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Provocarea
Cu sediul în Florac, în inima Parcului 
Național Cévennes, Atelier Tuffery este 
o întreprindere familială producătoare 
de îmbrăcăminte, înființată în 1892 
și specializată în fabricarea de 
îmbrăcăminte de lucru din denim. 
Când au preluat conducerea atelierului, 
Julien Tuffery și soția sa, Myriam, a patra 
generație, au decis să regândească 
întreaga strategie a întreprinderii. Cuplul 
a identificat trei obiective principale: 
păstrarea cunoștințelor artizanale de 
specialitate dobândite pe parcursul unei 
perioade de peste un secol; concentrarea 
pe vânzările directe; și continuarea 
producției locale. Cei doi au conștientizat 
că trebuie să analizeze procesele de 
producție și să găsească oamenii potriviți, 
cu care să discute și care să îi sprijine în 
trecerea la digitalizare la scară mare.

Rezultate
Reproducând toate tiparele din colecțiile sale 
cu ajutorul soluției Modaris, Atelier Tuffery 
și-a îmbunătățit flexibilitatea și agilitatea. Prin 
urmare, acum poate fabrica mult mai ușor 
orice produs din oricare dintre colecțiile sale, 
indiferent de cantitatea necesară. Acest pas 
este decisiv pentru atingerea obiectivului 
final de a produce articole pe măsură.

Soluțiile Lectra

+

ATELIER TUFFERY, 
DIGITALIZAREA 
ÎN SERVICIUL 
EXCELENȚEI 
ARTIZANALE

Când au preluat afacerea de confecții 
a familiei, Julien și Myriam Tuffery au 
decis să regândească lanțul valoric și 
să adauge la acesta o notă digitală.

Soluția
Pentru a garanta păstrarea cunoștințelor 
moștenite de la generațiile anterioare, 
începând de la Jean-Jacques, tatăl 
lui Julien, încă activ în atelier, aceștia 
au decis să digitalizeze toate tiparele 
de carton. Acesta a fost primul pas 
către o digitalizare mai cuprinzătoare 
a procesului lor de fabricație. 

Procesul a fost posibil prin discuții 
productive pe termen lung cu echipele 
Lectra, care au reușit să se adapteze 
la condițiile companiei Atelier Tuffery. 
În paralel, un angajat permanent a fost 
instruit cu privire la soluțiile Modaris și 
Fashion On Demand by Lectra.

Povestea unui client 
Atelier Tuffery, digitalizarea în serviciul 

excelenței artizanale



Atelier Tuffery se află în Florac, în inima 
Parcului Național Cévennes. Este o afacere 
artizanală specializată în fabricarea de jeans. 
Povestea sa a început în urmă cu 130 de ani, în 
1892, când străbunicul Célestin Tuffery a decis 
să răspundă nevoii de îmbrăcăminte pentru 
muncitorii constructori recrutați în scopul 
construirii de legături feroviare în regiunile 
Lozère și Massif Central.

„Cronologia companiei Atelier Tuffery reflectă 
oarecum istoria contemporană a industriei 
textile franceze”, explică Julien Tuffery, care a 
preluat cu mândrie conducerea afacerii familiale. 
Confecționând haine de lucru din pânza robustă 
cunoscută ca „de Nîmes” (sau „denim”), numită 
după cel mai apropiat oraș, predecesorul său 
a contribuit la răspândirea și popularitatea 
inegalabilă a acestui material vopsit în albastru, 
sau „bleu de Gênes”. Astfel au apărut „blugii”. 
Specializată în haine de lucru, compania s-a 
dezvoltat datorită cererii tot mai mari din partea 
clienților care își doreau acest material la modă 
ce urma să devină sinonim cu blugii în epoca 
postbelică. Unitatea de producție a crescut, 
beneficiind de pe urma comenzilor masive și 
având câteva zeci de angajați.

ATELIER TUFFERY, O AFACERE 
FAMILIALĂ ȘI LOCALĂ
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„Tatăl și unchii mei au menținut întotdeauna 
tradiția artizanală a blugilor frumoși și a 
excelenței franceze. Ceea ce facem noi 
astăzi este foarte asemănător cu ceea ce 
făcea străbunicul meu în urmă cu 130 de 
ani. Pur și simplu, am reușit să ne ridicăm la 
nivelul aspirațiilor societății din prezent.”

Julien Tuffery, 
manager asociat al companiei Atelier 
Tuffery 

La începutul anilor 1980, tatăl lui Julien și 
frații acestuia s-au confruntat cu globalizarea 
și cu valul de produse ieftine din regiunile 
de producție cu costuri mai mici. Acest 
lucru i-a forțat să devină comercianți cu 
amănuntul, rezervându-și talentul de croitori 
câtorva clienți principali. A patra generație, 
reprezentată de Julien și soția sa, Myriam, a 
preluat ștafeta în 2014, această decizie fiind 
susținută de interesul tot mai mare manifestat 
față de produsele fabricate în Franța, precum 
și față de producția durabilă.

Povestea unui client 
Atelier Tuffery, digitalizarea în serviciul 

excelenței artizanale



Când au preluat afacerea, tinerii antreprenori 
au avut în vedere trei obiective principale. În 
viziunea lor, cel mai potrivit obiectiv strategic 
era să găsească o soluție care să protejeze 
toate cunoștințele de specialitate și secretele 
comerciale transmise în practicile artizanale 
ale lui Tuffery. „Chiar eram conștienți de 
faptul că aveam cunoștințe rare, care nu pot 
fi cumpărate cu bani”, explică Myriam. Cealaltă 
prioritate era să efectueze doar vânzări directe 
pentru a nu pierde din valoarea articolelor de 
îmbrăcăminte produse. În cele din urmă, o altă 
alegere îndrăzneață a fost cea de a menține 
producția în atelierul din Florac, orașul lor 
natal. Aceste rădăcini locale servesc ca sursă 
de inspirație și de comunicare. 

PĂSTRAREA CUNOȘTINȚELOR DE 
SPECIALITATE, DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI 
ÎN FLORAC ȘI MENȚINEREA VÂNZĂRILOR 
DIRECTE: PROVOCĂRI SEMNIFICATIVE 

„Când am preluat atelierul, am făcut câteva 
alegeri strategice: trecerea la vânzări 
directe și păstrarea producției în cadrul 
atelierului. Ne-am asumat un risc mare! 
A fost esențial să păstrăm aceste practici 
artizanale și să facem această schimbare 
pentru a obține performanțe mai bune.” 

Myriam Tuffery, 
manager asociat al companiei Atelier 
Tuffery 
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Pentru a putea menține producția la nivel local 
și a avea o afacere de succes, a fost esențial 
să îmbunătățească performanța atelierului de 
producție prin achiziționarea de echipamente 
mai moderne. „Avem nevoie de sprijinul unor 
soluții puternice, potrivite vremurilor noastre”, 
subliniază Myriam.

Povestea unui client 
Atelier Tuffery, digitalizarea în serviciul 

excelenței artizanale



Odată ce transformarea digitală a fost integrată 
în strategia lor, cuplul a început să caute cel 
mai bun partener, capabil să se adapteze 
la condițiile lor. “Contrar imaginii pe care o 
aveam despre compania Lectra, cea a unei 
companii mari care caută în continuu doar să 
economisească material și să îmbunătățească 
productivitatea în cazul volumelor mari, echipele 
acesteia au fost cele care au reușit să identifice 
cu precizie nevoile noastre.”, spune Myriam.

Obiectivul acestei colaborări inițiale a fost 
digitalizarea tuturor tiparelor de carton care 
au stat la baza activității atelierului, pentru a 
garanta păstrarea cunoștințelor de specialitate 
și a crea condițiile necesare dezvoltării lor. A 
fost o misiune lungă, dar compania Atelier 
Tuffery și-a dat rapid seama de importanța 
alocării unui membru permanent din cadrul 
personalului pentru îndeplinirea acesteia: 
Salomé. Ea a devenit persoana de contact 
pentru echipele Lectra. Împreună, au 
configurat soluția pentru crearea de tipare 
Modaris Expert, asigurându-se totodată că 
întreaga organizare a atelierului este păstrată.

DIGITALIZAREA,  
UN PROCES DE IMPLEMENTARE TREPTATĂ

„Am apreciat foarte mult timpul acordat și interesul manifestat de echipele 
Lectra încă de la începutul colaborării noastre. 
Această latură umană a fost confirmată când instructorii au venit la atelier 
pentru a ne ajuta să implementăm soluția Fashion On Demand by Lectra.”

Myriam Tuffery, 
manager asociat al companiei Atelier Tuffery 
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Acest pas vital a stârnit anumite temeri, în 
special pentru tatăl lui Julien, Jean-Jacques 
Tuffery: „Îmi era teamă că digitalizarea 
ne va face să luăm lucrurile prea ușor și să 
pierdem legătura cu etosul nostru.” Gradarea 
a fost celălalt subiect sensibil, dar extrem 
de important, aceasta depinzând de anii de 
experiență pe care îi are un maestru croitor.

Toate aceste temeri au fost identificate clar de 
către echipele Lectra, care au vizitat unitatea 
de mai multe ori pentru a sprijini integrarea 
datelor, pentru a verifica dacă soluția a fost 
instalată corect și pentru a răspunde la orice 
întrebare legată de instalare. 
Managerii Atelier Tuffery au apreciat mai 
ales această latură umană: „Echipele Lectra 
s-au adaptat la etapa noastră de dezvoltare, 
fără să încerce să grăbească echipele 
noastre”, explică Myriam. Între timp, pe lângă 
tiparele create cu soluția Modaris Expert, 
Salomé a integrat catalogul de produse 
și restricțiile privind materialul în soluția 
Fashion On Demand by Lectra. 

Povestea unui client 
Atelier Tuffery, digitalizarea în serviciul 

excelenței artizanale



lectra.com

Despre

Fashion On Demand by Lectra combină soluția de croire pentru un singur strat Virga cu platforma digitală 
de croire Lectra. Această soluție la cheie automatizează producția la cerere, de la primirea comenzilor până 
la croire. Cu această ofertă revoluționară, companiile de modă beneficiază de vizibilitatea totală a tuturor 

etapelor procesului de producție la cerere, indiferent dacă fabrică serii mici sau articole personalizate.

AFLAȚI MAI MULTE

O COMPANIE FERM CONCENTRATĂ PE 
VIITOR

„Luând în considerare condițiile impuse de noi, Lectra a dat dovadă de adaptabilitate. 
Prin acest proces de digitalizare, ne-am ușurat munca și acum suntem mai încrezători 
în ceea ce privește întâmpinarea noilor așteptări ale clienților noștri.”

Julien Tuffery, 
manager asociat al companiei Atelier Tuffery 
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Prin digitalizarea unei părți din procesul de 
producție, Julien și Myriam și-au continuat 
strategia de modernizare a afacerii familiale, 
chiar dacă generaseră deja 80% din cifra 
de afaceri prin vânzări directe de pe site-ul 
lor. Astfel, au reușit să garanteze protejarea 
cunoștințelor de specialitate și să restructureze 
întregul lor lanț valoric. De asemenea, și-au 
sporit flexibilitatea și adaptabilitatea. 

Introducerea soluției Fashion On Demand by 
Lectra le-a oferit o reactivitate fără precedent, 
care a devenit un avantaj deosebit în faza 
de producție, în special în cazul seriilor mici.  

Toate tiparele sunt acum digitalizate și, prin 
procesarea automată a comenzii cu soluția 
Fashion On Demand by Lectra, “putem să 
obținem instantaneu tiparele istorice din baza 
noastră de date și să producem o pereche de 
jeans câteva minute mai târziu”, explică Julien. 
Soluția este extrem de apreciată de echipa de 
producție, de altfel foarte exigentă. Acest lucru 
îi oferă companiei Atelier Tuffery posibilitatea 
de a proteja ADN-ul său de producător de 
articole vestimentare artizanale, dar și de a 
introduce inovații în același timp. Lectra a fost 
un partener de încredere în tot acest proces.

Povestea unui client 
Atelier Tuffery, digitalizarea în serviciul 

excelenței artizanale

https://www.lectra.com/en/products/fashion-on-demand-by-lectra?CID=7013V000000LQU8QAO&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FA_FAOD_Reference&utm_content=CustomerStory&utm_term=LastPageCTA

