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Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectiv specific 3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, 
practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica 
sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului:  TISA – Training-Inovare-Specializare-Adaptabilitate pentru întreprinderile din regiunile Vest și Nord Vest - 
POCU/227/3/8/118031 
 

 

 

A4.6 : Centru de Resurse 

Domeniu : Inovare 

Tema de publicat: Loewe: Luxul și gestionarea durabilă 

 

 

 

Durabilitate durabilă pe termen lung în lux. Unde altundeva? 

 

 

Abstract 

 

 

Trăim într-o lume afectată de factori de creștere economică a scăderii resurselor 

naturale și creșterea populației. O schimbare către o mentalitate durabilă nu pare 

o alegere, ci o necesitate. În industria luxului extrem de competitivă, 

sustenabilitatea pare un paradox. Multe companii au mutat producția în Asia, în 

special în țările mai sărace din punct de vedere economic. Este suficientă cererea 

de „lux durabil” pentru ca mărcile să se concentreze în mod conștient și să 

schimbe procesele de producție comerciale existente, realizează schimbarea și 

conștientizarea noului client care îi pasă și este ușor și practic să se îndrepte spre 

un lux „verde”? Scopul acestui capitol este de a explora intersecțiile anterioare și 

actuale ale luxului durabil și de a trage o concluzie asupra viitorului său. Luăm 
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exemple de mărci de lux care se integrează în viabilitate. De la înțelegerea 

ciclurilor de producție, condiții precare de muncă până la modul în care 

consumatorii sunt atrași de mărci durabile, ne propunem să ajutăm provocările 

actuale.  

 

Metodologia aceasta cuprinde date calitative colectate din diverse surse din 

industrie și interviuri. Intenția este de a dezvălui viitorul luxului durabil cu o 

lentilă privind eforturile de producție, de ambalare și de marketing ale unei 

selecții largi de companii de lux cu cifre de afaceri diferite.  

Acest capitol abordează o gamă largă de perspective pe această temă, inclusiv 

industria, designerul și vânzarea, care conturează o serie de strategii de bune 

practici pentru o mai bună durabilitate, recunoscând totodată complexitatea 

subiectului și provocările sale, precum și importanța modei și industria textilă 

pentru mijloace de trai și afaceri în general. Capitolul urmărește în mod special 

să pună luxul și durabilitatea în contextul consumatorilor și mărcilor, 

înțelegându-le fiecare prin chestiuni teoretice. (1) Materiale exclusive pentru 

industria luxului, de la piei exotice, piele bronzată de înaltă calitate până la 

blană, (2) Condiții de lucru în unitățile de producție, (3) Educarea clienților, (4) 

Fabricate în Europa față de țările în curs de dezvoltare, (5) Influența tehnologiei 

în implicarea consumatorilor asupra durabilității, (6) Evoluția modelelor de 

afaceri care pun transparența în centrul mărcilor emergente (7) ROI, inovație și 

lux. Paradigma veșnică (8) Țările emergente au, de asemenea, o excelentă nișă 

de stimulare, (9) Goodwill and know-how: sustenabil prin esență, (10) Branding 

the way way inovator durabil și noi modele de afaceri. 

 

Cuvinte cheie; Materii prime, materii durabile de lux consum, Consumator de 

lux, managementul inovatiei. 


