
Du får 100% koll på 
processen utan att behöva 
närvara fysiskt!

Frigör mer tid till 
annat, vi fångar de bollar 
du inte hinner med!

Du kommer alltid kunna 
lansera i tid oavsett 
intern styrka!

STORESUPPORT SOLUTION 
– ETABLERING OCH FÖRNYELSE

Storesupport Soluti on – Etablering och förnyelse planerar, projektleder, monterar, varulägger och exponerar vid 
om- och nybyggnati oner samt buti ksfl ytt ar. Vi kan ta ett  helhetsgrepp eller specifi ka delmoment som att  mäta den 
nya lokalen, demontera den gamla och kasta det som ska kastas vid fl ytt . Vid sorti mentsrevideringar ser vi ti ll att  rätt  
produkt står på rätt  plats med rätt  priseti kett  eller point of sale. Vi hjälper dig med att  hålla ti dsschemat helt enkelt.

ETABLERING OCH FÖRNYELSE ERBJUDER
Platsansvarig ombyggnati on
Sorti mentsrevidering
Varuläggning
Exponering
Uppmätning

Nybyggnati on
Buti kslyft 
Etableringsteam
Demontering av buti k

BYGGPROJEKTLEDNING – Vi projektleder om- och nybyggnati oner eller 
mindre buti ksjusteringar. Vi hanterar allt från befi ntlig inredningsinventering, 
beställning av ny inredning, ankomstkontroll ti ll arbetsledning på plats – allt 
enligt gällande ti dsplan. 

SORTIMENTSREVIDERING – Vi säkerställer att  buti ken följer aktuellt 
planogram med rätt  produkter på rätt  plats. 

VARULÄGGNING – Vi ser ti ll att  det är välfyllt och att  rätt  vara är 
exponerad på rätt  plats. Vi arbetar snabbt, vant och eff ekti vt.

EXPONERING – Välfyllt ska det allti d vara men med den här tjänsten får 
du hjälp med att  skapa det där lilla extra med lockande exponering.

UPPMÄTNING – Vi kontrollmäter befi ntlig ritning eller mäter upp en lokal 
om ritning saknas (levereras i dwg-format).

NYBYGGNATION – Vi monterar inredning, riktar belysning, mallar upp 
sorti mentet, merchandisar, exponerar gavlar, skapar säljande akti vitetsplatser, 
gör inspirerande skyltf önster, utbildar personal och bemannar om behovet fi nns. 

BUTIKSLYFT – Tjänsten innefatt ar samma upplägg som vid en nybyggnati on 
men vi plockar även ner gammal inredning och kastar det som är utt jänt.

ETABLERINGSTEAM – Vi agerar som etableringsteam åt er vid 
nyöppningar och ombyggnati oner. Tillsammans med er skräddarsyr vi ett  
team som kan ta sig an era etableringar löpande och som säkerställer en 
färdig buti k för nyöppning i rätt  ti d. 

DEMONTERING AV BUTIK – Vi monterar ner gammal inredning och gör 
plats för den nya. Vi transporterar den gamla inredningen ti ll återvinningen 
enligt gällande bestämmelser.

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

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.


