
Zjawisko masowej indywidualizacji 
dotyczy nas wszystkich. Dzięki nie-
mu możemy wyrazić swoją odręb-
ność. Znudzeni masowością i po-

wtarzalnością jesteśmy w stanie zapłacić wię-
cej aby wyróżnić się. Jednocześnie stajemy się 
projektantami i kreatorami, i tylko od nas za-
leży efekt jaki osiągniemy. W dobie przesytu 
wszelkiego rodzaju produktami, łatwości dostę-
pu do nich i zmęczenia globalnym uniformem 
i unifikacją, szukamy siebie, ale już nie po-
przez przynależność do wielkiej grupy, masy. 
Szukamy swojego jednostkowego JA wyrażając 
to między innymi poprzez produkty, którymi 
się otaczamy - niepowielane seryjnie, dostęp-
ne dla niewielkiej liczby odbiorców, stanowią-
ce o naszej wyjątkowości i niepowtarzalności. 
Nawet jeśli wciąż kupujemy produkty ogólno-
światowych marek, używamy podobnych pro-
duktów, chcemy i świadomie wybieramy coś 
co nas pomimo tego wyróżni. Bo indywidu-
alizm, podkreślenie siebie to naturalne potrze-
by człowieka.
W branży fashion, gdzie indywidualizacja jest 
szczególnie pożądana nawet, marki oferują-
ce powtarzalne produkty coraz częściej pre-
zentują krótkie, jednorazowe serie dedykowa-
ne bardziej wymagającemu odbiorcy. Nowo-
czesne materiały i technologie obniżają koszty 
wytworzenia krótkich serii i wprowadzają moż-
liwość wielowariantowości. Obserwujemy co-
raz większa popularność Slow Fashion. Na ryn-
ku pojawia się coraz więcej firm i małych bran-
dów, które szczycą się swoją unikatowością, 
krótkimi seriami, odważnym i świeżym spoj-
rzeniem na modę, często rękodziełem. Lokal-

ne powstawanie produktów ma niebagatelne 
znaczenie. Chętnie sięgamy po te rozwiązania. 
Chcemy cieszyć się tym co mamy obok siebie 
i co możemy sami stworzyć.
- Do customizacji produktu – personalizacji, 
dopasowania do siebie, unikatowości i orygi-
nalności mamy możliwość wykorzystania róż-
norakich materiałów, takich jak tkaniny dru-
kowane, druki graficzne na materiałach, ubra-
niach czy dodatkach wnętrzarskich. Profesjo-
nalne drukowanie według indywidualnych po-
mysłów i potrzeb jest osiągalne i proste - mówi 
Ania Graczyk, projektantka i stylistka, absol-
wentka łódzkiej ASP, gdzie studiowała druk na 
tkaninie, projektowanie odzieży i tkaniny uni-
katowej. Wiele młodych polskich marek i pro-
jektantów drukuje i sprzedaje swoje produk-
ty, dzięki zastosowaniu nowoczesnych tech-
nologii, które dają nieograniczone możliwości 
zadruku każdej tkaniny - od poliestrów po je-
dwabie.
Bardzo ważne jest to, że w tej chwili możemy 
drukować bez ograniczeń ilościowych. Moż-
liwe jest wyprodukowanie nawet jednej sztuki 
naszego produktu. W wyborze sposobu druku 
na tkaninie pomoże na pewno doprecyzowa-
nie efektu jaki chcemy osiągnąć. Możemy zde-
cydować się na druk cyfrowy UV, jeśli mamy 
zamiar stworzyć unikatowe dzieło na tkaninie 
czy tyveku praktycznie bez ograniczeń forma-
towych - informuje Łukasz Chęciński z Druk 
Poznań. Sitodruk to kolejna z technik, która 
zdecydowanie wygrywa jeśli chodzi o tkaniny 
i dzianiny. Jest trwały, bezpieczny, daje wiele 
możliwości zastosowania różnego rodzaju farb 
ale jest bardziej opłacalny przy druku w du-

żych ilościach. Idealny na koszulki czy torby.
Jeśli chodzi o indywidualizację podobny trend 
ma miejsce w branży poligraficznej - kontynu-
uje przedstawiciel Druk Poznań. Marki chcą 
dostarczać swoim odbiorcom spersonalizowa-
nych wartości oraz silnie wyróżniać się na tle 
konkurencji. W działaniach marketingowych 
uciekają się do różnorakich działań mających 
na celu zakorzenienie się w umysłach odbior-
ców. Kampanie reklamowe opierają na kre-
atywnych rozwiązaniach widocznych nie tyl-
ko w produkcie ale i we wszelkich materia-
łach wspierających - drukach, gadżetach czy 
stoiskach targowych. Przemysł tekstylny i poli-
graficzny doskonale uzupełniają się i korzysta-
ją z wzajemnych doświadczeń - mówi przed-
stawiciel drukarni - dzięki czemu mogą dostar-
czać swoim klientom personalizowane rozwią-
zania. Nie tylko druk znalazł swoje zastosowa-
nie w modzie ale nowoczesne materiały zna-
lazły także swoje zastosowanie w druku. Tra-
dycyjne nośniki obrazu jak pcv, folia czy baner 
zastępowane są materiałami tekstylnymi. Spe-
cjalistyczne tkaniny takie jak artist light wyko-
rzystywane są z powodzeniem w branży stoisk 
targowych. Tkaniny idealnie nadają się do pod-
świetleń, dzięki którym pięknie prezentowane 
są zadruki i kolory. 
Moda i przemysł poligraficzny przeplatają się. 
Dzisiaj nikogo nie zdziwi już dostępność ubrań 
z Tyvek’u, który z powodzeniem stosowany 
jest w poligrafii do produkcji wytrzymałych ko-
pert. Tak więc do dzieła bo mamy wiele moż-
liwości działania według własnych upodobań, 
oczekiwanych efektów i indywidualnych kon-
cepcji. Powodzenia!
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