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En fläckig matta, trasiga spotlights eller en flimrande tv-skärm 
är små saker som i butiksmiljö ger ett slarvigt intryck. Löpande 
uppdatering och underhåll är därför nödvändigt. Konkurrensen 
som råder på butiksmarknaden ger inget utrymme för försäljning 
 i en eftersatt butiksmiljö. 

Att se efter det visuella intrycket i butik har stor betydelse, 
både för kundupplevelsen men även för en stimulerande  
arbetsmiljö. Dessa är två viktiga ingredienser till ökad  
försäljning. Expohouse erfarenhet, flexibilitet och snabba 
support gör det möjligt.

Kunden i foKus
För att butikerna inte ska tappa kundfokus stödjer Expohouse 
återförsäljarna med kreativa och säljande miljöer och displayer. 
Det kan vara allt från att hantera fast inredning till att assistera 
med skyltning och kampanjhantering. 

Vi förnyar och kompletterar, ger tillsyn och reparerar. Med vår 
service och support känns ert butikskoncept alltid fräsch och 
modernt. Kort sagt så gör Expohouse det som ni inte hinner. 

Vi hjälper er med:
• Säkerställa utseende och kvalitet 
 på butikens inredning (Retail Standard)
• Reparera och åtgärda slitage 
 på display och butiksinredning
• Utbilda och coacha butikspersonal 
 gällande display och butiksinredning
• Sammanställa butikspecifik information
• Regelbundna besök för avstämning, 
 planering och utveckling av butiken

Service & Support i Butik



ett nummer – snabb serVice
Expohouse gör regelbundna besök för  
avstämning, planering och utveckling.  
Antingen möts vi i butiken eller på ert kontor. 
Butiksmiljön är ständigt föränderlig, mellan våra 
möten kan saker behöva rättas till, bytas ut eller 
uppdateras. Då ringer butikspersonalen ett enda 
nummer. Expohouse avdelning för service och 
support samordnar kontakt med rätt expertis 
som ser till att problemet i butiken åtgärdas. 

under samma taK
Expohouse har projekt- och produktions ledare, 
konstruktion, produktion och etablering samt 
logistik och underhåll under ett och samma tak. 

Våra skickliga projektledare har stor erfarenhet 
av planering och koordinering. Närheten mellan 
projektledarens skrivbord och verkstadens 
maskiner ger Expohouse en unik möjlighet att 
jobba flexibelt och effektivt. 
 
Ändras förutsättningarna under ett projekts  
gång så justeras produktionen mer eller mindre 
omedelbart. När våra kunder vill veta hur 
produktionen ligger till så arbetar projekt  ledarna 
dörr i dörr med bland annat snickeri, teknik-
avdelning och vår grafiska produktion. 

Expohouse lokaler rymmer kort och gott all  
produktion som behövs för att ge oslagbar  
service till er butik. Besök oss gärna så visar  
vi er runt! 

Kapacitet, Kontroll och KunsKap
Expohouse resurser säkerställer att vi kan  
leverera mångsidigt, snabbt och med mycket 
hög kvalitet. Utöver oändliga produktions-
möjligheter har Expohouse även många års 
erfarenhet från att skapa  säljande miljöer.  

Därför har vi också kapacitet att leverera  
service och support med hög kvalitet och  
flexibilitet, bottnad i brinnande intresse  
och beprövad kunskap. 

nycKeltjänster
projektledning 
Vi har lång och gedigen kunskap och erfarenhet 
från butik. Vi erbjuder även total-entreprenad.
produktionsledning  
Framtagning av speciallösningar och displayer.
Konstruktion 
Ritningar och konstruktionslösningar för  
butiksmiljöer. 
fältmontörer 
Nordisk täckning av montörer och erfaren servi-
cepersonal. 
specialister 
Nätverk av hantverkare inom nödvändiga  
professioner som VVS, el, bygg, målning, teknik, 
glas och larm.
utrustning 
Välutrustade lastbilar med möjlighet till mobilt 
reservdelslager av förbrukningsartiklar.

produKtion 
Print, lackering, snickeri, ljud- och  
ljusteknik

logistiK 
Lagring, utskick, reservdelar, och on- 
demand tjänster

telefon och mailsupport 
Reservdelsbeställning och felanmälan

interna supporttjänster:

4500
BUTIKER BESÖKER
VI VARJE ÅR I HELA 

NORDEN 180
MINUTER TAR  
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TELEfON
+46 (0)8 544 767 60

ADRESS
Metallvägen 44

S-195 72 Rosersberg 

E-pOST
info@expohouse.com

WEBB
www.expohouse.com

projeKtering
Projekt och produktionsledning.

Ritning- och konstruktionsarbete.
Projektadministration och 

samordning.

design
Display och inredningsdesign.

Event och monterdesign.
3D visualisering.

Grafisk formgivning 
och originalarbete.

produKtion
Inredning, display och monterproduktion.

Bearbetning av plast, trä, glas, metall  
och kompositmaterial.

Grafisk produktion med digitaltryck på textil, 
plast, trä, glas, metall, komposit och papper.
Tekniska lösningar, el, ladd och larmsystem, 

AV teknik, ljussättning och belysning.

logistiK
Volym, pall och plocklager  

på 4000kvm.
Plock, pack och emballagehantering.

Eventlogistik och Cross-docking.
Display och inredningslogistik.

fältresurser
Bygg och arbetsledare.

Montörer, installatör 
och hantverkare.

Service och 
underhållsresurser.

Expohouse är en helhetsleverantör inom inredning, mäss och eventproduktion.
Expohouse designar, producerar och etablerar butiksinredning, produktdisplayer, mässmontrar, eventmiljöer och showrooms. 

Vi är främst verksamma på den nordiska marknaden och genomför årligen mer än 1000 projekt med varierande karaktär och omfattning.  
Våra tjänster sträcker sig från projektledning, design och konstruktion till produktion, installation och logistiktjänster

expohouse - en helhetsleVerantör

Utmana oss gärna med era önskemål. På exPohoUse är allt möjligt 


