
PREMIUM INSTORE DISPLAY SOLUTIONS

Bringing  brands  to  li fe  instore!

   De standaard in
 maatwerk 
 winkelpresentaties.



Di t  is Virupa Display.
Virupa Display brengt merken en producten op de winkelvloer tot leven. Middels impactvolle 3D displaypresentaties creëren 
we een optimale en effectieve presentatie op de winkelvloer. Maatwerk winkelpresentaties die passen bij de merkidentiteit, 
praktisch zijn in gebruik en met als doel om van shoppers kopers te maken.

Virupa is de One-Stop-Shop om dit te realiseren en verzorgt het gehele project van A tot Z. We adviseren, we ontwerpen, we 
bouwen prototypes, verzorgen de volledige productie en indien gewenst dragen we ook zorg voor het plaatsen, omruilen of 
vullen van de display op de winkelvloer.

Wist je dat 70% van de aankoopbeslissingen nog steeds op de 

winkelvloer worden gemaakt? Alle reden dus om je producten 

op de allerbeste manier te presenteren. In display-oplossingen 

die ontwikkeld zijn op basis van relevante shopper-insights en 

die shoppers verleiden om te proberen en te kopen. Ga je voor 

maximale creativiteit, verleiding of het bouwen van merken op 

de fysieke winkelvloer? Kom verder en maak kennis met 

Virupa Display.

2   PREMIUM INSTORE DISPLAY SOLUTIONS    3



Samenwerken aan succes. 
Wat moet de displaypresentatie op de winkelvloer realiseren en hoe spreken  
we de shopper op de meest effectieve manier aan? Aspecten die het startpunt 
vormen voor creatief ontwerp en technische ontwikkeling. Samen ontwikkelen 
we maatwerk displays met stopping power. Displays die een 3D representatie 
zijn van merk of formule en die zorgen voor trial en meer verkoop.

Onze standaard in maatwerk. 
Wij zijn sterk in maatwerk en ontwikkelen voor jou de perfecte winkelpresentatie. 
Doordat we alles in eigen huis hebben, worden we niet beperkt in productieprocessen 
of materialen. Hierdoor zijn we in staat om onafhankelijk te denken en voor jou de 
beste oplossingen te ontwikkelen in ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering. Precies 
zoals jij dat wenst.

4   PREMIUM INSTORE DISPLAY SOLUTIONS    5



Bouwers van impactvolle winkelpresentat ies. 
Virupa Display is specialist in permanente en semi-permanente display- en point-of-sale presentaties.

 Vloerdisplays
 Digitale winkelzuilen

 Toonbankdisplays
 Schap displaypresentaties

 Shop-in-shop presentaties
 Brand signs
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Op basis van jouw briefing zorgt de Virupa 

Ontwerp Studio voor een impactvol creatief 

ontwerp. We kruipen in de huid van jouw merk, 

formule en doelgroep. Dit combineren we met 

een flinke dosis creativiteit, kennis van de 

branche en de drive om effectieve display 

presentaties op maat te ontwikkelen.

Virupa Ontwerp Studio.
De Virupa Ontwerp Studio is de kraamkamer van succesvolle displaypresentaties. De creatieve 
ontwerpers van Virupa spreken de taal van de winkel en hebben ieder hun eigen expertisegebied 
waarin ze uitblinken. Samen bundelen zij hun krachten om voor jou tot een sterk creatief display 
concept te komen. Daarbij gaat het niet alleen om mooi, maar vooral ook om het in 3D tot leven 
laten komen van merken en het realiseren van conversie. Het resultaat: een professionele 
ontwerppresentatie, een helder concept, een stevige onderbouwing van de gemaakte 
ontwerpkeuzes en een eerste voorzet voor materialisatie.
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Prototyping. 
Virupa Display beschikt over een eigen modellenwerkplaats in huis. Onze ervaren  
modelmakers bouwen hier op basis van creatief ontwerp, technisch tekeningen en een flinke 
dosis vakmanschap een eerste prototype van jouw winkelpresentatie. Alle productietechnieken  
zijn voorhanden waardoor we in staat zijn om creatief maar vooral ook snel en flexibel  
te schakelen.

Na akkoord op het creatieve ontwerp, gaan onze technical engineers aan de 

slag. Van ontwerp naar technische tekeningen. Met kennis van en ervaring 

met de diverse materialen en productieprocessen denken zij na over 

constructie en maakbaarheid. Zij werken slimme technische oplossingen uit 

die zorgen voor kwalitatieve displaypresentaties die doen wat ze moeten 

doen en die efficiënt geproduceerd kunnen worden. Wel zo handig.
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Hout is er in diverse 
soorten en afwerkings-
niveaus. Puur hout of  
juist spaanplaat of MDF 
met een fineer-, HPL-  
of melamine toplaag.  
Geeft displays een warme 
en kwalitatieve of juist 
robuuste en authentieke 
uitstraling. Goed te 
verwerken en mooi om  
te combineren.

Stopping power en 
uitstraling worden vergroot 
door toevoeging van LED 
verlichtingselementen. 
Verkrijgbaar in diverse 
soorten en uitvoeringen  
en daarmee passend  
te maken voor iedere  
displaytoepassing.  
Mooi meegenomen:  
LED is energiezuinig en 
heeft een lange levensduur.

Vergroot de effectiviteit  
van uw displaypresentatie 
middels signing. Een sterk 
grafisch design, gesneden  
of gefreesd in een 
opvallende contourvorm,  
full colour geprint op 
alu-sandwich, schuim  
PVC, magneetfolie, karton, 
folie of welk materiaal  
dan ook.

Digitale schermen zorgen 
voor nog meer beleving, 
interactie en dynamiek.  
Voor het verstrekken van 
dynamische informatie of 
voor interactie middels 
touchscreens. Verkrijgbaar  
in diverse formaten en met 
verschillende makkelijk  
aan te sturen content-
management-systemen.

Metaal zoals staal of RVS 
zorgt voor een robuuste en 
stoere uitstraling en laat  
zich goed verwerken in 
allerhande vormen. Het is 
uitermate geschikt als basis 
voor duurzame permanente 
displays en kan prima 
gecombineerd worden met 
andere materialen.

Kunststoffen zijn er in  
vele kleuren en variaties. 
Kunststoffen geven een 
kwalitatieve, moderne en 
luxe uitstraling en is 
uitstekend te bewerken  
door het bijvoorbeeld te 
buigen, te frezen, te 
lasersnijden of vacuüm te 
trekken in welke 3D vorm 
dan ook.

Reboard heeft een 
duurzame uitstraling en 
beschikt over unieke 
eigenschappen. De 
honingraatstructuur in het 
karton geeft stevigheid en 
draagkracht. De speciale 
toplaag zorgt voor  
vochtbestendigheid. 
Uitstekend verwerkbaar tot 
allerlei 3D vormen en ideaal 
om full colour te printen.

Virupa Display heeft alle productieprocessen voor diverse materialen in eigen huis. Dit zowel 

op het gebied van metaal, kunststoffen, hout of karton, het digitaal printen van deze materialen 

en het inbouwen van techniek zoals verlichting en digitale schermen. Hierdoor kunnen we voor 

jou de meest optimale presentatie ontwikkelen en produceren. Fit for purpose!
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Virupa, ontwikkeling en realisat ie van A tot  Z. 
Virupa Display verzorgt het gehele traject. Op basis van jouw briefing gaan we aan de slag met 
het creatieve ontwerp. Met onze engineers vertalen we dit naar een gedetailleerde technische 
tekening op basis waarvan een eerste prototype wordt gebouwd. Het gehele productieproces 
nemen we voor onze rekening evenals de assemblage van de totale display. Dus inclusief 
signing, het samenstellen van de display uit de diverse materialen en het eventueel inbouwen 
van hardware of verlichting. Wil je dat wij ook zorgdragen voor montage en installatie of 
plaatsing van de presentatie op winkelniveau, ook dat is mogelijk.

Virupa helpt je het maximale uit de winkelvloer te halen. Dat gezamenlijke succes daar 
verbinden we ons graag aan.

Als het gaat om het effectief beïnvloeden van shoppergedrag op de winkelvloer en het versterken 

van merken en formules, dan gaan we al een tijdje mee. Virupa is één van de meest toon -

aangevende bedrijven in de Benelux op het gebied van winkelsigning en winkelpresentatie,  

met een grote diversiteit aan opdrachtgevers van bekende merken uit binnen- en buitenland.  

Niet zo gek dus dat Virupa ook dé partij is als het gaat om hoogwaardige display oplossingen 

waarmee je shoppers inspireert en activeert.

Onze kennis op het gebied van shoppermarketing, in combinatie met onze creativiteit en 
executiekracht op het gebied van zowel fysieke als digitale winkelcommunicatie, maakt van Virupa een 
krachtige One-Stop-Shop. Ons doel: onze klanten ontzorgen en ervoor zorgdragen dat onze 
oplossingen bijdragen aan het behalen van meer rendement op de winkelvloer. 

De hoogwaardige display en winkelpresentatie oplossingen van Virupa Display dragen direct bij aan 
een waardevolle winkelbeleving. Samen maken we dan ook de juiste maatwerkoplossing. Van 
vloerdisplaypresentaties, digitale winkelzuilen, toonbankdisplay, in-shelf presentaties tot complete 
shop-in-shops. Altijd met respect voor merk- of formule identiteit, de noodzakelijke functionaliteit en 
met als doel om shoppers te verleiden om tot aankoop over te gaan. ‘Results count’ tenslotte. 
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Vierde Broekdijk 19 
7122 JD Aalten 
T  +31 (0)543 494 400
info@virupa.nl
www.virupa.nl

Ambachtsstraat 1
7122 MP Aalten 
T  +31 (0)543 494 400
info@virupa.nl
www.virupa.nl

Nieuwlandlaan 111- 8
3200 Aarschot (B) 


