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displayproduktion - Från idé till verklighet
Konkurrensen om utrymme och uppmärksamhet är hård i
dagens butiksmiljöer och det gäller att skapa lösningar som
både sticker ut och fungerar rent praktiskt.

Expohouse har mångårig erfarenhet av att utveckla och tillverka
produktdisplayer för butiksmiljöer. Vi vet vad som krävs för att
lyckas.

En produktdisplay har som syfte att skapa uppmärksamhet
och lyfta fram en utvald produkt eller tjänst på ett säljande
sätt, samtidigt som det fungerar rent praktiskt och ger kunden
den upplevelse som förväntas.
Displayen kan ha olika utseenden och vara byggd i många
olika material. Ibland behövs mindre enheter som placeras
på kassadisken eller i butikshyllan.

Kunden i fokus
Att vårda de investeringar man gör i butiksmiljön ger inte bara
ett bra visuellt intryck utan är även en förutsättning för god
ROI. Bristfälligt skötta och dåligt uppdaterad displayer och
miljöer ger en dålig kundupplevelse som i sin tur kan leda till
minskad försäljning och negativa effekter för varumärket.
För att lyckas gäller det att ständigt hålla efter i butikerna med
underhåll, uppdatering och support mot butikspersonalen.

Andra produkter behöver allt från större golvstående displayer
till mindre inredningsmiljöer för att komma till sin rätt.

Vi på Expohouse brinner för att skapa smarta produktdisplayer
som ger en kundupplevelse utöver det vanligen.

Vi hjälper er med:

• Projektering
• Samarbete med kundspecifika byråer
• Design, 3D visualisering och layout
• Konstruktionsarbete
• Produktion
• Larm och tekniska lösningar
• Lagerhållning och logistiksamordning
• Distribution och roll-out
• Byggnation, montering och installation
• Service och underhåll

Tight produkTionskedja
Expohouse har projekt- och produktionsledare,
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 projektledarna
dörr i dörr med bland annat snickeri, teknik
avdelning och grafiska produktionen.
Expohouse lokaler rymmer kort och gott all
produktion som behövs för att skapa alla
tänkbara displayer och displaykoncept.
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. Expohouse har även många års
erfarenhet av att skapa framgångsrika
displaykoncept.
Vår kapacitet innebär att vi med glädje tar
helhetsgrepp för hela processen i allt från idé,
design och konstruktion till produktion,
distribution och installation. Vi producerar och
implementerar allt från enskilda displayer och
butikskoncept till nyckelfärdiga butiker och
butikskedjor över hela Norden.
Logistik
För att kunna möta våra kunders önskemål om
lagerhållning av inredning och display har vi ett
eget logistikcenter till vår hjälp. Sortimentet är
noga arrangerat och planerat för att vid behov
möjliggöra och säkerställa snabb utleverans.
Vi organiserar även förmontering, paketering
och transport med Norden som marknad.

Expohouse är en helhetsleverantör,
Expohouse är en komplett produktionspartner.
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 butikspersonalen 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.

2-5

En välbyggd display
håller cirka 2-5 år
i en aktiv
butiksmiljö

1000

Expohouse genomför
över 1000 projekt
om året

Expohouse - en helhetsleverantör
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
Utmana oss gärna med era önskemål. På ExpOhouse är allt möjligt

Projektering

Design

Produktion

Projekt och produktionsledning.

Display och inredningsdesign.

Inredning, display och monterproduktion.

Ritning- och konstruktionsarbete.

Event och monterdesign.

Projektadministration och
samordning.

3D visualisering.

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

Grafisk formgivning
och originalarbete.

Telefon
+46 (0)8 544 767 60

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

Adress
Metallvägen 44
S-195 72 Rosersberg

Logistik

Volym, pall och plocklager
på 4000kvm.
Plock, pack och emballagehantering.
Eventlogistik och Cross-docking.
Display och inredningslogistik.

E-post
info@expohouse.com

Webb
www.expohouse.com

Fältresurser

Bygg och arbetsledare.
Montörer, installatör
och hantverkare.
Service och
underhållsresurser.

