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Cześć, nazywam się Monika Kamińska i od 6 lat jestem
właścicielką marki modowej Monika Kamińska.

Bloguję od 18 lat. Byłam jedną z pierwszych blogerek lifestylowych w Polsce.
Sześć lat temu dowiedziałam się, czym się różni wełna od poliestru,
zakochałam się w naturalnych tkaninach i otworzyłam własną markę.
Zaczynałam od sprzedaży dwóch wełnianych sukienek, które sama pakowałam
i wysyłałam do klientów z pokoju w domu swoich rodziców.
W ciągu tych sześciu lat moja firma zamieniła się z małej, w średnią, moje zdjęcia
pojawiły się m.in. w: Vogue Italia, British Vogue, Vogue Paris, GQ, L’Officiel, Harper’s
Bazaar, a mój rekordowy obrót dzienny wyniósł 130 000 zł. Prywatnie uwielbiam
piosenki Agnieszki Osieckiej, bieganie oraz pizzę neapolitańską (bez ananasa!).
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Wstęp

Wstęp
„Prowadzenie marki odzieżowej to jest ciągłe zarządzanie kryzysem, będziesz miała kryzys za kryzysem, twoją
pracą będzie codzienne zarządzanie tymi kryzysami”.
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Nie spodziewałam się, że do napisania e-booka usiądę w tak dziwnych, trudnych i niepewnych czasach.
Ten wstęp piszę 23 marca 2020 r.
Jest to 11 dzień mojej izolacji społecznej związanej z pandemią
Covid-19 na świecie.
Czuję się, jakbym oglądała odcinek Black Mirror, który niekoniecznie mi się podoba. Nie ukrywam, że ten serial był dla mnie wiele
razy zbyt straszny, żebym go mogła oglądać. Często zasłaniałam
oczy lub wciskałam na pilocie do telewizora przycisk „OFF”.
Teraz nie mogę wyłączyć trwającego na świecie odcinka, a przecież ja na pewno nie nadaję się na aktorkę.
Więc co robię w środku tej całej sytuacji? Co my wszyscy robimy?
Czekam, aż ktoś z zewnątrz wyłączy zasilanie i wszystko wróci do
normy. Black Mirror powinien skończyć się sezon wcześniej.
Nic się nie dzieje.
Biorę głęboki oddech (a raczej dziesięć oddechów), siadam i piszę.
O biznesowego e-booka pytaliście mnie wiele razy. I prawdę mówiąc, miałam na niego zawsze bardzo dużo pomysłów i jeszcze
mniej czasu. Tym razem jest inaczej.
Szalejąca na świecie pandemia co prawda nie chce wcisnąć przycisku OFF, ale za to zmusiła nas wszystkich do wciśnięcia przymusowej spacji. Tkwimy w zawieszeniu.
Nie dam wam gotowej listy „TO DO” na najbliższe tygodnie, bo tak
jak wszyscy inni: nie wiem co robić.
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Będę eksperymentować i dopiero za kilka miesięcy okaże się, czy
miałam rację. To, co teraz się dzieje, to sytuacja bez precedensu.
Nie możemy czerpać z naszych doświadczeń, bo ich nie mamy.
Wiem, że wy też nie wiecie co robić, dlatego zastanawiałam się,
czy istnieje temat, na który mogłabym napisać, żeby chociaż trochę nas wszystkich podnieść na duchu.
Uznałam, że mogę zrobić tylko jedno: podzielić się swoimi kryzysami, błędami i źle podjętymi decyzjami. Pokazać, że kryzys to nie
jest koniec. Owszem, czasami trzeba wszystko budować od nowa.
Należy wtedy cieszyć się z tego, że można.
Na początku swojej biznesowej drogi, usłyszałam zdanie, które
wielokrotnie stawiało mnie do pionu i sprawiało, że nie ważne, jak
mocno upadłam, to zawsze wstawałam:
„Prowadzenie marki odzieżowej to jest ciągłe zarządzanie kryzysem, będziesz miała kryzys za kryzysem, twoją pracą będzie
codzienne zarządzanie tymi kryzysami”.
I o ile słowo „kryzys” jest być może trochę za mocno nacechowane, to zdecydowanie mogę powiedzieć, że przez sześć lat budowania swojej marki, jedną z głównych rzeczy, którymi się zajmowałam, było zarządzanie trudnymi sytuacjami. Mówiąc bez owijania
w poliester: dzień bez fuck upu jest dniem straconym.

MONIKA KAMIŃSKA
10

I właśnie o tych fuck upach jest ten e-book.
Postanowiłam opisać wszystkie kryzysowe sytuacje, błędy i złe
decyzje, jakie podjęłam w swojej marce. Z tego e-booka dowiecie
się, jak do nich doszło, co zrobiłam źle, ale też co dobrze oraz jak
finalnie wszystkie te sytuacje się zakończyły.
Omówię też, jaki wpływ miały na rozwój mojej marki.
Głęboko wierzę, że w świecie, w którym społeczne przekonanie
jest takie, że wszystko przychodzi łatwo, a do satysfakcjonującej pracy (boję się słowa „sukces”) prowadzi tęczowa droga, przeczytanie o tym, że ja tak naprawdę wielokrotnie stawałam bosą
nogą na postawionych na sztorc klockach lego, po prostu doda
wam otuchy.
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Czym różni się czarny
od ciemnogranatowego?
Dopiero po pewnym czasie spędzonym na odkrywaniu tajników sprzedaży uświadomiłam sobie, co zrobiłam.
Otóż pokazałam światu dwa niemal identyczne produkty.
Sama sobie sabotowałam sprzedaż.
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Co mnie podkusiło – nie wiem.
Okay, tak naprawdę wiem, ale wstydzę się przyznać.
Od samego początku byłam pewna, że pierwszą wyprodukowaną
przeze mnie rzeczą, która trafi do sprzedaży, musi być czarna sukienka. W tej sprawie nie miałam absolutnie żadnych wątpliwości.
Mój blog nazywał się blackdresses.pl, wszyscy od zawsze kojarzyli
mnie z czarnymi sukienkami, a publicznie do 26. roku życia bardzo
rzadko pokazywałam się w jakichkolwiek innych kolorach niż czarny. Nad krojem też się długo nie zastanawiałam, bo po tylu latach
chodzenia w czarnych sukienkach innych marek, po prostu w mojej głowie pojawił się on sam. To miał być prosty, ołówkowy model
na grubych ramiączkach z półokrągłym dekoltem i delikatnym
wcięciem w talii. Taka baza, którą można założyć do wszystkiego.
Klasyczna czarna sukienka była możliwie najbardziej spójnym ze
mną produktem. Absolutnie nie wyobrażałam sobie, że ktoś mógłby nie chcieć mieć czarnej sukienki w szafie.
Rozmawiałam o tym kiedyś z koleżanką, aż nagle ona powiedziała:
- Ale to jest letnia sukienka i nie pójdziesz w niej na ślub, bo
w czarnym się na ślub nie chodzi. A wszyscy kupują na lato sukienki, w których jednak da się pójść na ślub.
- Faktycznie (AMERYKĘ ODKRYŁYŚMY). - pomyślałam.
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Szybko stwierdziłam, że koleżanka ma rację. Krój mojej sukienki
jest bez rękawów, więc w sumie jest letnia. Jednocześnie podobał mi się pomysł sprzedawania czegoś, w czym można iść na ślub.
Uznałam więc, że w takim razie zrobię dwie sukienki. Wtedy klientki
będą kupować obydwie – czarną, bo black is the new black oraz
ciemnogranatową, bo jest… ciemnogranatowa.
Jedna będzie czarna, a druga… prawie czarna. Tak, dobrze czytacie,
na kolor drugiej sukienki wybrałam navy blue, który w próbniku
tkanin, z którego korzystałam, znajdował się oczywiście zaraz obok
czarnego.
W ogóle nie pomyślałam o tym, że fakt, że sukienki będą miały
identyczny krój, którego nie zmieniłam, żeby zaoszczędzić na kosztach, może stanowić problem. Sprzedaż dwóch sukienek w mojej
głowie była genialnym pomysłem. Jedna sukienka na randkę (czarna), a druga na wesela (ciemnogranatowa). Tak wtedy wyglądała
moja szafa, więc naturalne było dla mnie to, że każda klientka dokona identycznych wyborów zakupowych. Myślałam, że jestem
bardzo sprytna, bo dzięki temu wystarczy, że pozyskam pięćdziesiąt klientek, a każda z nich kupi dwie sukienki i w ten sposób
sprzedam wszystko, co uszyłam, a drzewko z pieniędzmi wyrośnie
w moim ogródku.
Jak o tym myślę, to mi ananas wskakuje na pizzę.
Genialne, genialne, genialne. Naprawdę brawo.
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Uszyłam więc 50 czarnych i 50 PRAWIE CZARNYCH SUKIENEK.
Jak się domyślacie, dwie sukienki kupiły może dwie lub trzy osoby.
Pozostałe klientki wybierały jeden kolor. Żeby było śmieszniej, to
wcale nie był czarny, tylko właśnie ciemnogranatowy (pewnie na
te wesela…).
Dopiero po pewnym czasie spędzonym na odkrywaniu tajników
sprzedaży uświadomiłam sobie, co zrobiłam.
Otóż pokazałam światu dwa niemal identyczne produkty.
Sama sobie sabotowałam sprzedaż.
Jak na to patrzę z perspektywy 6 lat, to wydaje mi się to tak niesamowicie naiwne, że aż nie wierzę, że to zrobiłam, ale zrobiłam,
dlatego to opisuję, żebyście wy nigdy nie wpadli na podobny pomysł, bo to jest katastrofa.
Nie ma takiej realnej możliwości, żeby klient, kupił dwie niemal
identyczne rzeczy.
Jeśli zaczynacie coś sprzedawać i macie tylko kilka produktów, to
muszą się one od siebie różnić w naprawdę diametralny sposób.
Gdybym miała w sklepie wiele sukienek, to nie miałoby takiego
znaczenia, lecz przy dwóch był to błąd początkującego.
Po pierwsze dlatego, że faktycznie trudno w ten sposób sprzedać
dwie rzeczy, a po drugie dlatego, że jeśli klient nie może się zdecydować, co wybrać (a tak też było, kiedy ktoś stawał przed wyborem czarnego lub ciemnogranatowego), to odkłada podjęcie
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decyzji w bliżej nieokreśloną przyszłość. Finał jest wtedy taki,
że w ogóle jej nie podejmuje, bo zapomina i nic nie kupuje.
Co mogłam zrobić innego w tamtej sytuacji?
Jeśli chciałam oszczędzać na konstrukcji (czyli nie robić dwóch modeli), to mogłam wystartować z jedną sukienką. Dwie naprawdę
nie były potrzebne, można otwierać sklep z jedną rzeczą, naprawdę nie ma w tym nic dziwnego.
Mogłam również spróbować zaryzykować i nadal używając jednej konstrukcji zrobić dwa diametralnie różne kolory: na przykład
jedną czarną sukienkę, a drugą pastelową. W ten sposób poszerzyłabym grupę odbiorców, bo zakładając, że nie każdy lubi czarne
sukienki, może ktoś wolałby błękitną albo bladoróżową?
P.S. Czy z tego, że zaczęłam sprzedawać w grudniu letnie sukienki,
to naprawdę muszę się tłumaczyć? Miejcie dla mnie litość, przecież
na samym początku prowadzenia marki odzieżowej nie miałam
pojęcia, że istnieją pory roku.

Z tego rozdziału zapamiętaj:
-

możesz otworzyć sklep, mając tylko jeden produkt

-

produkty powinny być zróżnicowane

-

twoje prywatne zdanie wcale nie musi pokrywać się ze zdaniem klientów
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