STORESUPPORT SOLUTIONS
JULSKYLTNING
Julskyltning planerar, monterar, varulägger och exponerar inför julen. Vi kan ta ett helhetsgrepp eller specifika
delmoment som att planera julmarknadsplatsen, exponera, sätta belysning samt demontera och inventera efter julen.
Vid julskyltning ser vi till att rätt produkt står på rätt plats med rätt prisetikett eller skyltmaterial. Vi hjälper dig med att
förbereda och plocka ner, allt för att du ska kunna fokusera på din försäljning.
JULSKYLTNING ERBJUDER
Layout
Exponering
Varuläggning
Belysningskontroll
Demo

Event
Implementering
Inventering
Demontering

LAYOUT – Du får en layout som anpassas efter butikens möjligheter att
skapa en inbjudande julskyltning och exponering av produkter som väcker
köplust hos dina kunder.
EXPONERING – Välfyllt ska det alltid vara men med den här tjänsten får
du hjälp med att skapa det där lilla extra med lockande exponering.

Frigör mer tid
till
försäljning,
vi gör det
andra!

VARULÄGGNING – Vi ser till att det är välfyllt och att rätt vara är
exponerad på rätt plats. Vi arbetar snabbt, vant och effektivt.
BELYSNINGSKONTROLL – Belysningen är viktigt men ofta ett underskattat
säljhjälpmedel. Vi hjälper dig att rikta om ljussättningen och byta ljuskällor.
DEMO – Vi demonstrerar och visar upp din produkt i butik. Vi hjälper
dig med idé, koncept och inredning. Vi hjälper självklart till med montering,
nedmontering samt eventuell bortforsling.

Maximera
kundupplevelsen
och öka
försäljningen
genom väl utförd
julexponering.

EVENT – När demo inte räcker till skapar vi event. Vi tar det från idé till
genomförande och kan även bemanna som en totallösning. Precis som i demo
löser vi även inredning, upp- och nedmontering samt eventuell bortforsling.
IMPLEMENTERING – Du får hjälp med implementation av dina produkter
och kommunikation i butik. Krävs det montage av inredning så löser vi det.

Vi garanterar
effektivitet,
kunskap och ett
professionellt
utförande.

INVENTERING – Vi plockar ihop alla julprodukter, inventerar och försluter
kartongerna. Vi kan även inventera tex inredning och skyltar som använts vid
julexponeringar.
DEMONTERING – Vi monterar ner julinredningen, dekorationer och
plockar ner julprodukter och gör plats för nya aktiviteter.

OM STORESUPPORT
Storesupport startades år 2000 och är ett privatägt tjänste- och bemanningsföretag för
detaljhandeln. Vi har idag 1200 verksamma konsulter och 56 tjänstemän på våra
kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar rikstäckande och låser oss inte
till storstäderna. Med vårt systerbolag i Kanada har vi en spännande insyn på den
trendsättande nordamerikanska retailmarknaden.

Stockholm 08-44 80 700

Göteborg 031-743 82 90

Malmö 040-671 41 90
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