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Delikatna elegancja
Jak wyeksponowaç bielizn´? Pokazaç jej jak najwi´cej czy mo˝e zaprezentowaç jà najokazalej? Sposób prezentacji ma znaczàcy

wpływ na decyzj´ klienta oraz na to, jak podÊwiadomie odbierze i przyporzàdkuje eksponowany towar. Towar zawieszony g´sto,

monotonnie odbierany b´dzie jako przeci´tny, zbyt luêna ekspozycja natomiast mo˝e byç odbierana jako snobistycznie droga. War-

to wi´c wybraç drog´ Êrodka i połàczyç oba style, pokazujàc mnogoÊç asortymentu, a zarazem jego wyjàtkowoÊç.

Sposobów ekspozycji bielizny jest tyle, ilu produ-

centów, jednak wi´kszoÊç oscyluje wokół spraw-

dzajàcego si´ w praktyce rozwiàzania opartego

o wieszak ukoÊny z kulkami bàdê sztyftami mo-

cowany punktowo lub mobilnie na poziomych al-

bo pionowych profilach.

Taki styl prezentacji ma wiele zalet: wprowadza

porzàdek na wieszaku, przez co ka˝dy produkt

ma swoje miejsce, zwi´ksza przejrzystoÊç ekspo-

zycji, dzi´ki czemu towar jest lepiej widoczny,

a jednoczeÊnie optycznie zwi´ksza iloÊç towaru.

Aby jednak  nie przesadziç z „poprawnà” ekspo-

zycjà dobrze jest wprowadziç ró˝norodnoÊç sys-

temowà, zamiast samych wieszaków łukowych

zastosowaç drà˝ek do wieszania towaru bokiem,

uatrakcyjniç ekspozycj´ plakatem i znaleêç miej-

sce na półk´ np. pod popiersie, manekina lub

ozdobny detal.

Interesujàcym rozwiàzaniem jest zastosowanie po-

ziomych profili aluminiowych „Horizont” wbudowa-

nych w płyt´ lub mocowanych bezpoÊrednio na

Êcian´ lub innà płaszczyzn´. Pozioma linia moco-

wania wprowadza do sklepu delikatnà elegancj´,

zachowujàc przy tym pełnà funkcjonalnoÊç w pre-

zentacji towaru. Stosujàc to rozwiàzanie mo˝emy

zawsze dopasowaç si´ do aktualnej kolekcji, wpro-

wadzajàc wi´cej lub mniej Êwiatła mi´dzy ekspono-

wany towar. Poziomà lini´ ekspozycji dobrze jest

przełamaç innym akcentem kolorystycznym lub

wprowadzajàc system o odmiennym sposobie pre-

zentowania towaru. Doskonale sprawdza si´ w tej

roli panel z wbudowanymi gniazdami punktowymi

„Para mini”. Dodatkowo zastosowanie  wizualnie

identycznych akcesoriów, ró˝niàcych si´ tylko spo-

sobem mocowania gwarantuje ład i harmoni´

wpływajàc pozytywnie na odbiorc´.
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