
Säkerställ att du har en 
säljande och inspirerande 
butik!

Få dina kunder att trivas 
och därmed skapa lojala 
återkommande kunder!

Säkerställ att Dina 
kampanjer och aktiviteter 
smakar mer än vad de 
kostar!

STORESUPPORT SOLUTION – BUTIKSUTVECKLING
Storesupport Soluti on – Buti ksutveckling hjälper dig att  utveckla din buti k på bästa sätt  för att  att rahera 
kunder som ska mötas av en köpupplevelse utöver det vanliga. Över 50 procent av alla köp är spontanköp, vilket 
belyser vikten av en visuellt stark buti k – hur den upplevs av kunden och hur du inspirerar genom exponeringar som 
lockar ti ll köp. Vi gör hela processen från analys, idé och genomförande enligt vår beprövade modell. Vi kan också 
skräddarsy lösningar helt eft er dina specifi ka behov. 

BUTIKSUTVECKLING ERBJUDER
Layout
Kundvarv
Varuvarv
Buti kskommunikati on
Ljussätt ning i buti k
Kampanj och akti vitet
Sorti mentsopti mering

LAYOUT – Du får en smart buti kslayout där vi placerar inredning på bästa 
sätt  för både kunder och personal. En smart layout skapar harmoni, eff ekti vitet 
och väcker nyfi kenhet.

KUNDVARV – Du får ett  nytt  designat kundvarv baserat på hur vi i samråd 
vill att  kunderna ska möta buti kens alla delar. Bra kundvarv skapar naturliga 
kundfl öden och bra försäljning.

VARUVARV – Du får ett  nytt  designat varuvarv som följer företagets mål 
och riktlinjer. Sorti ment som kommer i en strategisk ordning och varugrupper 
med goda grannar ger enkel kundvägledning och merförsäljning.

BUTIKSKOMMUNIKATION – Du får en analys av befi ntligt buti kskoncept 
där vi hitt ar bra och eff ekti va platser/ytor att  kommunicera på. Med rätt  
kommunikati on på rätt  plats skapar du en positi v kundupplevelse som är 
avgörande för en långvarig kundrelati on och en positi v försäljning. 

LJUSSÄTTNING I BUTIK – Du får hjälp med att  rikta belysningen och 
förslag på nya lösningar för en mer säljande och att rakti v buti k. Belysning är 
en otroligt vikti g del i en säljande buti k. En välbalanserad belysning lyft er både 
produkter och skapar liv i buti ken.

KAMPANJ OCH AKTIVITET – Vi hjälper dig med säljande exponeringar för 
kampanjbord, gavlar, kassaakti viteter, säsongstorg, volymexponeringar mm. Vi 
gör principer eller hjälper er på löpande abonnemang.  

SORTIMENTSOPTIMERING – Vi gör varuexponeringar på ett  eff ekti vt och 
säljande sätt . En bra exponering att raherar kund och sti mulerar ti ll köp.
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OM STORESUPPORT
Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Koncernen startades år 2000, omsätter 
40400 MSEK och har 1 500 medarbetare. Huvudkontoret är i Solna, Stockholm.




