


Zmagają się ze spłatami zobowiązań, mają ograniczoną siłę 
nabywczą, ich wpływ na obecną sprzedaż dóbr luksusowych 
nie jest znaczący. Możemy spierać się o liczby, ale jedna 
rzecz pozostaje bezsporna: millenialsi całkowicie zmienili 
definicję słowa luksus. 

They are grappling with high debt loads, have limited 
purchasing power, their impact on current luxury sales 
is not that significant, etc. We might always argue about 
the numbers, but we cannot argue about one thing: 
Millennials have thoroughly redefined the term luxury. 

milLenialsi i pokolenie Z 
w świecie luksusu

MILLENIALS AND GEN Z 
IN THE LUXURY WORLD
zdjęcie: Fotolia ©  Evgenij918
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This free-thinking, individualistic generation have one 
thing in common - a disruptive mindset that values 
experiences over tangible items. They are all about 
putting a premium on experiences and finding oppor-
tunities to post a shareworthy story. With their con-
nected life, Internet of Things (IoT), the functional and 
purposeful motivation of purchases, they increasingly 
transform the concept of luxury. Unique experience is 
the top driver for deciding whether or not, and how 
to make future purchases. Surprise effect, authentic-
ity functionality and radical transparency also stay at 
the forefront of their list. Both generations will exer-
cise oversized influence on society and luxury brands 
should start preparing now to engage the luxury cus-
tomers of the future. 

According to the newest study of Bain & Company, lux-
ury cars, luxury hospitality and personal luxury goods, 
account for approximately 80% of the total luxury mar-
ket. The overall industry has posted steady growth of 
4%, to an estimated €1.08 trillion in retail sales val-
ue in 2016. Yet, among specific categories, there was 
a clear spread in the past year’s performance. Cate-
gories directly related to experiences were the fastest 
growing ones. Luxury cars remained the top-perform-
ing segment (+8%), with the luxury hospitality (+4%), 
and luxury cruises (+5%) following. Beauty, fine wines 
and spirits, and fine food segments all grew as well, 
reflecting a redirection of luxury spending away from 
goods and toward personal pampering and experi-
ences. This trend will only strengthen with Millenni-
als and Gen Z since they are not spending money like 
their rich parents or grandparents did. Travel, enter-
tainment, and dining are emerging as top experien-
tial purchases for this group according to JPMorgan 
study of Millenials spending patterns**. Luxury no lon-
ger refers exclusively to expensive handbags or jewel-
ry. Now, it includes high-priced farm-to-table dining 
and craft beers, as well as “über-luxe” travel. 

Unique, omni-channel experience and the effect of 
constant surprise will determine all the branding activ-
ities for this target audience. Online, ultimately bridg-
ing the gap between brands and consumers through 
curated storytelling and content. Offline, specialty lux-
ury stores will aim to counter the Internet by turning 
themselves into destinations offering discoveries, din-
ning options and human connections. Angela Ahrendts, 

To pokolenie skupionych na sobie wolnomyślicieli ma 
jedną wspólną cechę – niespokojny umysł, który wyżej 
ceni przeżycia niż dobra materialne. Bez wahania sięga-
ją po luksusowe doświadczenia, szukając niezwykłych 
historii, którymi podzielą się ze znajomymi. Na stałe żyją 
w sieci, w Internecie pełnym wszystkiego, stawiając na 
przemyślane i praktyczne zakupy. Coraz bardziej zmie-
niają znaczenie luksusu. Najważniejszą motywacją do 
wydania pieniędzy są dla nich wyjątkowe przeżycia. Efekt 
zaskoczenia, autentyczność, funkcjonalność i całkowi-
ta transparentność także pozostają na szczycie ich listy. 
Oba pokolenia znacząco wpłyną na społeczeństwo i luk-
susowe marki powinny już teraz zwrócić na nie uwagę, 
żeby w porę zaangażować swoich przyszłych klientów 
w efekty własnych działań marketingowych.

Według najnowszego badania Bain & Company, eksklu-
zywne samochody, usługi hotelarskie i osobiste towary 
luksusowe stanowią około 80% rynku tych dóbr, który 
odnotował stabilny wzrost na poziomie 4%. Ogólna suma 
przeznaczona w 2016 r. na dobra luksusowe w sprzedaży 
detalicznej wynosi 1,08 bilionów euro. Pojawia się jednak 
znacząca różnica pomiędzy poszczególnymi kategoriami. 
Te, które są bezpośrednio związane z przeżyciami, roz-
wijają się najszybciej. Luksusowe samochody pozosta-
ły najbardziej wydajnym segmentem (+8%), tuż za nimi 
znajdują się usługi hotelarskie (+4%) i ekskluzywne rejsy 
(+5%). Segmenty usług związanych z urodą, sprzedażą 
wyrafinowanych alkoholi i jedzeniem również rozwijają 
się prężnie, co pozwala zauważyć przesunięcie wydatków 
z towarów na osobiste przyjemności. Ten trend będzie 
umacniał się wśród pokolenia Z i millenialsów, którzy 
wydają pieniądze inaczej niż ich bogaci rodzice i dziad-
kowie. Według badania JPMorgan z segmentu zakupów 
związanych z przeżyciami najważniejsze są w tej gru-
pie podróże, rozrywka i doznania kulinarne. Luksus to już 
nie tylko ekskluzywne torebki i biżuteria, teraz to także 
drogie jedzenie „prosto z pola” i kraftowe piwa, ale także 
podróże w standardzie über-luxe.

Emocje związane z wyjątkowymi doświadczeniami i efek-
tem ciągłego zaskoczenia będą wyznacznikami wszyst-
kich działań marek skierowanych do tej grupy odbiorców: 
zmieni się przekaz kampanii internetowych i dobranych 
do nich narracji, ulegnie przekształceniu bezpośredni 
kontakt z konsumentami. Ekskluzywne sklepy będą pró-
bowały stawić czoła Internetowi, zamieniając cele wybie-
ranych podróży w tajemnice do odkrycia, proponując 
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Apple’s Head of Retail, perfectly embraced the Milleni-
als zeitgeist:  “computers and smart devices are among 
the greatest intellectual gifts ever created for man, but 
if not balanced with human contact, may offer little to 
develop one’s heart.”

Millenials & Gen Z are living in the mixed reality and 
omni-channel world. Therefore online luxury retailers 
such as Rent The Runway and Farfetch are leveraging 
user data from its digital operations to design a phys-
ical store based on „luxurious convenience”. Last year 
in November, Rent The Runway opened its first store-
within-a-store inside Neiman Marcus’ Union Square in 
San Francisco. This new partnership between the fash-
ion tech start-up and luxury retailer will help the for-
mer build offline luxury experience, and the latter reach 
millennial demographic it has struggled with by now. 
Farfetch also revealed their plans to open the Store of 
the Future, where latest advancements in technology 
(including virtual reality) would start to free up time and 
help make the consumer experience more human. Far-
fetch founder José Neves admitted at the Condé Nast 
International Luxury Conference, that „the next stage in 
the evolution of the fashion industry is the connected 
store, which uses technology to enhance the luxury retail 
experience to become even more customer centric”.

According to Millenial audience, luxury is not something 
made by a machine in a repetitive fashion. It always 
needs to pique curiosity and surprise. STORY, a 2000 
sq. feet retail concept store in Manhattan’s 10th Ave-
nue, is re-inventing the definition of retail and creat-
ing a true experience of discovery. It is a space that has 
the point of view of a magazine, changes like a gallery 
and sells things like a store. Every four to eight weeks, 
STORY completely reinvents itself - from the design to 
the merchandise – with the goal of bringing to light 
a new theme, trend or issue such as love, disruption, 
feminism, F-word or creativity. Founded by a serial 
entrepreneur & disruptor Rachel Shechtman, STORY 
has received Fashion Group International’s 2014 Rising 
Star Award for Best Retail Concept and it hosted more 
than 30 installations since its start. STORY introduced 
this sort of ephemeral retail that reveals the concept 
of product as content.

Radical transparency, functionality and authenticity are 
another features important for this age group. Modern 

wspólne chwile spędzone przy stole czy kontakty mię-
dzyludzkie w ogóle. Angela Ahrendts, kierowniczka dzia-
łu sprzedaży w Apple, w swojej wypowiedzi doskonale 
ujęła millenialnego ducha: „Komputery i inne urządzenia 
to wielki dar dla człowieka, ale jeśli nie mają przeciwwa-
gi w kontakcie z ludźmi, niewiele pomogą mu w praw-
dziwym rozwoju”.

Millenialsi i pokolenie Z żyją zarówno w rzeczywistym 
świecie, jak i tym, który rozwija się w sieci, dlatego Inter-
netowi sprzedawcy ekskluzywnych dóbr, tacy jak Rent 
The Runaway czy Farfetch, pozyskują ich dane z operacji 
internetowych w celu stworzenia stacjonarnego sklepu 
opartego na luksusowej wygodzie. W listopadzie minio-
nego roku Rent The Runaway otworzył swój pierwszy 
„sklep w sklepie” w domu handlowym Neiman Marcus 
na Union Square w San Francisco. Nowe partnerstwo 
pomiędzy modowym startupem i luksusowym domem 
handlowym pomoże jednym zbudować doświadcze-
nie zakupów w świecie rzeczywistym, drugim natomiast 
dotrzeć do grupy wiekowej, z którą do tej pory mieli trud-
ności. Farfetch ogłosił, że planuje otworzyć Store of the 
Future, miejsce, gdzie najnowsze osiągnięcia technolo-
giczne (w tym wirtualna rzeczywistość) pomogą lepiej 
wykorzystać nasz czas i stworzyć bardziej „ludzką” atmos-
ferę zakupów. 

Założyściel firmy Farfetch, José Neves, przyznał w trakcie 
Condé Nast International Luxury Conference, że „Następ-
nym etapem ewolucji branży modowej jest sklep połą-
czony z siecią, który wykorzystuje technologie, żeby 
wzmocnić luksusowe doświadczenie zakupów, aby cały 
proces stał się jeszcze bardziej nakierowany na klienta”. 

Według millenijnego odbiorcy luksus nie może być powta-
rzalny, zawsze musi wzbudzać ciekawość i zaskoczenie, 
dlatego STORY, sklep o powierzchni blisko 186 m² znaj-
dujący się przy 10th Avenue na Manhattanie całkowicie 
zmienia definicję sprzedaży detalicznej, oferując klien-
tom prawdziwe doświadczenie odkrywania. To wyjątko-
we miejsce, które, choć zmienia się jak galeria, prowadzi 
sprzedaż tak jak sklep. Co miesiąc lub dwa STORY wszyst-
ko całkowicie przekształca – od wystroju po towar. Za 
każdym razem porusza nowy temat przewodni, taki jak 
miłość, feminizm czy kreatywność. Rachel Shechtman, 
założycielka tego miejsca, bizneswoman i zwolenniczka 
burzenia ustalonego porządku, zmieniła je już ponad 30 
razy. Jej firma otrzymała nagrodę Rising Star Fashion Gro-
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up International w kategorii najlepszej koncepcji sprze-
daży detalicznej Fashion Group International. STORY jako 
pierwsze stworzyło tak nieuchwytny model sprzedaży, 
w którym koncept liczy się bardziej niż produkt.

Przejrzystość, funkcjonalność i autentyczność to kolejne 
cechy ważne dla millenialsów. Nowoczesne marki luk-
susowe, takie jak Warby Parker, Everlane czy Naadam nie 
tylko oferują produkty najwyższej jakości, ale, chcąc uza-
sadnić ich cenę, przedstawiają klientom metody ich pro-
dukcji i dystrybucji. Warby Parker przełamał monopol firmy 
Luxottica, omijając pośredników, których marże podnio-
słyby ostateczną cenę produktu. W ten sposób pozwolił 
millenialsom zaoszczędzić sporo pieniędzy. Naadam stwo-
rzył wielkie programy charytatywne, inwestując w opie-
kę weterynaryjną, ubezpieczenia dla zwierząt i rozwój 
metod hodowli. W zamian jako pierwszy uzyskał dostęp 
do materiału pochodzącego z Mongolii, który pozwala 
wytwarzać najwyższej jakości wyroby z kaszmiru.

Osoby należące do millenialsów i pokolenia Z są nasta-
wione na budowanie społeczności i chętnie promują 
ulubione marki. „Zaczynam zdjęcia do mojej pierwszej 
kampanii Burberry Brit”, ogłosił 16-letni Brooklyn Beck-
ham sześciu milionom fanów na Instagramie. Dla marek 
modowych to właśnie media społecznościowe, w tym 
głównie Instagram i współpraca z wpływowymi, znanymi 
osobami, okazały się najbardziej dochodowe. 96% ame-
rykańskich marek modowych korzysta z Instagrama i nie 
ma w tym nic zaskakującego. Według badań firmy Forre-
ster, wskaźnik zaangażowania najlepszych marek mają-
cych swój profil w tej aplikacji wynosi 2,26% na osobę, jest 
około 10 razy wyższy niż na Facebooku i 100 razy więk-
szy niż na Twitterze. Angażujące platformy umożliwia-
ją millenialsom współtworzenie świata ulubionej marki 
luksusowej. Firma Chic Being pomaga im maksymali-
zować globalny potencjał i dotrzeć do nowoczesnych 
klientów. Zapraszamy do kontaktu w sprawie kreatyw-
nych projektów i konsultacji.

luxury brands such as Warby Parker, Everlane, or Naad-
am not only produce products of the highest quality, 
but also explain their production facilities and supply 
chain process to justify the price. Warby Parker broke 
the monopoly of Luxottica, bypassing retailers and the 
middlemen that would mark up lenses 3-5x what they 
cost, so they could transfer all of that cost directly to 
their Millenials consumers and save them money. Naad-
am has created the largest privately funded non-prof-
it providing veterinary programs, livestock insurance 
and breeding development. In return it is granted the 
first access to Mongolia herder’s fleece to produce the 
highest quality cashmere products.

Millenials and Gen Z are community oriented and are 
willing to be advocates of the brands they love. “Ready 
to shoot my first campaign for Burberry Brit fragranc-
es,” announced 16 year old Brooklyn Beckham to his six 
million Instagram following. For fashion brands, it’s the 
responsive, visual channels like Instagram and cooper-
ation with Insta-famous people that have been proving 
themselves most profitable. 96% of US fashion brands 
use Instagram, and it’s not hard to see why. According 
to research from Forrester, top brands on Instagram are 
seeing a per-follower engagement rate of 2.26 %, which 
is roughly 10 times higher than on Facebook and 100 
times higher than on Twitter. High-engagement plat-
forms give them the possibility to co-create the luxu-
ry brand universe. Chic Being helps luxury brands to 
maximize their global potential and to reach modern 
luxury customers. Contact us for complementary con-
sultations and creative works.

Źródło: Artykuł opublikowany 9 maja 2017 r. na www.chicbeing.com/blog 
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