
  säkerställ att du har 
en inspirerande
och säljande butik!

Spara pengar och tid 
genom att anlita experter 
till din ombyggnation!

Öka kundnöjdheten 
genom utveckling och 
förbättringar!

 OMBYGGNATION
Konkurrensen om kunderna är stenhård och det gäller att alltid vara relevant och ett attraktivt val för kunderna. 
Att luta sig tillbaka och vara nöjd är förödande, en ständig utveckling är helt nödvändigt. Att öka försäljning med 
20-40% är inte ovanligt i och med en ombyggnad. Genom att använda Storesupport för om-och nybyggnation får du 
ett snabbt och effektivt team som hjälper dig på ett professionellt sätt. Vi dokumenterar alltid vårt arbete i både text 
och bild och följer upp projektet tillsammans med er efter projektets slut.

VI ERBJUDER

Uppdragsanalys
Demontering
Montering
Arbetsledning
Bemanning
Mallning
Merchandising

UPPDRAGSANALYS - Vi går igenom uppdraget tillsammans, sätter syfte 
och mål, tar fram en projektplan för ombyggnationen.

DEMONTERING - Vi monterar ner gammal inredning och gör plats för          
       den nya, vi kastar den gamla inredningen på återvinningsstationen enligt 

gällan de bestämmelser.

MONTERING - Vi monterar inredning, ställer allt på plats och ser till att         
       allt står säkert och på bästa sätt för ett säljande kundvarv.

ARBETSLEDNING - Vi leder ombyggnationen med  projektledare och                
       bemmanar med personal. Allt arbete dokumenteras med text och bild 

och efter avslutat projekt följs det upp tillsammans med er.

BEMANNING - Vi bemannar ombyggnationen med personal så att er             
       egen personal kan ägna sig till era kunder. Vi utbildar er 

personal inom service, exponering och merchandising. 

MALLNING  - Vi ser till att era planogram blir till verklighet och med det        
       bästa resultatet för varorna. Vi ser till att rätt prisetiketter är på plats och 

är väl synliga. 

MERCHANDISING - Vi ser till att era varor får bästa exponering. Vi riktar             
       belysning, gör aktivitetsplatser, exponerar gavlar och skyltfönster. Allt för   
       att skapa en attraktiv och säljande butik. 

OM STORESUPPORT EXEMPEL PÅ KUNDER
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 stor städerna. Med vårt systerbolag i Kanada har vi en spännande insyn på den  
trendsättande nordamerikanska retailmarknaden.

Blomsterlandet
Coop
Paradiset
K-Rauta
Ahlsell

Åhléns
Rusta
Arla
Ica

Stockholm 08-44 80 700 Göteborg 031-743 82 90 Malmö 040-671 41 90 www.storesupport.se  info@storesupport.se

Utbildning
Rikta belysning
Aktivitetsplatser
Skyltfönster
Prisskyltning


