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Miraculum 
— Chopin  



Skutecznie identyfikujemy nowe kierunki 
rozwoju i innowacji.
Pomagamy organizacjom budować otwartą i elastyczną strukturę  
dla rozwoju kreatywności, systemowego tworzenia i wdrażania innowacji. 
Tworzymy holistyczne doświadczenie marki /brand experience design/, dbając 
o wszystkie punkty styku z użytkownikiem – komunikację, produkt, usługę.

Wspieramy naszych klientów w budowaniu przyszłości, stale monitorując  
i analizując globalne trendy oraz prognozy dla zróżnicowanych branż i rynków.
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Fryderyk Chopin
Postać symbolizująca w świecie  

osiągnięcia kultury europejskiej.

Sposób wykorzystywania oznaczenia  

CHOPIN winien nie przynosić ujmy  

dziedzictwu Fryderyka Chopina oraz  

musi być kojarzony z przedsięwzięciami  

o najwyższym poziomie jakości.

źródło:   

Zarządzenie Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w sprawie  

ochrony nazwiska i wizerunku Fryderyka Chopina, marzec 2014 roku, Statut NIFC
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zmysł węchu
Węch to jedyny zmysł, który jest bezpośrednio  

połączony z układem limbicznym, częścią  

ludzkiego mózgu, gdzie tworzą się emocje  

i przechowywane są wspomnienia.



muzyka  
i perfumiarstwo
Kompozycje perfum to zbiór akordów i nut



W 1795 roku ojciec Fryderyka Chopina, Mikołaj,  
objął posadę guwernera w rodzinie Łączyńskich,  
zajmując się nauczaniem Marii z Łączyńskich  
oraz jej rodzeństwa.

Maria, ukochana Napoleona, znana była później  
jako Maria Walewska. Praprawnuk Marii Walewskiej  
— Hubert d’Ornano, wraz ze swoją żoną Izabelą  
(z Potockich), w 1975 roku stworzyli ekskluzywną markę 
Sisley. Marka Pani Walewska została wprowadzona  
do portfolio Miraculum w 1971 r.

od Chopina do Miraculum S.A.





marka Chopin

Nazwisko i wizerunek Fryderyka Chopina, ze względu na jego wyjątkowe  
znaczenie dla kultury polskiej i międzynarodowej, wymaga zachowania  
najwyższego poziomu jakości i klasy marki oraz linii perfum. 

Użycie nazwiska Chopina wyraźnie wskazuje na charakter marki  
i zestaw wartości, tworzących jej reputację: prestiż, luksus, elegancja, klasa,  
wysublimowanie, kultura.
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PERSONALITY

odręczny wyszukany podpis
trzy linie inspirowane Chopinem

eleganckie opakowania 
półka quality couture

silny, wrażliwy mężczyzna
świadomie grający na różnych 
akordach (od lekkości, przez ta-
jemniczość po zdecydowanie)
poszukujący emocji

najwyższy poziom
nastrój, tonalność, wrażeniowość

siła, a zarazem wrażliwość

światowe dziedzictwo muzyczne
polska wrażliwość

mężczyzna z klasą
zadbany, wymagający

o nienagannym wyglądzie 
świadomy swoich wyborów 

przynależący do wyżej klasy
osiągający „Chopin Level” 
w swojej dziedzinie



marki 
masowe

marki 
niszowe

wysoka cena

niska cena

pozycjonowanie marki



świat marki



zapach muzyki Chopina

Kompozycje zapachowe powstałe ze starannie wyselekcjonowanych składników  
najwyższej jakości, stworzone z precyzją i kunsztem, oddające unikatowy  
charakter kompozycji Chopina.

Łączą w sobie klasyczne nuty zapachowe z nowoczesnymi sposobami  
ich interpretacji. Wyjątkowe zapachy są przykładem współczesnego dążenia  
do zapachowej doskonałości określanej jako „Chopin level”. Wyjątkowa linia perfum, 
inspirowana magią muzyki Fryderyka Chopina, oddaje nieprzemijające piękno  
i charakter jego onirycznych kompozycji, różnorodnych w swojej ekspresji.

PRÉLUDE  –  świeże, rześkie, lekkie, „siła a zarazem wrażliwość”
ÉTUDE  –  przejrzyste i tajemnicze, nieuchwytne
NOCTURNE  –  zdecydowane, głębokie, nastrojowe



proces projektowy



CHOPIN        _f lakon



CHOPIN        _ÉTUDE      _f lakon i  opakowanie



CHOPIN        _ÉTUDE      _f lakon i  opakowanie



CHOPIN        _NOCTURNE      _f lakon i  opakowanie



CHOPIN        _NOCTURNE      _f lakon i  opakowanie



CHOPIN        _PRÉLUDE      _f lakon i  opakowanie



CHOPIN        _PRÉLUDE      _f lakon i  opakowanie



CHOPIN        _f lakon wersje zapachowe



linie produktowe



język wizualny



promocja



globalna dystrybucja



globalny zasięg marki

źródło:       https://www.pol i tyka.pl/tygodnikpol i tyka/kultura/1633677,2, jak-gra-chopin-w-chinskiej-duszy.read
                 http://www.chopin.pl/w_japoni i .pl .html
                 https://pogoda.interia.pl/raporty/raport-no-to-lece/artykuly/news-polskie-akcenty-w-korei ,nId,2453366#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Chiny

40-60 mln  — liczba dzieci, które według różnych szacunków uczą się w Państwie Środka gry na fortepianie. 
18 mln  —  tylu fanów ma w chińskim serwisie społecznościowym Weibo zwycięzca konkursu Chopinowskiego  
sprzed 15 lat Yundi Li.

Japonia

Twórczość Fryderyka Chopina została włączona do programów nauczania w japońskich  
szkołach podstawowych i średnich.

Korea

Koreańczycy uwielbiają polską kulturę i sztukę, jednak ponad wszystko cenią sobie muzykę Chopina.  
Potwierdza się to także w czasie Konkursów Chopinowskich, w których startuje bardzo wielu pianistów  
koreańskiego pochodzenia. Jeden z nich, Seong-Jin Cho, zwyciężył w 2015 roku.



pierwsza polska marka ekskluzywnych  
perfum o światowym zasięgu
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