TJÄNSTER

FRÅN IDÉ TILL
SÄLJANDE
BUTIKSMILJÖ

KONSULT, LEVERANTÖR
ELLER BÅDE OCH
Butikskonsult skapar koncept, utvecklar och förädlar befintliga
koncept – och erbjuder säljande inredningslösningar för allt från
shop in shop och specifika avdelningar till kompletta butiker inom
service-, dagligvaru- och detaljhandeln.
Många anlitar oss som både produkt- och tjänsteleverantör. Det
innebär att vi tar ansvar för allt från idé, koncept och
butiksplanering till tillverkning av inredning, logistik och
montering. Andra vänder sig till oss för att de letar efter en
funktionell inredning, vill komplettera sin befintliga inredning
eller få hjälp att förverkliga egna idéer. Alla är lika välkomna!
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Konceptskapande
Ett genomtänkt butikskoncept ska spegla företagets affärsidé och
varumärke – och inspirera kunden till köp.

Vi tror på nära samarbete med kunden och är gärna med så tidigt
som möjligt i processen. Då finns de allra bästa förutsättningarna
att skapa ett genomtänkt koncept i allt från layout och design till
materialval och produktexponering.
Vid ett besök hos dig pratar vi igenom dina behov och återkommer sedan för att presentera ett förslag i form av beskrivning av
konceptet och 3D-ritningar.
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Konceptutveckling och ritningsstjänster
Är det dags att utveckla ett befintligt koncept? Det kan handla
om komplettering, att skapa nya ytor eller ge plats för nya
varugrupper. Vi bidrar med erfarenhet, kunskap och lösningar –
och är vana att arbeta utifrån strikta kravspecifikationer.
Hör av dig till oss så bokar vi in ett möte hos dig för att prata
igenom dina behov och önskemål. Förslaget presenterar vi sedan i
form av planritning eller 3D-ritningar.
Ritningstjänster i olika former en central del av vår verksamhet. Vi
har de senaste verktygen för att skapa ritningar och
presentationer. Bland annat används AutoCad, Sketchup och
Inventor när vi gör ritnigar enligt dina önskemål.
Ritningstjänster
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ARTNR

BENÄMNING			

RF2DT

Butiksplaner 2D 			

RF3DT

3D illustrationer-arkitektförslag

RFKOT

Konstruktionsritningar 			

Butiksplanering
Vi jobbar utifrån en behovsorienterad modell och tar, utifrån
lokalens förutsättningar, fram förslag på butikslayout.
Naturligtvis tänker vi redan från start in butiksvarvet så att ytorna
utnyttjas på bästa sätt och ritar in funktionell inredning och
exponering anpassad till sortimentet.
Butikskonsult har ett rikstäckande nät av fältsäljare som mer än
gärna kommer till dig och diskuterar inredningslösningar för att
maximera butikens försäljning. Under besöket kan vi även mäta
upp lokalen som underlag för att göra kommande ritningar.
Butiksbesök
ARTNR

BENÄMNING		

SS001

Restid 				

SS002

Milersättning 			

SS003

Platstid 				
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Montering och projektledning
Runtom i landet finns frilansande medarbetare som är specialister
på montering av butiksinredning från Butikskonsult. De vet också
hur viktigt det är att hålla tidplaner – och hög kvalitet i
utförandet.
Vidareutbildningar för våra montörer är självklarheter. Lika
självklart är att de har rätt försäkringar, certifikat och intyg för
montage- och byggnadsarbeten i butik.
Vid större projekt kan Butikskonsult även hjälpa till med
projektledning på plats i butiken.
Montering
ARTNR

BENÄMNING			

M001

Timkostnad MONTAGE			

M300

Timkostnad EL			

MR001

Restid				

ME001

Reseersättning 			

Projektledning
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ARTNR

BENÄMNING		

P001

Timkostnad (även restid)			

P002

Reseersättning 			

Fotografering

Lagerhållning / logistik

I Butikskonsults fotostudio kan vi på ett

Vi kan erbjuda lagerhållning och distribution till våra

professionellt sätt fotografera era produkter

kunder. Fasta priser kan erbjudas på frakter enligt

och möbler.

offert.

Detta ingår i tjänsten:

Lagerhållning

• Fotografering

ARTNR

BENÄMNING

Innefattar all tid som hör till fotografering samt i

L001

Pall 80x120 cm <=5

förkommande fall förberedelsetid, som kan

L002

Pall 80x120 cm >5

innefatta planering, rekognosering etc.

L003

Specialpall

• Bildhantering
Exempelvis bildintag: bildimport, metadata,
taggning etc; bildurval, bildoptimering: scanning/
råkonvertering, färgbalans, vit- och svartpunkt,
kontrast, skärpning samt bildbehandling/retusch.

Lagerarbete
ARTNR

BENÄMNING

L004

Lossning/lastning

L005

Legopackning

• Leverans
Innefattar all tid som rör leverans: kopior, efter
beställning, anpassning av ICC-profil, CD/DVDbränning, ftp eller annan online-distribution etc.
• Användningsrätt
I priset ingår rätten att fritt använda bilden.

ARTNR

BENÄMNING			

F001

Fotografering i fotostudio			

7

Versionsnr: 1.3

Besök: Järsjögatan 9 Post: Box 140, 692 23 KUMLA
Växel: 019-57 80 80 E-post: inredning@butikskonsult.com Webb: www.butikskonsult.com

