STORESUPPORT SOLUTION
– VARUMÄRKESFÖRSTÄRKNING
Storesupport Solution – Varumärkesförstärkning hjälper dig som säljer produkter via en eller ﬂera butiker/butikskedjor
med att stärka din varumärkesposition genom tydlig exponering. Genom platsinventering kan vi också säkerställa att
du har fått den plats du betalat för och att det ser ut som planerat. Om produkt- och exponeringskunskapen behöver
förstärkas kan vi även utbilda personalen på plats.
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EXPONERING – Vi hjälper dig att forma säljande exponeringar som skapar
intresse och som lyfter produkten och varumärket = lockar till köp.
IMPLEMENTERING – Du får hjälp med implementation av dina produkter
och kommunikation i butik på rätt plats, i rätt tid. Krävs det montage av
inredning så löser vi även det.
PLATSINVENTERING – Vi kontrollerar att du fått den plats du betalat för.
Vi fotograferar och dokumenterar nuläget och gör eventuella justeringar.
LAYOUT – Vi analyserar, utvärderar och ger dig ett förslag på den optimala
platsen i butiken för just ditt varumärke.
DEMO – Vi demonstrerar och visar upp din produkt i butik. Vi hjälper dig
med idé, koncept och inredning om du så vill. Givetvis löser vi även upp- och
nedmontering samt eventuell bortforsling.
EVENT OCH POP-UPS – När demo inte räcker till skapar vi event och
pop-ups. 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.

säkerställ att du har
den plats du betalat för
och att det ser ut så som
planerat!

säkerställ att du har
säljande och inspirerande
exponeringar!

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

Säkerställ produktoch exponeringskunskapen
i butiken!
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