzystywane typy źródeł inspiracji modowej wg poziomu zainteresowania modą,
Raport Polska Strojna, osoby zainteresowane modą, N=982

20%

10%
zdecydowanie
nie śledzą trendów

15%

10%
0%

30%

15%

10%

15%

20%

15%
14%
raczej
nie śledzę trendów

7%
6%

13%
9%

raczej
śledzę trendy

21%
22%

10%

15%
14%

20%

15%
18%

25%

20%
20%

zdecydowanie
śledzę trendy
17%

23%

29%
30%

21%
20%

27%
26%
25%
24%
23%

magazyny modowe
serwisy poświęcone modzie
pokazy mody / relacje z pokazów mody
strony i profile znanych polskich projektantów / domów modowych
osoby celebrytów, uznanych osób, ikon mody

30%
29%

osoby spotkane na ulicy, ciekawie ubrane
profile społecznościowe znajomych
profile społecznościowe magazynów modowych
artykuły / inspiracje w serwisie Allegro
blogi modowe
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Okazuje się, że największy odsetek osób korzystających z różnych źródeł inspiracji modowej występuje
wśród mieszańców największych miast (pow. 500 tys. mieszkańców) i wsi. Tu udział osób nie
korzystających z żadnych form inspiracji to tylko 4%. W innych miejscach waha się od 6% do 10%.
Wygląda jednak na to, że mieszkańcy wsi mają najmniej zróżnicowany zestaw źródeł inspiracji, z jakich
korzystają - średnio wykorzystują 2,1 typu źródeł, a mieszkańcy miast pow. 200 tys. mieszkańców o 1 typ
źródła więcej (odpowiednio 3,3 w przypadku miast pow. 500 tys. mieszkańców i 3 w przypadku miast pow.
200 tys. mieszkańców). We wszystkich lokalizacjach oprócz wsi, ubrane ciekawie osoby spotkane ulicy
znalazły się wśród top 3 wskazywanych źródeł inspiracji. Innym top wskazaniem, powtarzającym się
w wielu typach lokalizacji są także profile społecznościowe znajomych. Ciekawa obserwacja dotyczy
blogów i wideoblogów modowych - okazuje się, że są najbardziej popularne wśród mieszkańców dużych
miast i wsi, a magazyny modowe, serwisy modowe, osoby celebrytów i profile społecznościowe znajomych
- w największych miastach. Top 3 źródła inspiracji w zależności od miejsca zamieszkania konsumentów,
przedstawiamy poniżej.

Tabela 7 - Top 3 źródła inspiracji modowych w zależności od wielkości miejsca zamieszkania,
Raport Polska Strojna, osoby zainteresowane modą, N=982

1

2

3

miasto >500 tys. mieszkańców

magazyny modowe

osoby spotkane na ulicy

profile społecznościowe znajomych;
pokazy mody

miasto 200-500 tys. mieszkańców

osoby spotkane na ulicy

serwisy modowe

celebryci, znane osoby

miasto 100-200 tys. mieszkańców

serwisy modowe

osoby spotkane na ulicy

profile społecznościowe znajomych

miasto 50-100 tys. mieszkańcw

osoby spotkane na ulicy

magazyny modowe;
profile społecznościowe
znajomych

inspiracje Allegro

miasto 20-50 tys. mieszkańców

osoby spotkane na ulicy

pokazy mody / relacje z pokazów
mody

serwisy modowe

miasto < 20 tys. mieszkańców

osoby spotkane na ulicy

magazyny modowe

profile społecznościowe znajomych

wieś

blogi modowe

magazyny modowe

serwisy modowe
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Interesującym jest jak różnią się wykorzystywane źródła inspiracji modowej w zależności od poziomu
dochodu Polaków. Osoby w grupie najzamożniejszej stosunkowo najrzadziej śledzą trendy modowe ale,
jeśli już śledzą, to okazuje się, że korzystają z największej liczby źródeł inspiracji na osobę - prawie z 3.
Najrzadziej też wskazują, że nie korzystają z żadnego źródła inspiracji. Druga najbardziej aktywna pod tym
kątem grupa to osoby w grupie dochodowej 3000-5000 zł brutto. Sumarycznie najwięcej wskazań w każdej
grupie dochodowej zdobyły: 1. ciekawie ubrane osoby spotkane na ulicy, 2 magazyny modowe i 3. profile
społecznościowe znajomych, natomiast w najzamożniejszej grupie wysoko uplasowały się również osoby
celebrytów uzyskując 36% wskazań. Wyższą niż statystycznie używalność w tej grupie mają też
wideoblogi i profile społecznościowe magazynów modowych osiągając penetrację na poziomie 27%.
Na uwagę zasługuje fakt, że osoby w przedziale dochodowym 8000-10000 zł prawie w ogóle nie zwracają
uwagi na ciekawie ubrane osoby spotkane na ulicy jako potencjalne źródło inspiracji - 3% penetracji tego
źródła to znacznie niższy wskaźnik niż w przypadku wszystkich pozostałych grup.

Wykres 49 - Top 5 typów źródeł inspiacji modowej w zależności od dochodu brutto na osobę miesięcznie,
Raport Polska Strojna, osoby zainteresowane modą, które odpowiedziały na pytanie odoochód, N=670

< 1500 zł brutto na osobę

19%
18%
20%

28%

22%

24%
1501- 3000 zł brutto na osobę

19%

21%
24%
24%

3001-5000 zł brutto na osobę

27%

27%
30%

24%

5001-8000 zł brutto na osobę

13%
13%
13%

8001-10000 zł na osobę

30%

24%
23%

14%
3%

29%

23%

17%

27%

>10000 zł brutto na osobę

9%

36%

45%

36%

osoby spotkane na ulicy, ciekawie ubrane
magazyny modowe
profile społecznościowe znajomych
osoby celebrytów, uznanych osób, ikon mody
serwisy poświęcone modzie
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B(v)logosfera inspiruje już ponad 1/3 konsumentów zainteresowanych modą. Największą popularność
zdobyła sobie w trzech grupach dochodowych - dwóch najwyższych, czyli wśród osób osiągających
dochody powyżej 8000 zł brutto i w grupie o dochodach na poziomie 3000-5000 zł. Wideoblogi
zdecydowanie najczęściej wskazują osoby najzamożniejsze, natomiast blogi - osoby w przedziale
1500-3000 zł. Jeśli uznamy, że b(v)logerzy to także celebryci, ich popularność staje się jeszcze wyższa,
przekraczając 45%.

Wykres 50 - Blogosfera jako źródło inspiacji modowej w zależności od dochodu brutto na osobę miesięcznie,
Raport Polska Strojna, osoby zainteresowane modą, które odpowiedziały na pytanie odoochód, N=670

11%
blogi modowe

9%
10%
9%
wideoblogi modowe

profile społecznościowe
b(v)logerek i b(v)logerów modowych

6%

14%
13%

13%
13%

11%
10%

27%

16%

10%

17%

9%

osoby celebrytów,
uznanych osób, ikon mody

19%

16%

18%
19%
14%
13%

< 1500 zł brutto na osobę
3001-5000 zł brutto na osobę
8001-10000 zł na osobę

24%
36%
1501- 3000 zł brutto na osobę
5001-8000 zł brutto na osobę
>10000 zł brutto na osobę
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Osoby korzystające z blogów, bądź wideoblogów w charakterze inspiracji modowych, najczęściej
spontanicznie wymieniają jeden. Na liście top-of-mind konsumentów znajdują się najczęściej: Maffashion,
Mr Vintage, Make Life Easier, Szarmant, Fashionelka i Macademian Girl wśród blogów oraz Fashionelka
i raaadzka wśród wideoblogów. Świadomość wspomaganą najczęściej wskazywanych badanych blogów
i wideoblogów przedstawiamy poniżej.

Wykres 51 - Top 5 blogów i wideoblogów (znajomość wspomagana)
Raport Polska Strojna, osoby korzystające z blogów modowych jako inspiracji, N=241; osoby oglądające wideoblogi modowe
w ramach inspiracji, N=189

25%

Maffashion / Julia Kuczyńska

24%

Make Life Easier / Kasia Tusk

mrvintage.pl / Michał Kędziora

15%

Fashionelka / Eliza Wydrych

15%

15%

Ekskluzywny Menel / Kamil Pawelski

stylizacjeTV

22%

Olciiak

16%

Red Lipstick Monster

GlamPaulaTV

14%
12%

Weronika Załazińska

11%

PannaJoannaMakeUp

11%
blogi

wideoblogi
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Inspiracje z Allegro

Strefa inspiracji i porad modowych na Allegro oddziałuje już na co piątego badanego zainteresowanego
modą. Nieco większą popularność osiąga wśród kobiet. Najczęściej korzystają z niej też osoby młode w wieku 19-24 i 25-34 lata gdzie popularność tego źródła to odpowiednio 23% i 21%. 18% penetracji
inspiracje i porady Allegro osiągają wśród kolejnych grup - najmłodszej w wieku 15-18 lat i wśród
przedstawicieli pokolenia X, czyli osób w wieku 35-44 lata. Najwyższa popularność inspiracji i porad
Allegro występuje w największych miastach oraz w miastach 50-100 tys. mieszkańców. W pozostałych
lokalizacjach popularność rozkłada się dość równomiernie i oscyluje wokół 16-17%. Stosunkowo najmniej
korzystają z inspiracji Allegro osoby o dochodzie 8000-10000 zł (13% wskazań), w pozostałych grupach
dochodowych, włącznie z tą najwyższą, popularność Allegro sięga 18% - 22%.

Wykres 52 - Allegro jako źródło inspiacji modowej ,
Raport Polska Strojna, osoby zainteresowane modą, N=892

kobieta
mężczyzna

20%

artykuły / inspiracje w serwisie Allegro

17%

18%
23%

15-18
19-24
25-34
35-44
45-54
55-64
>64

23%

miasto >500 tys. mieszkańców
miasto 200-500 tys. mieszkańców
miasto 100-200 tys. mieszkańców
miasto 50-100 tys. mieszkańców
miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto < 20 tys. mieszkańców
wieś

21%
artykuły / inspiracje w serwisie Allegro

18%
11%
9%
4%

24%
15%
artykuły / inspiracje w serwisie Allegro

23%
16%
18%
17%

21%
22%
18%

artykuły / inspiracje w serwisie Allegro

19%
13%
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< 1500 zł brutto na osobę
1501- 3000 zł brutto na osobę
3001-5000 zł brutto na osobę
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8001-10000 zł na osobę
>10000 zł brutto na osobę

105

Inspiracje & poszukiwania
Media społecznościowe

Media społecznościowe inspirują 37% Polaków poszukujących inspiracji modowych. W kontekście
modowym w mediach społecznościowych najchętniej wykorzystywane są profile znajomych (23%),
ale także kolejno: profile społecznościowe magazynów modowych (15%), profile polskich projektantów
(11%), profile b(v)logerów modowych (10%), profile zagranicznych projektantów (10%). Źródeł inspiracji
jest zatem wiele nawet w obrębie samych social media. Analizując wykorzystanie poszczególnych
serwisów społecznościowych, widać, że najczęściej modę śledzimy na Facebooku i YouTube, ale wysokie
pozycje uzyskały także Google+ i Twitter, które do tej pory miały wyższą używalność deklarowaną
w innych obszarach, takich jak informacje, czy nowe technologie. Poniżej prezentujemy w jakich mediach
społecznościowych najczęściej konsumenci śledzą marki modowe.

Wykres 53 - Śledzenie marek w mediach społecznościowych
Raport Polska Strojna, osoby uznające social media jako źródło inspiracji modowej, N=359

Facebook

67%

YouTube

45%

Google+
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Inspirujący kontent

Konsumenci zwracają uwagę nie tylko na to, w jakich mediach, ale także w jaki sposób przedstawiane są
inspiracje modowe. Poniżej prezentujemy listę najbardziej efektywnych według konsumentów
komunikatów, które mają największe prawdopodobieństwo zachęcenia ich do zakupów. Trzy pierwsze
miejsca zajmują zdjęcia - znanych osób, produktów, a także stylizacje.

Tabela 8 - Preferowana forma komunikacji, która inspiruje nas najbardziej
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

1

zdjęcie znanej osoby w konkretnym ubiorze

2

stylizacja np. pokazana na blogu lub stronie marki modowej

3

zdjęcie produktu, np. w magazynie / serwisie modowym

4

artykuł na temat tego co jest modne, konkretne porady jak się ubierać

5

ciekawy strój znajomej / znajomego

6

udział w tworzeniu danego produktu, np. konkurs na nazwę, głosowanie na kolor itp.

7

polecenie danego produktu przez znajomą / znajomego

8

informacje z tzw. backstage czyli o tym jak powstaje dany produkt
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Inspiracje tych, co inspirują

Kto inspiruje Cię w kontekście mody i stylu? Jest taka osoba?

Styl to dla mnie to nie tylko ubiór, ale i osobowość. W tym połączeniu zdecydowanie najbardziej
inspiruje mnie Angela Ahrendts (CEO Burberry w latach 2006-2014, obecnie w randze członka zarządu
w Apple, gdzie odpowiada za handel detaliczny i e-commerce). To osoba, która ma właściwe podejście
biznesowe do mody.
Celestyna Zachariasz
Menadżer kategorii Moda i Uroda
Allegro
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

Dwie Rosjanki - Elena Perminova i Miroslava Duma. Elena jest uznawana już za ikonę stylu
i jedną z najlepiej ubranych kobiet. Jest od stóp do głów ubrana zgodnie z najnowszymi trendami, do tego
ma figurę modelki i naprawdę świetnie wygląda w tym, co nosi. Miroslava nie słynie tylko z ubioru, ale robi
też fajne rzeczy w życiu, promuje modę i rosyjskich projektantów na świecie. Rzeczy, które nosi, łączy
Katarzyna Gerlach,
współwłaścicielka, Bluebirds&Co.
marki, gdzie można zaprojektować
własne ubranie
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

w nieoczywisty sposób. Zawsze mnie zaskakuje.

Moja wspólniczka, Klara. Często zaskakują mnie jej zestawienia i stylizacje, które robi na bazie
naszych wspólnych projektów. Nosi pewne rzeczy w sposób, na który ja bym nie wpadła i wygląda to
bardzo stylowo. Jest dla mnie codzienną inspiracją.
Antonina Samecka
CEO, Creative Director
RISK made in Warsaw
Ubrania dla prawdziwych kobiet
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna
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Inspiracje
Inspiracje tych, co inspirują

Kto inspiruje Cię w kontekście mody i stylu? Jest taka osoba?

Mam spore szczęście jeśli chodzi o inspiracje, ponieważ z tytułu wykonywanego zawodu mam
dostęp do najnowszych trendów oraz szerokiego grona projektantów. W dużej mierze inspiruje mnie też
ulica i to, co widzę na witrynach sklepów. Patrząc na tzw. ulicę, patrzę nie tylko na ubrania, ale na sposoby
wyrażania się przez modę i styl. Doceniam gdy ktoś ma swój własny, spójny styl, którego się trzyma
Małgorzata Olszewska
dyrektor strategiczny,
wiceprezes zarządu KAZAR
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

i który go dobrze określa.

Lubię obserwować bardzo różnych ludzi. Duży wpływ miały na mnie lata, kiedy mieszkałam
w Barcelonie. Napatrzyłam się na różnorodność stylów i kultur, odkryłam, że każdy może wyglądać tak jak
chce i to jest świetne. Nie ma jednego właściwego patentu, trzeba być autentycznym i wiernym sobie.
Ikony mody? Lubię styl Emmanuelle Alt - szefowej francuskiego Vogue. To kwintesencja paryskiego szyku.
Ania Kruk,
dyrektor kreatywna
marki biżuterii ANIA KRUK
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

A do tego kobieta z imponującym dorobkiem zawodowym. Nie inspirują mnie osoby, które skupiają się
wyłącznie na stylizacji, na tym jak dziś wyglądają i co do czego założyły. Ubrania powinny być na drugim
planie, styl jest wypadkową osobowości i Twojego sposobu życia. I to jest właśnie przypadek Alt: wygląda
świetnie w białych spodniach, ciemnych botkach na obcasie, marynarce i ciekawej biżuterii. Ale widać,
że biegnie właśnie na spotkanie, nie założyła tego zestawu tylko do zdjęcia. To jest właśnie styl i wartości,
które staram się zawrzeć w marce ANIA KRUK i naszej biżuterii. Z osób z mojego otoczenia - to oklepane,
ale zdecydowanie inspirują mnie mama i moja teściowa. To kobiety, które się świetnie ubierają. Lubię
obserwować ich wybory. Moja mama lubi surową klasykę, z mocnymi elementami: oficerki, inspiracje
męską garderobą. Moja teściowa jest z Barcelony, lubi bardziej styl boho, który świetnie równoważy
prostymi elementami. Obie są bardzo aktywne, to ubrania muszą się dostosować do ich stylu życia,
a nie na odwrót. A ja cichcem przyznam, że podkradam ciuchy i jednej i drugiej :)
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Na zakupach
Kupowanie w kategorii moda

Zacznijmy od podstaw, a zatem od samego faktu kupowania produktów modowych i związanego z tym
budżetu. Kupuje w kategorii moda 66% badanych. Dla kobiet odsetek kupujących jest zdecydowanie
wyższy i wynosi 82% w porównaniu 48% w przypadku mężczyzn, aczkolwiek, fakt prawie połowy
kupujących panów, również wydaje się bardzo wysoki z punktu widzenia branży modowej. Zarówno
kobiety, jak i mężczyźni, zapytani o to kto w ich gospodarstwie domowym najczęściej dokonuje zakupów
modowych, w zasadzie w takim samym stopniu wskazują siebie - mówi tak 37% kobiet i 36% mężczyzn.
W przypadku kobiet natomiast znacznie wyższy jest udział odpowiedzi ja wraz z partnerem - 47%
w porównaniu do 24% dla tej opcji wśród mężczyzn. Mężczyźni natomiast znacznie częściej oddają
pałeczkę zakupową kobietom lub rodzicom - odpowiednio 18% i 21% w porównaniu do 8% wśród kobiet.
A co z budżetem? Wydzielony budżet na zakupy modowe ma 27% Polaków, przy czym jest to 43% kobiet
i 17% mężczyzn.

Wykres 54:
Kupowanie w kategorii moda

82%

kobiety

45%

mężczyźni

Wykres 55:
Wydzielony budżet modowy

43%

kobiety

17%

mężczyźni
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Na zakupach
Kupowanie w kategorii moda

Jakie masz obserwacje dotyczące kupujących modę kobiet i mężczyzn? Czy widzisz
jakieś różnice?

Na Allegro mężczyźni kupują rzadziej ale na zakupy przeznaczają więcej. Nasi najwięksi
sprzedający w kategorii odzież coraz częściej stawiają na ofertę męską, a mailingi modowe dedykowane
mężczyznom niejednokrotnie generują większy obrót niż te dedykowane kobietom. Różnice pomiędzy
kobietami i mężczyznami widać też w ścieżce zakupowej w kategorii moda na Allegro. Kobiety
Celestyna Zachariasz
Menadżer kategorii Moda i Uroda
Allegro
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

charakteryzuje bardziej rozbudowany proces zakupowy. Szczególnie charakterystyczna dla kobiet jest
wiedza na temat obowiązujących trendów i poszukiwanie określonego stylu zanim w ogóle przystąpią
do zakupu. W przypadku mężczyzn zakupy determinuje zwykle określona potrzeba zakupowa, związana
najczęściej z zastąpieniem lub zużyciem produktu, jaki posiadają.

Mężczyźni, którzy już są zainteresowani modą, na pewno stają się bardziej wybrednymi
klientami. Kupują rzadziej niż kobiety, dlatego starają się dobrać idealnie daną rzecz. Wiedzą czego chcą.

Lidia Przybylska
redaktor naczelna,
Moda w Polsce
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna
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Na zakupach
Kupowanie w kategorii moda

Czy produkty modowe kupują tyko osoby zainteresowane modą? Oczywiście, że nie, ubranie jest
nieodzownym elementem życia codziennego, ale zainteresowanie modą zdecydowanie wpływa na
skłonność zakupową. Osoby zdecydowanie interesujące się modą kupują produkty modowe trzykrotnie
częściej niż osoby zdecydowanie nie interesujące się modą. Osoby interesujące się modą mają też
znacznie częściej wydzielony budżet na zakupy modowe - takim budżetem dysponuje 44% osób
zdecydowanie zainteresowanych modą i 7% osób w ogóle nie interesujących się modą.

Wykres 56 - Kupowanie w kategorii moda w zależności od zainteresowania modą
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

5%

4%

11%

41%

19%

8%
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raczej nie interesuję się modą
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Na zakupach
Częstość zakupów

Nasuwa się pytanie, jaką część miesięcznego budżetu Polacy przeznaczają na zakupy modowe i jak
często ich dokonują. Zacznijmy od częstości. Okazuje się, że największy odsetek Polaków kupuje zarówno
obuwie, jak i odzież (typu spodnie, sukienka), raz na kwartał. Dla odzieży ta częstość jest taka sama jak
w zeszłym roku*, natomiast obuwie zaczęliśmy kupować częściej. Następne najpopularniejsze wskazanie
to w przypadku odzieży raz na miesiąc, a w przypadku obuwia raz na pół roku. 3-4% osób, zależnie
od kategorii zakupowej, nie pamięta jak często dokonuje zakupów. Najczęściej są to mężczyźni, nastolatki
w wieku 15-18 lat, osoby nie interesujące się modą i osoby o średnich dochodach. Najczęstsze zakupy
natomiast, czyli realizowane raz na miesiąc lub częściej, dotyczą przeważnie kobiet, osób o najwyższych
dochodach - powyżej 8000 zł brutto na osobę w gospodarstwie domowym, ale i znacznie niższych
dochodach w przedziale 3000-5000 zł na osobę, a także mieszkańców małych miast i osób w wieku
25-34 lata.

Wykres 57 - Częstość zakupów odzieży i obuwia
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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*źródło: raport Styl Polaka, TNS dla Allegro, lipiec 2014
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Częstość zakupów

Wykres 58 - Częstość zakupów odzieży i obuwia w zależności od płci
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Budżet

Jaką część budżetu wydajemy na zakupy modowe i kto wydaje najwięcej w stosunku do dochodu?
Najczęściej jest to miedzy 10, a 25%. Następne co do popularności wskazanie to 10% i mniej. Bardzo
małej części z nas (4%) zakupy modowe pochłaniają ponad połowę miesięcznego dochodu. Więcej wydają
generalnie kobiety - w ich przypadku liczba wskazań na przedział 10-25% wynosi 40% w porównaniu
do 24% wśród mężczyzn. Więcej mężczyzn wskazuje też, że mieści się z wydatkami modowymi
w najniższym przedziale czyli 1-10% budżetu - jest to 25% mężczyzn w porównaniu do 17% kobiet.
Znacznie mniej niż pozostałe grupy, wydają w kategorii modowej nastolatki. Dzieje się tak ze względu na
częste sponsorowanie tej kategorii zakupowej przez rodziców zgodnie z ich bieżącymi potrzebami. Dość
duże wskazania na wydatki modowe na poziomie 50-75% mają osoby najstarsze, to z kolei ze względu na
stosunkowo niskie już dochody. Niskie udziały budżetu modowego w ogólnym budżecie mają mieszkańcy
wsi, ale i największych miast. Mieszkańcy małych i średnich miast są bardziej rozrzutni w tym względzie.
Widzimy też wyraźnie prawidłowość - im wyższe zainteresowanie modą, tym wyższy udział budżetu
modowego w budżecie całościowym (nawet 42% wskazań na przedział 10-25% i 9% wskazań na ponad
połowę dochodów miesięcznych). Najzamożniejsze osoby mają najwyższy wskaźnik zróżnicowania
budżetu w kolejnych miesiącach. Jest to zapewne spowodowane brakiem konieczności planowania
zakupów modowych i uzależniania ich od bieżących zarobków.

Wykres 59 - Udział budżetu modowego w budżecie domowym,
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Wykres 60 - Udział budżetu modowego w budżecie domowym, najpopularniejsze wskazania wg dochodu brutto na osobę
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Na zakupach
Gdzie robimy zakupy modowe

Można powiedzieć, że jesteśmy już społeczeństwem e-zakupowym jeśli chodzi o modę. Polacy kupują
już ubrania i obuwie online. Dwa najpopularniejsze wskazania miejsc, gdzie robimy zakupy modowe to
markowe sklepy w centrach handlowych (38%) i sklepy internetowe (37%), a zaraz za nimi, na trzecim
miejscu uplasowała się platforma zakupowa Allegro z udziałem 34%. Daje to 55% konsumentów, którzy
kupują online w tej kategorii. Stosunkowo rzadko kupujemy podczas wydarzeń modowych i w sklepach
projektantów, zapewne ze względu na niezbędne tu często wyższe budżety zakupowe. Do zakupów
w second-handach przyznaje się 21% polskich konsumentów, a do zakupów w outletach 25%.
To potwierdza wciąż wysoką wrażliwość cenową Polaków i sympatię do przecen i promocji.

Wykres 61 - Miejsca zakupów odzieży i obuwia
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Na zakupach
Gdzie robimy zakupy modowe

Warto przyjrzeć się także jacy konsumenci w jakich miejscach dokonują zakupów. Okazuje się,
że preferencje co do miejsc zakupowych różnią się w zależności od płci, a także wieku, miejsca
zamieszkania i dochodu. Kobiety kupują średnio w nieco większej liczbie miejsc niż mężczyźni 2,7 miejsca w porównaniu do 2,5 w przypadku mężczyzn. Znacznie częściej niż mężczyźni preferują
sklepy markowe w centrach handlowych (11 p.p. przewagi). Mężczyźni za to częściej niż kobiety kupują
w sklepach internetowych (11 p.p. przewagi), a także na targowiskach i bazarkach. Najmłodsi konsumenci
wybiorą znacznie częściej niż pozostali jako miejsce zakupów modowych sklepy markowe w centrach
handlowych, ale także sklepy internetowe i Allegro. W sklepach lokalnych i second-handach mamy
natomiast szansę najczęściej spotkać osoby w wieku 55+. Z największej liczby miejsc zakupowych
korzystają zdecydowanie mieszkańcy największych miast, gdzie dostępność tych miejsc jest największa 3,6 miejsca w porównaniu do 2,2 na wsi. Ciekawa obserwacja dotyczy osób najzamożniejszych.
Korzystają one średnio z mniejszej liczby miejsc zakupowych, zdecydowanie częściej ze specjalistycznych
sklepów z modą (15-20 p.p. przewagi nad innymi grupami) i markowych sklepów w galeriach handlowych,
ale także, wcale nie najrzadziej niż pozostali, z bazarków, czy second-handów, choć nie jest to ich
najważniejszym miejscem zakupowym.
Wykres 62 - Miejsca zakupów odzieży i obuwia w zależności od płci
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Gdzie robimy zakupy modowe

Wykres 63 - Top 5 miejsc zakupów odzieży i obuwia w zależności od wieku
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Gdzie robimy zakupy modowe

Wykres 64 - Top 5 miejsc zakupów odzieży i obuwia w zależności od miejsca zamieszkania
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Na zakupach
Okoliczności zakupowe

Polacy uchodzą za jedną z najbardziej wrażliwych cenowo nacji w Europie. Wyniki badania zdają się
potwierdzać tę tezę. Okolicznością, która zachęci do zakupu największą część polskich konsumentów
są wyprzedaże. Zadziałają na 44% konsumentów. Następna okoliczność to zużycie obecnie posiadanego
produktu (37%). Co czwarty konsument planuje zakupy modowe. Z drugiej strony, aż 21% robi zakupy
modowe przy okazji. Co ciekawe, są to w 50% ci sami konsumenci.

Wykres 65 - W jakich okolicznościach najczęściej robimy zakupy modowe,
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898

44%

37%

24%
21%
18%

6%

gdy pojawiają się
wyprzedaże

gdy coś się zużyje / zepsuje
i potrzebuję to zastąpić

planuję i specjalnie jadę
na tego rodzaju zakupy

zwykle dokonuję tego
rodzaju zakupów przy okazji

gdy pojawiają się
nowe kolekcje

żadne z powyższych

122

Na zakupach
Okoliczności zakupowe

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni kupują średnio w wyniku 1,5 ze wskazanych okoliczności. Kobiety
zdecydowanie częściej reagują na wyprzedaże (12 p.p. przewagi), aczkolwiek dla mężczyzn ten czynnik
uzyskał także wysoką liczbę wskazań (37%). Jest to też tyle samo wskazań co zużycie produktu. Świadczy
to o dużej wrażliwości cenowej również panów. Okolicznościami, w jakich mężczyźni kupują nieco częściej
niż kobiety są, oprócz planowanych zakupów, także pojawiające się na rynku nowe kolekcje.

Wykres 66 - W jakich okolicznościach najczęściej robimy zakupy modowe w zależności od płci,
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Okoliczności zakupowe

Interesujące wyniki otrzymaliśmy analizując najczęstsze okoliczności zakupowe w zależności od
uzyskiwanych dochodów. Największa liczba wykorzystywanych okoliczności zakupowych dotyczy osób
najbardziej zamożnych (1,75), a zaraz potem, bardzo podobna (1,65), osób w przedziale dochodów
3000-8000 zł brutto. Co ciekawe, wysoki udział wyprzedaży jako okoliczności zakupowej, utrzymuje się na
wysokim poziomie (25% i więcej) niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Efekt zużycia jako okoliczności
zakupowej maleje wraz ze wzrostem dochodu, natomiast planowanie zakupów zachowuje się już zupełnie
inaczej - okazuje się, że to osoby zamożne najczęściej planują zakupy modowe. Z drugiej strony, efekt
kupowania przy okazji także rośnie wraz ze wzrostem dochodu, co prowadzi do wniosku, że osoby
bardziej zamożne mają po prostu większą swobodę korzystania z wielu okoliczności zakupowych
ale należy pamiętać, że wśród nich znajdują się także wyprzedaże, które potwierdzają, że ta grupa kupuje
zdroworozsądkowo i sprawnie kalkuluje. Nowe kolekcje, idąc tym tropem, wcale nie są najbardziej
zachęcającym czynnikiem w grupie najzamożniejszej, raczej zachęcą kolejną, aspirującą grupę o dochodach w przedziale 8000-10000 zł.

Wykres 68 - W jakich okolicznościach najczęściej robimy zakupy modowe w zależności od dochodu brutto na osobę w gospodarstwie domowym,
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Na zakupach
Czynniki zakupowe

Odpowiemy teraz na jedno z najważniejszych pytań biznesowych - czym konsumenci kierują się
wybierając produkty modowe? Widać wyraźnie, że wśród top trzech wskazań, zarówno na pierwszym,
jak i na trzecim miejscu pojawia się element cenowy - atrakcyjna cena i promocje / wyprzedaże. Czynnik
wskazywany na drugim miejscu to natomiast wysoka jakość produktów. Potrzeba posiadania konkretnego
produktu znajduje się dopiero na piątym miejscu. Wśród dziesięciu wskazywanych najczęściej czynników
znalazł się jeszcze: stosunek ceny do jakości (czwarte miejsce, w zasadzie kombinacja pierwszych trzech
punktów), a dalej kolejno: znana marka, unikalność produktu, opinie znajomych, wygodne metody
płatności i warunki dostawy. Poza pierwszą dziesiątką znalazły się między innymi: aktualna moda
(12-ste miejsce), przyzwyczajenie (13-ste miejsce), zachcianka (17-ste miejsce), czy, co ciekawe, program
lojalnościowy (dopiero 18-ste miejsce).

Tabela 9 - Top 10 wskazywanych pożądanych cech marki,
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561

1

atrakcyjna cena

2

wysoka jakość produktu

3

promocja / wyprzedaż

4

stosunek ceny do jakości

5

potrzeba konkretnego produktu, modelu, koloru

6

znana marka

7

unikalność produktu

8

opinie znajomych

9

wygodne metody płatności

10

warunki dostawy
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Na zakupach
Marki modowe

595 z 1561 przebadanych konsumentów wpisało nazwę przynajmniej jednej marki jaką lubi i kupuje.
Najczęściej wymienianym markami były: Reserved, Zara, House, Nike, Cropp, Vistula, Levi’s, Simple, Big
Star, Adidas, Carry i 4F. Konsumenci wskazali też takie marki jak: Cubus, Diverse, Dolce Gabbana, Ryłko,
Armani, Yves Saint Laurent, Gucci, Miu Miu, Calvin Klein, Wojas, Mango, Apart, The North Face, Red Star,
Reebok, Puma, Desigual, Bershka, Ecco, Deichman, CCC, New Balance, Kazar, Ray-Ban, Ralph Lauren,
Maciej Zień, Massimo Dutti, Marc O’Polo, New Yorker, Lacoste, Timberland, Sinsay, Stradivarius, Solar,
Caterina, Top Secret, Dior, Benevento, Lasocki, Zalando, Lee, Orsay, W. Kruk, Tom Ford, Reporter…
W sumie wymienionych zostało ponad 50 różnych nazw marek.

SIMPLE Vistula

Reserved
4F
Adidas
House Cropp

Zara

Levi’s

Nike
Big Star

Carry
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Na zakupach
Marki modowe

Jaka powinna być marka, żeby zaskarbić sobie sympatię i zdobyć serce, a przynajmniej portfel polskiego
konsumenta? Co przyczyniło się do tego, że wymienione zostały akurat takie marki jak widzieliśmy
na poprzedniej stronie? Badani wskazują średnio 2 cechy. Najwięcej głosów padło na przystępność
cenową (44%), ale zaraz za nią na podium znalazły się 2 cechy mówiące o jakości - zaufana
i gwarantująca dobrą jakość - w sumie 57% wskazań. Wysoko także znajduje się element bycia przyjazną
dla klientów (26%). Tylko 6% badanych osób nie jest w stanie wskazać ani jednej cechy jaką cenią
w markach.

Wykres 69 - Jaka powinna być marka modowa, żebyśmy kupowali jej produkty,
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Marki modowe

Największe zmiany co do preferowanych cech marek modowych obserwujemy wraz ze zmianą dochodu
badanych. Osoby najzamożniejsze wymagają wobec marek najwięcej. Wskazują średnio 3 preferowane
cechy, czyli o jedną więcej niż pozostałe grupy. Znacznie częściej niż pozostali zwracają uwagę na
zaufanie do marki i gwarancję jakości produktów, a także jej unikatowość i polskość. Marka, która im
odpowiada musi być też ekskluzywna ale też… przystępna cenowo. Znacznie mniej wskazań na
przystępność cenową - najmniej ze wszystkich grup - wskazuje ta o dochodzie 8000-10000 zł.
Ta grupa ma też najniższe wskazania na przyjazność marki dla klientów, a także na to, czy marka jest
znana. Tu raczej górę bierze jakość produktu, a obok tego unikalność i już w dużej mierze ekskluzywność
marki.

Wykres 70 - Top 5 preferowanych cech marki modowej w zależności od dochodu brutto na osobę w gospodarstwie domowym
Raport Polska Strojna, wszyscy badani,którzy odpowiedzieli na pytanie o dochód N=1249
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Marki modowe

Preferencje odnośnie marek zmieniają się także wraz z wiekiem, aczkolwiek topowe wskazania czyli:
przystępna cenowo, zaufana i gwarantująca wysoką jakość, pozostają najpopularniejsze niezależnie
od wieku. Największe wymagania w stosunku do marek mają osoby w wieku 25-34 i 35-44 lata,
a najniższe osoby najstarsze, w wieku 64+. Jedyny obszar, gdzie osoby w wieku 64+ mają wyższe
wskazania niż pozostałe grupy to polskość marki. Ta cecha jest z kolei tym mniej ważna, im młodsze
są badane osoby.

Wykres 71 - Top 5 preferowanych cech marki modowej w zależności od wieku
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Na zakupach
Marki modowe

Analizując z kolei wskazywane cechy marek w zależności od miejsca zamieszkania konsumenta,
na pewno warto podkreślić, że najwyższe wymagania mają mieszkańcy największych miast - 200-500 tys.
mieszkańców i ponad 500 tys. mieszkańców. Wskazują odpowiednio 2,5 i 2,8 pożądanych cech, podczas
gdy mieszkańcy wsi 2. I znowu, topowe cechy pozostają bez zmian bez względu na wielkość miejsca
zamieszkania, natomiast widać, że przystępność cenowa ma zdecydowanie największe znaczenie dla
mieszkańców wsi, a gwarancja dobrej jakości najwięcej znaczy dla mieszkańców największych miast
(200+ tys. mieszkańców).

Wykres 72 - Top 5 preferowanych cech marki modowej w zależności od miejsca zamieszkania
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Technologia w trendzie
Wykorzystywane urządzenia

Z poprzednich rozdziałów wiadomo już, że smartfon to najważniejszy obecnie dodatek do ubioru Polaków.
Pora sprawdzić jego praktyczne zastosowania, także zakupowe. Zacznijmy jednak od podstaw. Dane
pokazują, że badani korzystają regularnie średnio z 3,5 urządzenia z zaproponowanych przez nas 13-stu.
Najczęściej aktywnie korzystamy z laptopa (48%), TV (47%) i smartfona (41%). Wskazania ponad 30%
uzyskały jeszcze radio komputer stacjonarny (37%), (34%) i tablet (31%). Jeśli uwzględnimy
zainteresowanie modą, to widać, że osoby nie zainteresowane tym tematem korzystają z najmniejszej
liczby wskazanych urządzeń. Wraz ze wzrostem zainteresowania modą, średnia liczba wykorzystywanych
urządzeń rośnie odpowiednio z 2,9 przez 3,2; 3,8 aż do 4,4 w grupie zdecydowanie zainteresowanych
modą. Jednocześnie, widać wyraźnie, że osoby zainteresowane modą mają nieco inny zestaw
preferowanych urządzeń, wykorzystywanych regularnie, m.in. osoby zainteresowane modą znacznie
częściej korzystają z laptopa i tabletu, a osoby zdecydowanie zainteresowane modą także ze smartfona.
Osoby zdecydowanie zainteresowane modą w znacznie mniszym stopniu niż pozostali wykorzystują
natomiast na co dzień komputer stacjonarny.

Wykres 73 - Wykorzystywane aktywnie urządzenia wg stopnia zainteresowania modą
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Technologia w trendzie
Wykorzystywane urządzenia

Okazuje się, że osoby śledzące trendy modowe, znacznie częściej niż pozostali wykorzystują na co dzień
tablet, laptop i komputer stacjonarny. Jeśli chodzi o smartfon, jego użycie jest najwyższe wśród osób
mających wobec mody zdecydowaną postawę - osoby, które najczęściej wykorzystują smartfon,
albo zdecydowanie śledzą trendy, albo zdecydowanie ich nie śledzą. Jest to związane z faktem,
że smartfona częściej niż kobiety używają mężczyźni, a oni generalnie modą interesują się mniej.

Wykres 74 - Wykorzystywane aktywnie urządzenia wg stopnia śledzenia najnowszych trendów modowych,
Raport Polska Strojna, wszyscy badani, N=1561
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Zakupy nowoczesnego konsumenta to obecnie dość złożony i wieloetapowy proces. Wiemy to intuicyjnie,
patrząc jak rośnie znaczenie zakupów internetowych i mobilnych oraz jak wydłuża się nasz proces
decyzyjny ze względu na mnogość źródeł informacji. Dane to potwierdzają pokazując, że 24%*
internautów kupuje mobilnie, a 25%* migruje podczas procesu zakupowego pomiędzy urządzeniami
stacjonarnymi i mobilnymi. Jeśli dodamy do tego kanał offline, czyli sklepy stacjonarne, wiemy, że 66%**
konsumentów kupuje te same marki w wielu kanałach. A jak to się dzieje w branży modowej?
Czy konsumenci zachowują się tu w podobny sposób? Okazuje się, że tak. Badani, zapytani o to gdzie
zdarza im się odnajdywać i przeglądać produkty z kategorii modowej, wskazują średnio 1,5 takiego
miejsca. Jednocześnie, najczęściej do tego celu wykorzystujemy już kanał online i jako urządzenie laptop
bądź PC. Urządzenia mobilne, tj. smartfon i tablet pomagają w poszukiwaniu i przeglądaniu produktów
modowych 45% badanych kupujących w kategorii moda.

Wykres 75 - Miejsca, gdzie poszukujemy i przeglądamy produkty modowe
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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* źródło: raport mShopper, Mobile Institute dla Allegro, luty 2015,
** źródło: raport M-commerce. Kupuję mobilnie, Mobile Institute dla Izby Gospodarki Elektronicznej, wrzesień 2015
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Ponad 70%* internautów korzysta już z urządzeń mobilnych, a wśród nich ponad
80%* wykorzystuje je do różnych czynności okołozakupowych. Jaka jest na to
odpowiedź Allegro?

Wartość rynku handlu mobilnego wynosi w Polsce 1 mld zł, a w tym roku ma osiągnąć 2,5 mld
zł. Aplikacja mobilna Allegro przekroczyła już 6 mln pobrań. Szacujemy, że wartość m-transakcji
dokonywanych za pomocą Allegro (www, aplikacja) to 80% wartości polskiego m-commerce. Biorąc pod
uwagę tę dynamikę rynku i milionowe pobrania aplikacji Allegro, trudno nie zgodzić się z założeniem,
Celestyna Zachariasz
Menadżer kategorii Moda i Uroda
Allegro
wypowiedź do raportu
Allegro Polska Strojna

że za kilka lat desktopy znikną, a kolejne generacje konsumentów będą używać już tylko urządzeń
mobilnych. Allegro już dawno podjęło decyzję o tym, że jest to bardzo istotna część rynku,
dlatego inwestujemy tyle czasu i środków w aplikację mobilną. Chcemy, aby była dla konsumentów
podstawowym, wygodnym i zawsze dostępnym miejscem zakupowym, a dla sklepów i marek kolejnym,
efektywnym kanałem sprzedaży, odpowiadającym wymaganiom nowoczesnych klientów.

* źródło: raport mShopper, Mobile Institute dla Allegro, luty 2015
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Ciekawa obserwacja dotyczy miejsc wykorzystywanych do wyszukiwania i przeglądania produktów
modowych przez kobiety i mężczyzn. Otóż, widać wyraźnie, że to mężczyźni częściej sięgają w tym celu
po urządzenie mobilne, tj. smartfon lub tablet. Mobilni w tym względzie są także znacznie częściej
mieszkańcy dużych miast, aczkolwiek na wsi z urządzeń mobilnych korzysta już w celu wyszukiwania
i przeglądania produktów modowych ponad 40% osób. Urządzenia mobilne najintensywniej w powyższym
kontekście wykorzystują też najmłodsze osoby, w wieku 15-18 lat, gdzie użycie smartfona sięga 61%.
Warto jednak zauważyć, że osoby dojrzałe, z grupy 55+ to także 30% penetracji smartfona jako
urządzenia służącego modowym czynnościom okołozakupowym. Pod względem dochodów, wykorzystanie
urządzeń mobilnych rośnie wraz z dochodem i jest najsilniej widoczne w grupie osób zamożnych,
uzyskujących dochody powyżej 8000 zł brutto na osobę.

Wykres 76 - Miejsca, gdzie poszukujemy i przeglądamy produkty modowe wg płci
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Wykres 77 - Miejsca, gdzie poszukujemy i przeglądamy produkty modowe wg wieku
Raport Polska Strojna, osoby osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Wykres 78 - Miejsca, gdzie poszukujemy i przeglądamy produkty modowe wg miejsca zamieszkania
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Niezależnie od poziomu zainteresowania modą i tego, czy śledzimy najnowsze trendy, podstawowym
miejscem gdzie poszukujemy i przeglądamy produkty z kategorii moda pozostaje laptop lub PC
ale widoczny jest wzrost liczby wykorzystywanych w tym celu miejsc wraz ze wzrostem zainteresowania
modą. Sklepy stacjonarne nie tracą na znaczeniu wśród osób aktywnie zainteresowanych modą
i niezależnie od poziomu zainteresowania tym tematem, pozostają na drugim miejscu, jeśli chodzi
o poszukiwanie i przeglądanie produktów modowych. Wśród osób żywo interesujących się modą rośnie
znaczenie smartfona. Osoby w tej grupie, tj. zdecydowanie zainteresowane modą i śledzące trendy
modowe, nieco częściej korzystają w tym celu też z tabletu.

Wykres 79 - Miejsca, gdzie poszukujemy i przeglądamy produkty modowe wg stopnia zainteresowania modą
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Wykres 80 - Miejsca, gdzie poszukujemy i przeglądamy produkty modowe wg intensywności śledzenia trendów
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Nie tylko wyszukujemy i przeglądamy produkty modowe w kilku miejscach, w ten sam sposób także
kupujemy. Badani kupują średnio w 1,4 miejsca, a najczęściej w internecie, z wykorzystaniem laptopa
bądź PC. Zakupów modowych na smartfonie dokonało 22% badanych, a na tablecie 19%. Biorąc pod
uwagę dane jakie mamy z innych badań dotyczących zakupów mobilnych* możemy powiedzieć,
że to wyższy niż standardowo w innych kategoriach udział tabletu.

Wykres 81 - Miejsca, gdzie kupujemy produkty modowe
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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*źródło: raport mShopper, Mobile Institute dla Allegro, luty 2015,
raport M-commerce. Kupuję mobilnie, Mobile Institute dla Izby Gospodarki Elektronicznej, wrzesień 2015
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Podobnie jak przy przeglądaniu produktów modowych, częściej na urządzeniach mobilnych kupują je
także mężczyźni. Uzyskują 7 p.p. przewagi nad kobietami w przypadku smartfona i 6 p.p. w przypadku
tabletu. Co ciekawe, mężczyźni kupują też częściej w sklepach stacjonarnych, co daje panom w sumie 1,5
miejsca zakupowego w porównaniu do 1,3 w przypadku pań. Wygląda na to, że mężczyzn zjawisko
omnichannel, czyli zakupów wielokanałowych dotyczy już w nieco większym zakresie niż kobiet. Analizując
wiek badanych, widać, że w największej liczbie miejsc kupują najmłodsi (15-18 lat), dla których jest to 1,6
miejsca, a następnie grupy 25-34 i 35-44 lata, gdzie analogiczny wskaźnik wyniósł 1,4. Grupa najmłodsza
kupuje znacznie częściej niż pozostali na urządzeniach mobilnych, aczkolwiek warto zauważyć, że także
8% osób dojrzałych w wieku 55+ dokonało zakupu produktu modowego na tablecie bądź smartfonie.
Najwyższa liczba miejsc zakupowych jest w silnej korelacji z wielkością miejsca zamieszkania - im większe
miasto, tym większa liczba wykorzystywanych zakupowo miejsc. Dla mieszkańców wsi jest to 1,2,
a dla mieszkańców największych miast 1,8 miejsca. Na wsi mobilnie produkty modowe kupiło jednak już
14% osób.

Wykres 82 - Miejsca, gdzie kupujemy produkty modowe wg płci
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Wykres 83 - Miejsca, gdzie kupujemy produkty modowe wg wieku
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Wykres 84 - Miejsca, gdzie kupujemy produkty modowe wg miejsca zamieszkania
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Zainteresowanie modą nie wpływa na liczbę miejsc zakupowych. Widać natomiast, że osoby które, modą
się interesują mają wyższą świadomość miejsc, gdzie dokonują zakupów (2% wskazań na odpowiedź nie
wiem w porównaniu do 9% w grupie osób zdecydowanie nie interesujących się modą).

Wykres 85 - Miejsca, gdzie kupujemy produkty modowe wg stopnia zainteresowania modą
Raport Polska Strojna, osoby osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Wykres 86 - Miejsca, gdzie kupujemy produkty modowe wg intensywności śledzenia trendów
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Dane pokazują, że w przypadku smartfona mamy do czynienia jeszcze z dość dużym spadkiem
aktywności zakupowych na etapie wybór - zakup. Produkty przegląda na smartfonie 32% osób, a kupuje
22%. Spadek jest najwyższy dla osób nie interesujących się modą. Jest także wyższy dla mężczyzn niż
dla kobiet. W przypadku tabletu analogiczny problem praktycznie nie istnieje. Spadek aktywności na tym
etapie to tyko 3 p.p. Zapewne tablet sprawdza się lepiej w sytuacji gdzie w dalszym ciągu duża część
sklepów nie jest dostosowana do urządzeń mobilnych.

Wykres 87 - Miejsca, gdzie przeglądamy i kupujemy produkty modowe
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Wykres 88 - Miejsca, gdzie przeglądamy i kupujemy produkty modowe wg stopnia zainteresowania modą
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Wykres 89 - Miejsca, gdzie przeglądamy i kupujemy produkty modowe wg stopnia śledzenia trendów
Raport Polska Strojna, osoby kupujące w kategorii moda, N=898
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Różne aktywności związane z zakupami modowymi wykonuje na urządzeniach mobilnych 90%
korzystających z nich osób. Średnio są to 3 aktywności na osobę. Najczęściej na urządzeniu mobilnym
poszukujemy lokalizacji sklepów modowych, sprawdzamy stan naszych zamówień, a także poszukujemy
i porównujemy oferty. Ponad 20% robi zdjęcia sobie lub produktom w sklepach, a 22% opiniuje mobilnie
sklepy i marki.
Wykres 90 - Mobilne aktywności okołozakupowe
Raport Polska Strojna, osoby korzystające z urządzeń mobilnych, N=850
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Mężczyźni nieco rzadziej wykonują różne czynności okołozakupowe na swoich urządzeniach mobilnych.
Żadnej z czynności nie wykonuje 13% panów w porównaniu do 7% pań. Jednakże, gdy już realizują te
czynności, mężczyźni są nieco bardziej aktywni w tym kontekście - wskaźnik aktywności na osobę to
3,1 w porównaniu do 3 w przypadku kobiet. To, co mężczyźni robią z wykorzystaniem smartfonów
znacznie częściej niż kobiety, to opiniowanie marek (7 p.p. przewagi) i rezerwowanie produktów (10 p.p.).
Wykres 91 - Mobilne aktywności okołozakupowe wg płci
Raport Polska Strojna, osoby korzystające z urządzeń mobilnych, N=850
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11%

czytam blogi / oglądam wideoblogi modowe

12%

robię zdjęcia produktom w sklepie i przesyłam znajomym /
bliskim, żeby skonsultować zakup

14%

14%

14%

oglądam stylizacje proponowane
przez marki odzieżowe / blogi / sławne osoby
nie wykonuję żadnych ze wskazanych czynności

26%

11%
7%

13%

13%
kobieta

mężczyzna
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Technologia w trendzie
Smartfon jako asystent zakupowy

Osoby zainteresowane modą są znacznie bardziej aktywne w tym kontekście również mobilnie. Średnio
realizują na urządzeniu mobilnym 3,7 aktywności okołozakupowej, w porównaniu do 2,6 w przypadku
grupy nie zainteresowanej w ogóle modą. Tylko 2% osób zainteresowanych modą nie wykonuje mobilnie
żadnych czynności okołozakupowych. W przypadku osób nie zainteresowanych w ogóle modą ten
wskaźnik wyniósł 24%. Osoby żywo zainteresowane modą znacznie częściej niż pozostali poszukują
inspiracji i opinii oraz czytają na urządzeniach mobilnych artykuły o modzie. Warto natomiast zauważyć,
że nawet osoby nie interesujące się modą są bardzo aktywne mobilnie w zakresie czynności bezpośrednio
związanych z zakupem, jak rezerwacje, czy sprawdzanie dostępności, a potem stanu zamówienia,
a 11% z nich kupuje mobilnie produkty modowe. Należy zatem stwierdzić, że smartfon sprawdza się w roli
asystenta zakupowego coraz bardziej i wydaje się, że jego rola będzie rosła wraz ze wzrostem penetracji
urządzeń mobilnych, jak i samego zainteresowania modą.
Wykres 92 - Top 10 mobilnych aktywności okołozakupowych wg stopnia zainteresowania modą
Raport Polska Strojna, osoby korzystające z urządzeń mobilnych, N=850

25%
sprawdzam stan zamówienia

29%

20%

32%
24%

poszukuję lokalizacji sklepów

24%
25%
22%

poszukuję ofert i porównuję oferty

22%
19%

czytam artykułuy o modzie

26%

21%
24%

20%

sprawdzam dostępność towarów w sklepie

24%

27%

29%

24%
22%

25%

16%
opiniuję marki / sklepy

30%

17%

26%

17%
rezerwuję produkty

19%

poszukuję informacji o produktach, które zamierzam kupić

21%

19%
18%
18%

poszukuję inspiracji zakupowych

poszukuję opinii o produktach, które zamierzam kupic

32%

15%
14%

26%

22%

14%
14%
21%

27%

24%

zdecydowanie nie interesuję się modą
raczej nie interesuję się modą
raczej interesuję się modą
zdecydowanie interesuję się modą
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Metodologia
Największe badanie dotyczące mody

Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem kilku metod badawczych, ilościowych i jakościowych.

• Zebraliśmy opinie 1561 internautów wykorzystując responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted
Web Interview) emitowane na stronach www oraz w wysyłce mailowej. Dane zbierane były w dniach
15 września - 5 października 2015. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi
analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem płci,
wieku i wielkości miejsca zamieszkania. W analizie wzięliśmy pod uwagę tylko kompletne ankiety.

• Wykorzystaliśmy również system mobilnego monitoringu opinii Mobile Institute i kanały komunikacji
Grupy Allegro, tj. serwis allegro.pl oraz bazę e-mail użytkowników Allegro. W ten sposób zebraliśmy
opinie 1840 konsumentów - użytkowników Allegro. Konsument, klikając na link lub wchodząc na
serwis badawczy opinie.mobi i wpisując dedykowany kod, mógł wypełnić responsywną ankietę
i podzielić się opinią w zakresie zainteresowania modą i zakupów w kategorii moda.

• Przeprowadziliśmy pogłębione wywiady z konsumentami - kobietami i mężczyznami w różnym wieku
i o różnej sile nabywczej.

• Zrealizowaliśmy również 8 wywiadów z ekspertami w dziedzinie mody, m.in. Celestyną Zachariaszzarządzającą kategorią Moda i Uroda w Allegro, Joanną Przetakiewicz - projektantką i dyrektor
kreatywną marki modowej La Mania, Antoniną Samecką - CEO i dyrektor kreatywną marki RISK.
made in Warsaw, Małgorzatą Olszewską - dyrektorem strategicznym i wiceprezesem firmy Kazar,
Anią Kruk - dyrektor kreatywną marki biżuterii ANIA KRUK, Lidią Przybylską - redaktor naczelną
magazynu i serwisu Moda w Polsce, Basią Czyżewską - redaktor prowadzącą polskie wydanie
magazynu i-D i Katarzyną Gerlach, współwłaścicielką marki modowej Bluebirds & Co.
Korzystając z okazji, jeszcze raz w tym miejscu bardzo dziękujemy wymienionym osobom za
możliwość realizacji wywiadów i podzielenie się własnymi opiniami, a także nieocenioną pomoc
w analizie i interpretacji wyników naszego badania.
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