
Oprócz zmiany sposobu pracy wielu ludzi, pandemia 
stanowi przekonujący argument za zwinnością 
produkcji. Elastyczność strumienia przychodów, która 
okazała się kluczowa dla utrzymania rentowności na 
początku kryzysu, stała się niezbędna do przetrwania 
w dzisiejszym szybko zmieniającym się, niepewnym 
środowisku.

Chociaż dostawcy mebli kontraktowych od dawna 
oferują produkty dostosowane do indywidualnych 
potrzeb, charakter ich zleceń umożliwia zwiększenie 
wydajności i oszczędności kosztów, które są trudne 
do osiągnięcia przy małych seriach. Zaspokajając 
potrzeby rynku konsumenckiego, producenci mogą 
stanąć w obliczu konieczności zapewnienia krótszych 
czasów realizacji i większej złożoności produkcji ze 
względu na spersonalizowane schematy kolorów i 
dopasowywanie wzorów.

Jak dostawcy mebli kontraktowych mogą przezwyciężyć 
te wyzwania produkcyjne, aby wykorzystać trend pracy 
zdalnej?

Jak przekształcić 
trend pracy 
zdalnej w okazję 
dla branży mebli 
kontraktowych
Praca zdalna pozostanie z nami w gospodarce po 
pandemii. Nadal rośnie zapotrzebowanie na meble 
do domowego biura, które w dużej mierze wynika z 
praktyki w zakresie telepracy i hybrydowych modeli 
pracy. Wielofunkcyjne projekty mebli należą do 
najbardziej poszukiwanych mebli, zwłaszcza modułowe 
stanowiska pracy i składane elementy odpowiednie 
do kompaktowych przestrzeni mieszkalnych.

Ta ekspansja rynkowa będzie dalej postępować — 
prognozuje się, że globalny rynek mebli wzrośnie 
o prawie 19% do 2025 roku(1), w dużej mierze 
stymulowany przez sprzedaż online. Dla dostawców 
mebli kontraktowych ten stały wzrost wydatków na 
meble mieszkaniowe stanowi ogromną szansę na 
wzrost. 

TRANSFORMACJA CYFROWA PROCESÓW 
PRODUKCYJNYCH JEST KLUCZOWYM 
MOTOREM WZROSTU. UTRZYMANIE 
STABILNOŚCI I PRZYCHODÓW Z 
PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI 
BIZNESOWEJ PRZEZ CAŁY CZAS JEST 
GŁÓWNYM CZYNNIKIEM SUKCESU.

ZALETA ELASTYCZNOŚCI 
STRUMIENIA PRZYCHODÓW

(1) https://www.businesswire.com/news/home/20210608005610/en/Global-Furniture-Global-
Market-Report-2021-to-2030---COVID-19-Impact-and-Recovery---ResearchAndMarkets.com
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Chcąc wprowadzić na rynek nowe, innowacyjne 
produkty, które zaspokoją pojawiający się popyt, 
producenci mebli kontraktowych muszą przyspieszyć 
rozwój produktów. Cyfrowe rozwiązania projektowe 
i rozwojowe przyspieszają iteracyjny proces 
projektowania, umożliwiając szybsze tworzenie 
wariantów spełniających nowe specyfikacje 
techniczne lub wymiary. 

Usprawnij proces produkcji, aby radykalnie 
skrócić czas realizacji i szybciej wprowadzać 
nowe produkty na rynek. Przechodząc na cyfrowe 
procesy produkcyjne, możesz znacznie skrócić czas 
cyklu dzięki zautomatyzowanemu przetwarzaniu 
zamówień i standaryzacji powtarzalnych zadań.

Skorzystaj z wiedzy branżowej firmy Lectra

Szybkość i złożoność transformacji cyfrowej może 
być zniechęcająca. Aby przeprowadzić udaną 
transformację, należy rozważyć każdy aspekt 
nowego środowiska produkcyjnego, które ma zostać 
zbudowane. Dzięki 40-letniemu doświadczeniu w 
branży meblarskiej, Lectra oferuje zaawansowaną 
technologię i unikalną wiedzę, aby pomóc swoim 
klientom przezwyciężyć wyzwania produkcyjne i 
wykorzystać nowe możliwości biznesowe.

Wykorzystaj lukratywne nowe możliwości 
biznesowe, dywersyfikując asortyment i 
zaspokajając zmieniający się popyt mniejszymi 
partiami produkcyjnymi. Włączając elastyczność 
produkcji do swoich procesów produkcyjnych, 
możesz lepiej zarządzać zmianami i osiągnąć 
elastyczność strumienia przychodów.

Jak rozwijać biznes w segmencie mebli kontraktowych

Furniture On Demand by Lectra automatyzuje proces produkcyjny, 
od przetwarzania zamówień po cięcie, do zarządzania szeroką 
gamą serii produkcyjnych i materiałów w celu uzyskania 
wydajności, która przyspiesza proces produkcyjny.

DesignConcept firmy Lectra umożliwia wykonywanie wirtualnych 
prototypów, opracowywanie produktów i przygotowanie do 
produkcji w ramach jednego rozwiązania. Wbudowana w 
oprogramowaniu funkcja kalkulacji kosztów pozwala na obliczanie 
kosztów produkcji od fazy wprowadzenia do produkcji, radykalnie 
skracając czas wprowadzania na rynek i zmniejszając koszty rozwoju.

Furniture On Demand by Lectra zapewnia przejrzysty wgląd 
w całościowy proces produkcyjny dzięki danym i analizom 
raportów produkcyjnych. Synchronizacja z Cyfrową Platformą 
Cięcia usprawnia produkcję niestandardowych elementów i małych 
serii. W pełni cyfrowy proces umożliwia ustalanie priorytetów w 
zakresie zamówień pilnych i składanych w ostatniej chwili, a także 
zarządzanie w chwilach szczytowej i niskiej aktywności.

TRZY SPOSOBY NA 
WYKORZYSTANIE NOWYCH 
MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE MEBLI 
KONTRAKTOWYCH


