
 

 

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: Haine de lux iremediabile 
 
 

Abstract 
 
 
 
Acest capitol abordează valoarea implicării emoționale și starea de neînlocuire a 

hainelor de lux, ca o modalitate de abordare a temei modei de lux durabile. 

Angajarea cu consumatorul la nivel emoțional inițiază o legătură puternică între 

îmbrăcăminte și purtător, crescând astfel longevitatea îmbrăcămintei, care la 

rândul ei devine de neînlocuit pentru utilizator. Filozofia fundamentală din 

spatele acestei abordări a sustenabilității este producerea și consumarea de 

produse din ce în ce mai bune și proiectarea produselor din ideea de a face „mai 

mult în mai puțin”.  

 

Pentru a realiza acest lucru, timpul și prezența umană sunt elementele cheie. 

Valoarea unei îmbrăcăminte de lux ar trebui să depindă de următoarele: ideea și 

gândurile din spatele creării produsului, timpul petrecut în producerea 

produsului, concentrându-se pe felul în care este produs și de către cine și pe 

sensul pe termen lung pe care îl va aduce. la viața utilizatorului. Această poveste 

de geneză trebuie să fie tangibilă și, ulterior, să fie mediată pentru consumator și 



 

 

mai important experimentată și apreciată de acesta sau ca un element valoros de 

lux. Conceptul de modă de lux trebuie extins și aprofundat de la ceva care are 

legătură largă cu statutul și imaginea, spre ceva care ne privește într-un sens mai 

profund (emoțional). 

 

Cuvinte cheie; Procese de lux durabile, Lux și consum Consumator de 

implicare 

 
 


