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Wyróżniać się z tłumu
Autorem publikacji jest Andreas Farnung, redaktor naczelny TVP
Znaczący Klienci z sektorów
motoryzacyjnego,
merchandisingowego
lub
niezależne marki modowe
wyrażają życzenie posiadania produktów całkowicie
indywidualnych, a często
nawet - pełnych kolekcji indywidualnych. Dla dystrybutorów, agencji lub firm
znakujących odzież to nierzadko prawdziwe wyzwanie. W jaki sposób i bez ryzyka zrealizować specjalne
zamówienie Klienta?
W takiej sytuacji z pomocą przychodzi produkcja na
specjalne zamówienie, którą
oferują niektórzy producenci
i wyspecjalizowane w tym
sektorze agencje reklamowe.
Ale co tak naprawdę kryje
się za taką ofertą i kiedy ona
ma sens? Niemieckie czasopismo branżowe TVP (czasopismo matka polskiego T&P)
udało się z wizytą do duńskiego producenta odzieży
ID Identity, posiadającego również swoje polskie
przedstawicielstwo w Łodzi.
Mieszcząca się w Holstebro
główna siedziba firmy oferuje nie tylko serwis tekstylny
i produkty z serii „Corporate
Wear”, ale od ponad 10 lat
posiada również dział „ID
Direct” zajmujący się produkcją specjalną. Zleceniodawcami są dystrybutorzy,
agencje reklamowe i specjaliści ds. znakowania odzieży,
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Kierownik sprzedaży Marco Mueller w rozmowie z przedstawicielem firmy “Lerche: GmbH”.

którzy realizują w ten sposób
specjalne życzenia swoich
Klientów.
Na terenie Niemiec, ID
Identity oferuje taką opcje
już od 2009 roku i cieszy się
ona ogromnym sukcesem,
twierdzi Jan Christensen,
Sales Manager ID Identity:
„Aktualnie, produkcje specjalne stanowią 20 procent
naszych zamówień europejskich. W Niemczech, udział
ten wynosi nawet 40 procent.” Jak wynika z rozmowy
z Christensenem, produkcje
specjalne ID realizowane są
na zasadzie „przerobienia”
istniejącej już oferty na potrzeby danego zamówienia
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lub stworzenia całkowicie
nowej. Jak szeroki jest ten
wachlarz usług ID, wystarczy chociażby zerknąć na
sektory zastosowania produktów specjalnych ID: od
Bundesligi, poprzez przemysł motoryzacyjny i oferentów merchandisingowych po
przedsiębiorstwa o miliardowych obrotach.
„Klienci przemysłowi mają
często własne wymogi”
Do bezpośrednich Klientów ID Identity należy
„Lerche: GmbH”. Osiadły
w okolicach Monachium
dystrybutor artykułów reklamowych (ze szczególnym
naciskiem na tekstylia i pro-

dukcje specjalne), regularnie
zamawia dla swoich Klientów, między innymi dla znanych firm przemysłowych,
produkty tekstylne marki ID.
Wciąż szuka też nowych pomysłów oraz ofert w zakresie odzieży pracowniczej,
jak informuje dyrektor firmy
Stefan Lerche: „Oprócz standardowej odzieży, którą znakujemy u zaprzyjaźnionych
firm partnerskich, średnie
i duże przedsiębiorstwa mają
często własne wymogi. Na
przykład, ważnym jest użycie określonych farb Pantone albo dostosowanie się do
wymogów odnośnie kroju
i materiału. W wielu takich
przypadkach asortyment ID

jest w pełni wystarczający. Ale czasem zamawiane
przez Klientów produkty
specjalne są trudne do nabycia. Wtedy sięgamy po ofertę
produkcji specjalnej.” Przed
Klientami końcowymi firma
ID sama nie występuje w roli
sprzedawcy. „Pozostawiamy
to naszym dystrybutorom
i agencjom, unikając w ten
sposób możliwych konfliktów interesów, wynikających
na przykład z kształtowania
się cen”, tłumaczy Thomas
Meister, który wraz z Marco
Muellerem i Mario Streuberem jest odpowiedzialny za
sprzedaż produktów ID na
obszarze niemieckojęzycznym.
„Czujemy niepewną
sytuację w Turcji”
Produkcje specjalne oferowane są przez wiele firm.
Jak podaje Sales Manager
Jan Christensen, zauważalna jest niepewna sytuacja
na niektórych częściach Ziemi, między innymi w Turcji
i Pakistanie. „Mocno to odczuwamy w ostatnich mie-

siącach. Posiadamy wielu
Klientów, którzy kiedyś bez
przerwy produkowali swoje
specjalne zamówienia właśnie tam, a teraz chcą zlecać
to nam, ponieważ stracili zaufanie do tamtejszych miejsc
produkcyjnych.” ID współpracuje z różnymi miejscami
produkcyjnymi w Chinach
i Bangladeszu, z wieloma
z nich od ponad 20 lat. Od
kilku lat produkuje także
w Europie. Produkcje specjalne oferowane są nie tylko przez producentów czy
przedsiębiorstwa handlowe
takie jak ID Identity, ale również przez tak zwane agencje typu „Private-Label”.
Najczęściej funkcjonują one
w ten sposób, iż dostają dokładne wytyczne, wyszukują
odpowiedniego producenta,
ustalają z nim cenę, doliczają swoją marżę, po czym
składają gotową ofertę Klientowi.
Zmienna gra ceny i ryzyka
Tymczasem Marco Mueller
podchodzi do owej strategii bardzo sceptycznie. Co

Siedziba ID Identity w Holstebro (Dania).
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► prawda cena może być przy-

ciągająca, ale taka współpraca niesie ze sobą ryzyka, które daleko wykraczają poza
komunikację i ewentualne
nieporozumienia:
„Nadzór łańcucha dostawczego
nie jest możliwy, ponieważ
nie istnieje opcja kontroli warunków w miejscach
produkcji. Teoretycznie powinno się kilka razy w roku
bywać ze swoimi ludźmi w
miejscach produkcyjnych,
aby móc samemu sprawdzić
jakość. Ale to z kolei wiąże
się z dodatkowymi kosztami
opiewającymi na wiele tysięcy euro. Kosztami, które właściwie agencja musi oszczędzać”, mówi Mueller. Po
czym wyjaśnia: „Ostatecznie to nie agencja, a kupiec
ponosi ryzyko wobec swoich
Klientów.” Problemy zdarzają się też często podczas domawiania towaru, ponieważ
szukając określonych produktów, agencje sprawdzają tylko aktualną zdolność
produkcyjną danej firmy.
Prawie niemożliwym jest,

Torben Søgaard i Karen Fugl Holm odpowiadają w firmie ID Identity za rozwój produktów specjalnych:
od kreowania wzoru po sprawdzanie wyprodukowanych próbek.

aby w późniejszym terminie
otrzymać ten sam produkt
ze 100 procentową pewnością jego jakości. Poza tym
kupcy mają jeszcze dodatkowy problem. A mianowicie, zaraz po produkcji zamówienie dostarczane jest
Klientowi w całości. „A więc

Ocena, sprawdzanie prototypów i wprowadzanie ewentualnych poprawek.
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należy przygotować się na
magazynowanie wszystkich
zamówionych produktów,
co dla wielu firm i przedsiębiorstw wiąże się z olbrzymim nakładem logistycznym i
problemem z miejscem przechowywania”, twierdzi Mueller. Jego zdaniem, oferta ID
jest dobrym rozwiązaniem:
„My, w porozumieniu z kupcem, agencją i firmą znakującą dbamy o całą produkcję
– od wykreowania wzoru po
dostawę gotowego zamówienia. Poza tym, w miejscach,
w których produkujemy posiadamy swoich ludzi odpowiedzialnych za kontrolę
jakości. To dla nas bardzo
istotne, aby chociażby przez
wzgląd na ewentualne zamówienia następcze, w każdej
chwili móc zweryfikować,

przez kogo został wykonany
poszczególny krok produkcyjny, przy użyciu jakiego
materiału i na jakiej maszynie.
Wielki plus widzę także w naszej przynależności do BSCI
i Oeko-Tex.” ID Identity dba
o magazynowanie towarów
w Danii i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wady.
„I właśnie temat odpowiedzialności, zaraz obok wymogów jakościowych, stanowi jeden z ważniejszych
argumentów w rozmowach
handlowych z naszymi Klientami”, wyjaśnia Mueller.
Na początku jest wzór
Zanim towar trafi do rąk
Klientów
przemysłowych,
niezbędne jest wykonanie
szeregu kroków produkcyjnych. Jeśli zamawiający, jak

na przykład „Lerche: GmbH”
poinformował
wykonawcę
o życzeniach swojego Klienta i przedyskutował kwestię
ich zrealizowania, następuje pierwszy krok – wzór. W
procesie kreowania wzoru
czynnie uczestniczy ID Identity, niezależnie od tego, czy
zamówione artykuły mają
pochodzić z istniejącej już
kolekcji ID, czy mają zostać
„przerobione” i dostosowane
do potrzeb Klienta czy też
wymagają całkowicie nowego wzornictwa.
Produkcja specjalna
od 250 sztuk
W przypadku produkcji
specjalnej istotna jest decyzja, czy wystarczy zmiana
istniejącego już wzoru, czy
też życzenie Klienta wymaga wykreowania nowego.
Ma to bowiem wpływ na
minimalną wielkość zamówienia oraz na czas jego
realizacji. „W zakresie produkcji specjalnej minimalna
ilość zamówienia rozpoczy-

na się u nas od 250 sztuk.
Dzieje się tak w przypadku,
gdy na przykład Klient życzy
sobie zmiany koloru i logo
na zamkach bluz sofshell”,
mówi Mueller i wyjaśnia:
„Minimalna ilość zamówienia opiewająca na 1000
sztuk występuje przy produkcji specjalnej całkowicie
nowych wzorów i produktów. Za taką produkcją kryją
się, jak wiadomo, znacznie
większe nakłady czasu i logistyki.” Czas realizacji często
może odgrywać bardzo ważną rolę, dlatego tego typu
projekt powinien zostać bardzo dokładnie zaplanowany.
„Nierzadko realizujemy
także małe zamówienia korporacyjne, składające się na
przykład z jednego t-shirta,
koszulki polo i bluzy”, opowiada Mueller. „Minimalna
ilość zamówienia, którą sobie założyliśmy to nic nadzwyczajnego, jest wykonalna. Wystarczy, że jeden
pracownik zużywa w ciągu
tygodnia przynajmniej pięć

Torben Søgaard i kierownik działu zakupów Jesper Ibsen sprawdzają jakość
wyprodukowanych artykułów próbnych. Po zakończonej kontroli, artykuły
zostaną sprowadzone z Azji.
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► t-shirtów lub koszulek Polo

i już jesteśmy przy sumie 250
sztuk. Od czasu do czasu
zdarza się też tak, że firmy
szukając odpowiedniego prezentu bożonarodzeniowego
dla swoich pracowników, decydują się na zakup wysokiej
jakości kurtek w stylu Corporate, które można nosić również poza pracą.”
Nieważne czy ma to być
prezent bożonarodzeniowy
czy też kompletnie nowa,
pełna kolekcja, teraz następuje krok drugi. I tu do
stołu w Holstebro zasiadają
Torben Søgaard, sprawujący
funkcję Category Managera
i projektantka Karen Fugl
Holm pracują nad wcieleniem w życie wybranego
przez Klientów pomysłu.
Zmienione lub nowo
wykreowane produkty
Bazę produkcji specjalnej
najczęściej stanowią obecne
już produkty, które wystarczy jedynie nieco zmienić
i dopasować do życzeń i
potrzeb zleceniodawcy. Na
przykład zmienić kolor niektórych partii odzieży lub
użyć specjalnego materiału,
jakim jest Coolmax, wyjaśnia projektantka Fugl Holm.
„Jeśli Klient i kupujący są

Jan Christensen, Sales Manager w ID Identity wyjaśnia Klientom
z niemieckiego Manachium funkcjonowanie działu logistycznego.
Magazyn ID Identity w Holstebro opuszcza każdego dnia do 45 000
sztuk odzieży.

zadowoleni ze wzoru i materiału, w miejscu produkcyjnym najpierw powstają
próbki kolorów materiałów.
To dla Klienta bardzo ważne”, dodaje Torben Søgaard.
Prototypy
„Jeśli kolory się zgadzają,
produkcja rozpoczyna tworzenie prototypów poszczególnych części kolekcji,
czekając na tak zwane OK
od Klienta i zleceniodawcy.
Nawet na tym etapie jeszcze można dokonać zmian.
W końcu Klient dopiero
teraz widzi jak naprawdę
będzie wyglądał jego produkt”, tłumaczy Søgaard.
Do tego czasu, w domu ID

dokonano szeregu badań
jakościowych. „Co prawda jakość danego produktu badana jest już w jego
miejscu produkcyjnym, ale

ID Identity w Holstebro oferuje swoim Klientom również oznakowanie
tekstyliów chipami działającymi w technologii RFID.

Marketplace

SZUKAM ● SPRZEDAM ● KUPIĘ
• Chcą Państwo sprzedać używaną maszynę?
• Szukają Państwo wykwalifikowanych pracowników?
• Wystarczy zamieścić ogłoszenie w T&P marketplace!
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my chcemy mieć pewność
i jeszcze raz wszystko dokładnie sprawdzamy”, zdaje relacje Torben Søgaard.
Po zbadaniu i omówieniu
wszystkich szczegółów – ruszamy z produkcją. Od tego
czasu miną cztery do sześciu
tygodni, zanim statkami,
w kontenerach towar dotrze
do ID w Holstebro, gdzie w
magazynie wielkości 20 000
metrów kwadratowych towar jest etykietowany, znakowany, zdobiony lub znaczony chipami RFID. I stąd
już transportowany bezpośrednio do Klienta, który
ma przynajmniej trzy lata
na ewentualne domówienie
dokładnie takiego samego
produktu.
www.id.dk

Czekają na Państwa specjalne ceny, zapraszamy
do kontaktu: + 48 91 461 34 69
polonka@verlagshaus-gruber.de

