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Butiksinredning, standard

Vill du testa ett nytt koncept, gå från online till offline eller kanske
förstärka en kampanj? Hyr en popupbutik. Det är en nyckelfärdig
butik klar att använda redan från dag ett. Hyr den från två veckor
upp till maximalt tre månader.

Samtliga popuper har en neutral och enkel inredning i vitt.

Att förhandla ett hyreskontrakt med fastighetsbranschen kan vara
en djungel, och ska man bara finnas på plats några veckor, kan
det kännas övermäktigt att behöva krångla med kassaapparater och
betallösningar. Våra popupbutiker har allt klart. Kassadisk, betallösning, lås och larm, nätverk, ljudanläggning med Spotifykonto, till och
med butikspersonalen kan ingå.

Detta ingår alltid:
Det ska vara enkelt. I hyran ingår allting som finns i lokalen, inga
dolda/tillkommande kostnader och hyran är ett fast belopp per dag/
vecka som betalas i förskott.
Elabonnemang och bredband
Eluttag/LAN-uttag samt elabonnemang

Väggar
Väggarna är klädda med gips/plywoodskivor med ett stålregelverk
bakom vilket ger möjlighet för montering av saker på väggarna för
den som önskar.
Undertak och belysning
Undertak i nät som man kan hänga saker ifrån. Trefasskenor med
spotlights med möjlighet till pendlande armatur (LED och halogenbelysning).
Golv
Flytspacklat golv med eluttag och LAN-uttag i en grid om 2*2
meter. Golvet kan användas som det är eller så kan man lägga
klickgolv, matta, måla eller foliera (gäller ej lokalen i Nordstan).
Avskärmning inne i lokalen
Längs väggarna samt rakt genom lokalen finns gardinskenor med
en vit gardin som ger möjligheter till avgränsningar, rumslighet och
uppbyggnad av provrum.

Lås & larm
Ett fungerande passersystem, värdeskåp, larm, övervakning

Men vi kan också hjälpa till med:

Multiroom högtalarsystem och Spotify Enterprisekonto
Finns färdigt i lokalen. Färdiga rättigheter för att spela musik ur hela
Spotifys musikregister

Ibland behöver man kanske hjälp med personal, profilering av
butiken eller ytterligare inredning? Vi erbjuder ett flertal tilläggstjänster via kvalitetssäkrade samarbetspartners. Är du intresserad
av att få hjälp med något av detta, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Kassa och betallösning
I lokalen finns en kassadisk på hjul med inbyggda eluttag och en yta
för profilering. Det finns en färdig betallösning från Izettle.
Entréskyltning
Ovanför entrén finns ett antal digitala skärmar som ger möjligheter
för marknadsföring av logotype eller butiksnamn.
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Butikspersonal
Profilering i och utanför lokalen
Specialanpassad inredning
Städning
Avfallshantering
Flytthjälp
med mera...

Vill du veta mer om våra popuper?
Mejla oss på butik@vasakronan.se

