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Att ha en egen butiksinredning eller eget butikskoncept är  
ett måste för att komma igenom bruset och för att skapa upp-
märksamhet i dagens butiksmiljö. 

Expohouse är en helhetsleverantör som utvecklar och imple-
menterar Shop-in-shops, showrooms och butikskoncept.  
Med Norden som marknad producerar vi allt från enskilda 
displayer och butiksmiljöer till hela shop-in-shop koncept  
och nyckelfärdiga butiker. 

KonceptutvecKling
Expohouse projektledare, designers och konstruktörer sam-
verkar med uppdragsgivaren, reklam- design- och arkitektby-
råer för att sätta koncept som håller för högt  
ställda krav. 

Konceptet ska naturligtvis spegla  varumärket på ett korrekt 
sätt men också skapa förväntad kundupplevelse samtidigt 
som det uppfyller praktiska önskemål som funktionalitet,  
hållbarhet, arbetsmiljö och ekonomiska förutsättningar.  

Förarbetet – grunden till en lycKad butiK
Oavsett om ett inredningskoncept är befintligt eller nytt är  
varje etablering helt unik. Expohouse börjar alltid med att 
besöka butikslokalen. Vi tar fram ritningar och 3D visuali seringar 
samt upprättar en övergripande implementationsplan. I planen 
ingår bland annat uppdrags beskrivning, ansvars fördelning, 
tidsplan, väntade produktioner, materialanskaffning och 
logistik. Tillsammans med ritningar och budgetunderlag utgör 
implementations planen grunden för vårt fortsatta arbete.  

vi hjälper er med:
•	Projektering
•	Samarbete	med	kundspecifika	byråer
•	Design,	3D	visualisering	och	layout
•	Konstruktionsarbete
•	Produktion
•	Tekniska	lösningar
•	Lagerhållning	och	logistiksamordning
•	Byggnation,	montering	och	installation
•	Service	och	underhåll

Sa
m

Su
n

g
 E

xp
Er

iE
n

c
E 

St
o

rE

butiksinredning - betoning på kvalitet



tight produKtionsKedja
Expohouse	produktionsledare	planerar	och	
samordnar	alla	produktioner	internt	och	externt	
samt	sköter	inköp	av	produktions-		bygg-	och	
installationsmaterial.	Våra	projektledare	och		
konstruktörer	är	delaktiga		i	kvalitetssäkring	
och	ger	underlag	och	förutsättningar	för		
produktionen.	

Expohouse	har	egen	produktions	anläggning	
med	CNC-baserat	snickeri	för	trä,	komposit		
och	plastbearbetning	samt	digital	grafisk		
produktion	för	hårda	och	mjuka	material.		
Utöver	detta	har	vi	partnerskap	och	samarbeten	
med	speciali	serade	underleverantörer	inom	trä,	
plast,	glas,	metall	och	kompositbearbetning.	
Besök	oss	gärna	så	visar	vi	er	runt!

logistiK och lager
Expohouse	logistikavdelning	ligger	i	direkt		
anslutning	till	vår	produktionsanläggning.		
Här	lagrar,	förmonterar	och	packar	vi	inredning,	
utrustning	och	det	material	som	behövs	för	
respektive	implementation.	Logistikavdelningen	
ordnar	även	transportbokningar,	reservdelar	
och	hantering	av	materialåtervinning.

byggnation och installation
Expohouse	är	en	fullserviceleverantör	och	
hanterar	allt	från	lokalanpassning	och	plats-
byggnationer	till	montering	av	inredning,	skyltar	
och	installation	av	teknisk	utrustning	och	
demoprodukter.	

Vi	har	allt	från	fältmontörer	med	egna	servicebilar	
och	mycket	bred	kompetens	till	hantverkare		
med	specialistkompens	inom	olika	områden.	

Vid	mer	omfattande	implementationer	jobbar	vi	
med	byggteam	utifrån	vilka	kompetenser		som	
behövs	för	respektive	uppdrag.	Varje	byggteam	
leds	av	en	arbets	ledare	som	samordnar	arbetet	
på	plats	och	kompletteras	med	montörer,	
snickare,	målare,	elektriker	och	andra	speciali-
serade	hantverkare	och	installatörer.	

	

expohouse är en  
helhetsleverantör, 
Expohouse	är	en	komplett	produktions	partner.	
För	oss	innebär	det	att	vi	utöver	produktion	och	
installation	även	erbjuder	tjänster	för	underhåll,	
service	och	support.	Butiksmiljön	är	ständigt	
föränderlig.	När	någonting	behöver	rättas	till,		
bytas	ut	eller	uppdatera	så	ringer	butiks-
personalen	ett	enda	nummer.	

Expohouse	avdelning	för	service	och	support	
samordnar	kontakt	med	personal	som	ser	till	
att	problemet	i	butiken	åtgärdas.	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	vet	att	
det	säljer.		

retail concept
inredningskoncept	för	butikskedjor		
som	omfattar	hela	butiksmiljön	med	golv,	
väggar,	tak,	inredning,	belysning,	skylt	
och	dekor.

concept store
Kallas	även	brand	store	eller	flagship	
store	och	är	en	varumärkesspecifik		
butik	med	syfte	att	visa	upp	hela	
produktbredden	med	en	upplevelse		
utöver	det	vanliga.

shop in shop
Minibutik	som	ligger	i	en	större	butik		
för	att	skapa	en	tydlig	profilering	och	
upplevelse	kring	ett	specifikt	varumärke.	

pop-up store
En	tillfällig	butik	som	enbart	finns	under	
en	begränsad	tid.	Ofta	i	samband	med	
en	lansering,	kampanj	eller	för	att	testa	
marknaden.

VÅRA LÖSNINGAR:

1000
ExpohouSE gEnomför  

övEr 1000 projEkt 
om årEt 100

övEr 100 butikEr 
och Shop-in-ShopS 
byggEr ExpohouSE 

årligEn



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 


