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Marki warte poznania – PORCEL

Wizja projektanta,
z akcentem na produkt
Od 2015 roku głównym projektantem

Z miłości
do piękna

porcelany jest Filipa Ricardo, a fason
Maris d’Or jest jednym z najnowszych
osiągnięć zespołu projektowego.

Jaka jest wartość
dodana wzornictwa
w produkcie?
Już od samego początku firma Porcel dostrzegła znaczenie dizajnu produktów. Jego wartością dodaną jest
możliwość szybkiego dostosowania

Założona w 1987 roku, firma Porcel, S.A. jest
prestiżowym producentem wysokiej jakości porcelany.
Zlokalizowana w samym sercu Portugalii, łączy tradycję
rękodzielniczą z innowacjami technologicznymi
w produkcji, czego efektem są wysokiej jakości,
eleganckie i dizajnerskie produkty porcelanowe.

produktu Porcel do wielu rynków, i wyprzedzania trendów wzorniczych w odniesieniu do zastawy stołowej. Jest to
możliwe dzięki bliskości, jaką utrzymuje
się z produkcją, a także szybkiej reakcji
ze strony zespołu projektowego.

Jak wygląda
współpraca z marką?
Praca w Porcel była dla Filipy ciągłą
nauką i nabywaniem doświadczenia.
Jest to stałe dążenie do tworzenia nowych kształtów, a zwłaszcza innych
dekoracji porcelany. Zawodowo jest to
ogólnie satysfakcjonujące doświadczenie z odpowiednio wysokim obrotem
dla firmy.

W jaki sposób dizajn
może wpłynąć na
rozpoznawalność
produktu, a w tym
konkretnym przypadku
na renomę
marki PORCEL?
W Porcel pracują nad tym, aby z każdym nowym produktem wnosić wartość do tożsamości marki. Wierzą, że
możliwe jest wprowadzanie innowacji
i pozostawienie charakterystycznego
DNA Porcel w każdym produkcie. Detal, rzemiosło, innowacja i dizajn – to
wyróżniki Porcel na tle znanych marek porcelany.
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Inne istotne cechy wyróżniające markę na tle
konkurencji
W przypadku Porcel wybór materiałów jest istotny, każdy element jest
projektowany, kształtowany i formowany zgodnie ze ścisłymi standardami
dokładności. Skupiając się na jakości i dbałości o szczegóły, proces produkcji
łączy innowację z ręczną produkcją. Porcelanę wypala się w temperaturze
1400°C i znana jest z tego, że jest bardzo biała, błyszcząca i odporna.
Oferując szeroką gamę produktów i inwestując w badania i rozwój nowych
modeli, nowych kolekcji i rozwiązań szytych na miarę, Porcel stara się podążać za najnowszymi trendami i wymaganiami rynku, corocznie prezentując
nowe kolekcje na międzynarodowych imprezach.
Opracowała AH na postawie materiałów Porcel
Zdjęcia: Porcel

Otrzymane nagrody
W maju 2021 roku główna projektantka marki Porcel, Filipa Ricardo, została
nagrodzona prestiżowym tytułem Projektanta Roku 2021 Tableware International. Jest to międzynarodowe, wysoko
cenione wyróżnienie specjalistyczne
z dziedziny obejmującej różne gałęzie
branży zastawy stołowej. W tym wyróżnieniu doceniono wartość pracy Filipy,
a także poświęcenie całego zespołu
Porcel, który każdego dnia przekracza
swoje możliwości w pracy na międzynarodowy sukces marki.
Porcel uzyskała również status
INNOVATIVE COTEC 2021, który jest
uznaniem dla osiągniętej wysokiej stabilności finansowej, innowacyjności
i rozwoju gospodarczego.
COTEC jest głównym podmiotem
odpowiedzialnym za promowanie innowacji i współpracy technologicznej
w portugalskim środowisku biznesowym.
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