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Piaþa mobilei de lux se va apropia de
30 de miliarde de dolari în 2022

Domeniul va înregistra o ratã agregatã de creºtere de 5,2%
între 2017 ºi 2022

Piaþa mondialã a mobilierului de
lux este aºteptatã sã creascã de la
22,937 miliarde de dolari în 2017 la
29,5 miliarde de dolari în 2022,
conform unei analize realizate de
Transparency Market Research
( T M R ) , pr e lu at ã d e e d i t i on-
truth.com.

Aceasta menþioneazã cã sectorul
analizat va consemna ã ratã agre-
gatã de creºtere (CAGR) solidã, de
5,2%, între 2017 ºi 2022.

TMR anticipeazã cã mobila din
lemn va deveni segmentul lider pe
piaþa de lux, cu o expansiune
CAGR de 5,8% între 2017 ºi 2022.

Pe zone geografice, analiza note-
azã cã Europa va deveni cea mai
profitabilã piaþã pentru mobilierul
de lux ºi va ajunge la 8,78 miliarde
de dolari în 2022.

În afarã de Europa, Orientul Mij-
lociu va fi, de asemenea, o piaþã
atractivã în anii care vor veni dato-
ritã sectorului ospitalitãþii, aflat în
creºtere semnificativã, mai notea-
zã analiza, adãugând cã ºi Asia Pa-
cific va fi o piaþã profitabilã în do-
meniu în contextul sporirii venitu-
rilor populaþiei ºi al urbanizãrii
rapide.

TMR menþioneazã cã, în regiunea
Asia Pacific, China va deveni con-
sumatorul cel mai important de
mobilier de lux.

Potrivit TMR, jucãtorii principali
de pe piaþa mobilei de lux, la nivel
mondial, vor avea tot mai multe
unitãþi de producþie pe pieþele
emergente, pe fondul costului re-
d u s a l ope r aþ i u ni lor º i a l
investiþiilor.

Strategia cel mai frecvent adop-
tatã de majoritatea jucãtorilor din
piaþa mobilei de lux, la nivel mon-
dial, este utilizarea unor metode
de marketing agresive, scrie rapor-
tul TMR, care face referire la produ-

cãtori precum Muebles Pico, Nella
Vetrina, Laura Ashley Folding PLC,
Scavolini SpA, Henredon Furniture
Industries Inc., Giovanni Visentin
srl, Iola Furniture Ltd., Turri Srl,
Heritage Home Group LLC.

Unul dintre factorii cheie care fa-
vorizeazã creºterea pieþei mobilei
de lux este apariþia diverselor ca-
nale de distribuþie, subliniazã ra-
portul TMR, adãugând cã aceastã
expansiune este generatã de mai
mulþi factori, ºi anume:

comoditatea pe care o asigurã
cumpãrãturile on-line, sporirea vi-
zibilitãþii produselor prin afiºaje în
mall-uri ºi magazine de mobilã.

Strategiile puternice de branding

ºi marketing adopta-
te de jucãtorii-cheie
stimuleazã, de ase-
menea, piaþa, note-
azã raportul, men-
þionând cã societãþile
de prof i l adaugã în
mod continuu produse
noi la gama lor existentã de
mobilier, impulsionând achiziþii.

Analiza mai aratã cã expansiunea
pieþei mobilei de lux este alimen-
tatã ºi de construcþiile ºi pieþele
imobiliare în plinã expansiune.

Pe de altã parte, TMR atrage
atenþia cã una dintre provocãrile
care limiteazã creºterea pieþei mo-
bilei de lux, la nivel mondial, este

sporirea gradului
de conºtientizare
a consumatorilor
cu privire la im-
pactul negativ pe

care îl are asupra
mediului utilizarea

mobilei din lemn.
Totodatã, apariþia a tot mai

multe produse de mobilier de lux
contrafãcute, la preþuri mult mai
reduse decât cele originale ºi fabri-
cate cu materiale de calitate scãzu-
tã, ameninþã creºterea pieþei
mobilei de lux, susþine TMR.
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TMR
anticipeazã cã

mobila din lemn va
deveni segmentul lider pe

piaþa de lux, cu o
expansiune CAGR de

5,8% între 2017 ºi
2022.


