ПРИКАЗКАТА ЗА

LAURA

ASHLEY

Въпреки че днес „LAURA ASHLEY” е голяма международна компания с
мултимилионен оборот, бизнесът всъщност е имал много скромно
начало. Ето я приказката за „LAURA ASHLEY”:
50- те години
През 1953 година Бърнард и Лора Ашли започнали да създават ръчно
печатани платове на кухненската си маса в техният апартамент в
Пимлико; Лондон. Бърнард - познат на всички от компанията като “BA” –
посещавал всички основни магазини в Лондон, за да продава техните
салфетки за чай, шалове и покривки. Първите клиенти били магазини
като Heals, Liberty’s и John Lewis. Техните дизайни се оказали толкова
успешни, че семейство Ашли създали първата си компания “Ashley
Mountney Limited” през 1954 година. ВА скоро напуснал работата си в
Ситито, за да отдаде цялата си енергия на бизнеса. Използвайки
инженерните си умения, придобити в армията в Индия, ВА изобретил
механичен принтер и пекарна за направа на боите си. Той постигнал това
само със сумата от 200 лири, а машините, които компанията използва
днес струват няколко милиона лири. Неговата оригинална машина
можела да произвежда 200 метра плат на ден, в сравнение с 30 000-те
хиляди метра дневно днес. Комбинацията от техническите умения на ВА
и вдъхновяващите дизайни на Лора ги направила забележителен екип.
Бизнесът продължил да се разширява, както и семейството, с раждането
на Джейн и Дейвид, което направило преместването им от апартамента
неизбежно. Семейството се преместило в идилична провинциална вила в
Съри, а бизнесът си преместили в работни помещения в Кент. Това дало
възможност на семейство Ашли да продължи близката си ангажираност с

бизнеса, докато в същото време изграждали щастлива и стабилна
семейна среда за трите си деца – междувременно се родил и Ник.
През 1957 година компанията, известна вече като „LAURA ASHLEY
Limited”, направила първата си стъпка към превръщането й в
международна компания, като започнала износ за Европа, Щатите и
Австралия.
Разширяването продължило, въпреки че компанията преживяла дори и
огромен срив, когато близката река заляла фабриката, изгаряйки
електромоторите на машините, унищожавайки складираните платове и
смесвайки боите с калните си речни води.
60- те години
В тези стремителни дни на експериментиране и самоизразяване,
климатът бил идеален за постигането на продължителен успех. През 1961
година семейство Ашли взели едно от най-значимите решения в
историята на компанията и се преместили в Уелс, в домът от детството на
Лора.
Те построили фабрика на мястото на старата жп – гара в Карно,
Монтгомършир. Местните хора скоро увеличили работната сила десет
пъти. Техният ентусиазъм и лоялността им към семейство Ашли бил и все
още е ключов фактор за продължителният успех на компанията.
Лора била вдъхновена от графство Карно и нейната креативност
разцъфнала. Тя започнала да създава рокли, които, също като нейният
дизайн за платовете, не били предназначени да носят етикета „висша
мода”, а били създадени за носене у дома, което се отразило и на
провинциалният лайфстайл.
Тези първи облекла били създадени за конфекция, но получили широк
отзвук в пресата и станали толкова популярни, че някои дори се
венчавали в тях!
През 1968 година „LAURA ASHLEY” отворила първият си магазин за
продажби на дребно в Южен Кенсингтън, Лондон. В началото търговията

била слаба, докато семейство Ашли, винаги с напредничава мисъл,
решили да рекламират марката с плакати в Лондонското метро. Ефектът
бил изумителен – за един месец продажбите нараснали от 300 на 3000
облекла.
70- те години
През 70-те години компанията се разраснала в изцяло вертикално
обединен бизнес, обхващайки всичко – от дизайна до ситопечата и
производството; от складовата база до дистрибуцията и накрая до
продажбите на дребно на завършеният продукт. Компанията се развила
до нивото на процъфтяващ бизнес. Печалбите били влагани в повече
проучвания, повече фабрики и повече магазини. Чарът на Уелската
провинция процъфтявал в изтънчени градове по целия свят като Женева,
Париж и Сан Франциско. До края на десетилетието вече имало над 70
магазина по целия свят. През 1977 година компанията била отличена с
Кралската награда за постижения в износа. Основите на компанията
всъщност са изградени върху десените, разработени с усърдие от самата
Лора. Вдъхновението за десените й винаги е идвало от дизайна на
миналото и усещането за история, криещо се зад всяка краска, което им
дава дълъг живот и качество, незасягано от отминаващото време.
Викторианската епоха с нейната елегантност и сдържаност също е
повлияла десените й. Идеите са се раждали от фрагментите стара хартия и
плат, които Лора откривала в музеи и частни домове, а така също и от
илюстрациите от тази епоха, от юрганите, от мотивите, нарисувани върху
китайски порцелан и от памучните платове за рокли от 19-ти век.
Въпреки успеха на ранният й дизайн Лора постоянно проучвала нови
източници за постоянно увеличаващите се серии. По-съвременните й
дизайни черпят вдъхновение от такива огромни източници като
Блумсбъри сет от 30-те години и Източно-европейското фолклорно
изкуство, които скоро формирали важни части от различните серии.

„Ако самообновлението е основната цел на света, то
тогава той трябва да изпитва нужда да се храни от

миналото, не само на духовно ниво, но също и
практически.
( Лора Ашли )
80- те години
Семейство Ашли се преместили в Ремайнснил, замък от 18-ти век в
Северна Франция. Разположението му било удобно от гледна точка на
тяхната все по-разрастваща се Европейска империя. Това преместване
оказало дълбоко влияние върху Лора и новите колекции имали
аристократичен Европейски дух.
През Септември 1985 година Лора починала вследствие на инцидент. За
нещастие това се случило преди тя да види превръщането на компанията
в публична през Ноември 1985 година. Това било невероятен успех,
преподписван 34 пъти. Въпреки смъртта й, влиянието на Лора
продължило да се усеща и все още се усеща над компанията.

„Аз се интересувам само от отварянето на очите на
хората наново за това, което са забравили”
( Лора Ашли )
През 1987, за радост на цялата компания, ВА бил дарен със званието Сър.
В края на осемдесетте „LAURA ASHLEY Limited” се поздравила с много
придобивки, включително Penhaglion’s, отдавна основан парфюмериен
бизнес и Willis and Geiger, специализирана в търговия с връхно облекло.
Тези бизнеси сега вече са продадени. Но „LAURA ASHLEY” продължава да
се радва на печеливши отношения с Ревман Индъстрийз, маркетингова
компания, работеща в областта на продажбите на дизайнерско спално
бельо в Щатите, както и с „LAURA ASHLEY” ( Япония), Къмпани Лимитед
(JUSCO), нейни партньори в продажбите на дребно в Далечния Изток.
Краят на осемдесетте също така бил отбелязан с отварянето на
престижни търговски обекти в Лондон, със старта на колекцията „Майка и

дете” и „LAURA ASHLEY HOME”, серия от ексклузивни мебели и аксесоари
за дома.
90- те години – С поглед към бъдещето
През 1992 година бе договорено петгодишно споразумение за 50
милиона лири и бе сформиран стратегически алианс с Federal Express
Business Logistics Services с идеята да се намалят разходите за
дистрибуция и работния капитал, както и да се даде достъп на
компанията до една от най-добрите логистични системи в света.
Програма за консолидация и ъпгрейд на бизнес системите на
компанията на стойност 10 милиона лири също бе стартирана. Нови
електронни каси бяха инсталирани в аутлет магазините до средата на
1993 година, което позволи на мениджмънта да базира решенията си на
точни и навременни данни, да редуцира стоковите наличности, да
снабдява със стока по-бързо, да използва пространството по-добре и да
изчиства разликите.
След период на реорганизация и преструктуриране, компанията „LAURA
ASHLEY” отпразнувала и своя 40 годишен юбилей. Сър Бърнард се
оттеглил от поста на председател през 1993 година и останал произведен
като пожизнен президент на компанията. През Юни 1995 година Ан
Иверсон била посочена за Изпълнителен директор на Групата от
компании, като тя била първата жена начело на компанията след смъртта
на Лора Ашли.
През Април 1996 година компанията обявила печалба от 10,3 милиона
лири – най-високата след 1989 – печалба, която се основавала на
увеличеният оборот от 336,6 милиона лири. Бил извършен цялостен
преглед на производственият бизнес на компанията и производството се
съсредоточило върху мебелите за дома. Сътрудничеството с Federal
Express било прекратено през Ноември 1996 година, което върнало и
логистичният бизнес обратно в лоното на компанията. Бил отворен нов
Северно Американски Център за дистрибуция в Колумбус, Охайо през
Октомври 1997 година.

Дейвид Хоар заместил Ан Иверсон като Изпълнителен директор в края на
1997 година. В началото на 1998 година било обявено, че компанията
възнамерява да продаде фабриките си в Уелс и Холандия, за да се
фокусира върху мениджмънта на марката и продажбите на дребно. През
1998 Malayan United Industries / MUI / придобила 40% от увеличеният
акционерен капитал на компанията за сумата от 43,7 милиона лири и
посочила Виктория Игън за нов Изпълнителен директор.
Куан Чеонг Нг заменил г-жа Игън на поста Изпълнителен директор през
Януари 1999 година. MUI се обвързали със задължението да върнат
„LAURA ASHLEY” към просперитет и под тяхно ръководство и в момента се
поставят основите на процеса на движение на тази световно известна
марка към нов успех.
През Април 1999 година Северно Американският бизнес бил продаден на
новата компания „LAURA ASHLEY” / Северна Америка / Инкорпорейтед и
последният останал производствен бизнес – фабриката в Гресфорд,
Северен Уелс била затворена през Декември.
Годишният оборот на групата компании към 29 Януари 2000 година се
равнява на 247,3 милиона лири. Съвременната стратегия, към която се
придържа компанията е да се фокусира върху модернизирането на
марката и в същото време да се придържа към и да пази ценността на
марката „LAURA ASHLEY”, такава, каквато я е създала самата Лора.
Ключовите мотиви и посоки на развитие включват насочването на
продукта в посока задоволяване на нуждите на таргет - групите от
клиенти, като се съсредоточат върху характерността в чертите на
отделните серии продукти. Инвестициите в магазини със широка
оздравителна програма във Великобритания и Европа и прилагането на
ефективна комуникационна стратегия целят да откроят лицето на
марката. Използваната стратегия, изцяло фокусирана върху марката
осигурява солидна база, на основата на която компанията ще продължи
да върви напред.

ТЪРЖЕСТВОТО НА

АНГЛИЙСКИЯ РОМАНТИЗЪМ
„Не харесвам неща с кратък живот. Харесвам неща,
които остават живи завинаги.”
( Лора Ашли )
Лора Ашли била романтик, открил своето вдъхновение в природата и в
миналото. Та създала идилична визия на провинцията, извличайки
същината на Английският Романтизъм и придавайки й виталност, която
събудила възхищението на милионите хора, които се възхищават на найдобрите традиции на Английският провинциален живот.
Стилът на Лора Ашли предизвиква безкрайно усещане за спокойствие и
ведрост и неговият фокус е домът и семейството. Атмосферата, която
създава е атмосфера на топлина и гостоприемство, без значение дали
домът е уютна вила в Костуолд или терасирана къща в големия град. Това
извиква усещане, че си се пренесъл в дните, когато всичко е било
създавано ръчно от местни естествени материали, достатъчно устойчиви,
за да се използват цял живот и да се предадат на следващото поколение.
До идването на Индустриалната революция това бил начинът, по който се
обзавеждали повечето домове. Движението „Изкуства и занаяти” от края
на 19-ти век било реакция на прилива на производството на продукти за
Членовете на това движение видели артистичната креативност като
съществена част от домашния живот и открили красотата в простичките
традиционни мебели и платове, създадени от хора с индивидуалност за
тяхна лична употреба с помощта само на основни инструменти и
украсени с естествени мотиви на цветя и животни. Уилям Морис, лидер
на движението, който бил запомнен със свободния си текстил и дизайна

си за тапети, написал: „ Не съхранявайте във вашите домове нещо, за
което не смятате, че е полезно и красиво.”
18-ти и 19-ти век създали безбройни художествени и литературни
произведения, определяни днес като Романтизъм. Пейзажите и сцените
на провинциалния живот от Търнър и Констабъл били революция в
изобразяването на обикновените хора и ежедневните им задължения.
Новелите на Джейн Остин „Семейство Бронте”, „Томас Харди” и „Джордж
Елиот” дарили с достойнство процеса на пренаселване на търговските
градове и малките селца. Поезията на времето благоговеела пред
природата.
Макар и „изкоренена” от зелените хълмове и долини на родният й Уелс,
провинцията продължила да упражнява дълбоко влияние върху Лора
Ашли, което тя почитала в нейните дизайни. В спокойствието на
провинциалната вила с изглед към пасищата, Лора Ашли отдала любовта
си към природата на платовете, пренасяйки върху тях простички образи
на цветя. Правейки това, тя се сляла с пулса на времето и създала продукт
за хора, които споделяли нейната гледна точка, че красотата и
практичността могат да вървят ръка за ръка във времето.

