Instore en outstore

communicatie

in optima forma.

Succesvol beïnvloeden van shoppergedrag!
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Beïnvloeden van

shoppergedrag.
Het straatbeeld schreeuwt om aandacht. De shopper van
nu wordt dan ook voortdurend geprikkeld en heeft oneindig

Dit is Virupa Retailsign.

veel keuze. In deze omgeving geven herkenbare merken en

De kracht van een winkelformule of merk staat of valt met de presentatie ervan. Impactvolle en een consistente buitenreclame

deze merken een beleving geven die aansluit bij de waarden

helpt shoppers jou te vinden. Overzichtelijke instore signing zorgt voor een eenvoudige navigatie in de winkel. Met visual

winkelformules zekerheid en vertrouwen. Zéker wanneer

merchandising en winkelpresentatie creëer je beleving, worden shoppers bevestigd in hun keuze en wordt meerverkoop

die de shopper eraan verbindt. Kom verder en maak kennis

gestimuleerd.

met Virupa Retailsign.

Virupa Retailsign is de One-Stop-Shop om dit te realiseren. Voor wat betreft sign- en winkelpresentaties verzorgen wij voor
jou het gehele traject van A tot Z. Van advies, ontwerp, ontwikkeling en productie tot en met de vakkundige montage en
installatie op de winkelvloer. En zowel in de vorm van analoge als digitale oplossingen of juist combinaties hiervan.
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The future of

shopping
is today.
Winkelen moet tegenwoordig vooral leuk en inspirerend zijn!
De via online veelal goed geïnformeerde shoppers willen
verrast worden, maar ook worden geholpen bij het maken
van hun keuze. Enerzijds door servicegerichte winkelmedewerkers die verstand van zaken hebben en duidelijke

De shopper van nu.

en betrouwbare informatie en oplossingen geven. Anderzijds

Heeft oneindig veel keuze

door in aantrekkelijke presentaties producten te kunnen

Wil op ideeën gebracht worden

proberen, vergelijken, proeven, ruiken, horen of passen.

Is goed geïnformeerd
Zoekt beleving en ervaringen
Wil geholpen worden met zoeken en vinden
Zoekt herkenning en vertrouwde merken
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Impactvolle signing en
winkelpresentatie voor meer

rendement
op de winkelvloer.

Waar iedereen schreeuwt om aandacht, wordt degene gehoord die een
aansprekende en consistente boodschap heeft. In shopperland is dat niet
anders. Wanneer je zorgt voor een consistent merkbeeld en een heldere
winkelbelofte en dit doorvoert van exterieur naar interieur, creëer je een
impactvolle beleving die shoppers vertrouwen geeft. Die shoppers uitnodigt

Het belang van effectieve signing en winkelpresentatie.

om naar binnen te stappen en voor conversie naar aankopen zorgt.

Zorgt voor traffic vanuit de winkelstraat naar jouw winkel
Helpt shoppers in de winkel te zoeken en te vinden
Zorgt voor inspiratie en beleving
Versterkt de formule- of merkidentiteit
Maakt van kijkers kopers
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One-Stop-Shop.

Van A tot Z.
We weten wat er komt kijken bij het ‘bouwen’ van winkels.
Hoe lastig het kan zijn om met verschillende partijen te
moeten schakelen. Miscommunicatie, planningen die niet
op elkaar aansluiten, onduidelijke verantwoordelijkheden
en naar elkaar wijzen als er iets niet goed gaat.
De consequentie voor jou als opdrachtgever:

Evaluatie

faalkosten, meerwerk, een onhaalbare planning,

Creatief ontwerp

veel bijsturen en vooral veel frustratie.

Daarom hebben wij ervoor gekozen om álle aspecten op het gebied

Onderhoud
&
Service

Alles in één hand

van winkelpresentatie en signing in één hand te nemen. Van advies en

Engineering
&
materialisatie

ontwerp, materialisatie en engineering, productie, montage en onderhoud.
Kortom: een doordachte en efficiënte aanpak met een ervaren team dat
100% op elkaar is ingespeeld.
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Instal atie &
montage

Productie &
assemblage
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One-Stop-Shop.

What is in
it for you?
Alles onder één dak en met één aanspreekpunt voor de totale
oplevering van de klus. Dat heeft zo z’n voordelen. Vraag het maar
aan onze opdrachtgevers! De voordelen nog even op een rijtje.

Eén eindverantwoordelijke voor de complete aankleding en realisatie van de winkel.
Impactvolle winkeloplossingen die niet alleen creatief ontworpen zijn, maar vooral
ook maakbaar, betaalbaar en praktisch zijn.
Snel en flexibel schakelen omdat we alle kennis en faciliteiten in eigen huis hebben.
Een zorgvuldige borging en bewaking van de formule-identiteit en huisstijlrichtlijnen
over alle items en materialen in de winkel.
Een efficiënte coördinatie en logistiek voor de volledige realisatie van de winkel.
Eén bus die komt voorrijden en een vast en ervaren team van monteurs die jou en
jouw winkelformule op hun duimpje kennen. Alles geregeld dus!
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Experts in

buitensigning.

Lichtreclame specialist.
Opvallende lichtreclame zorgt voor extra attentiewaarde en een herkenbaar
eigen gezicht. De uitvoering kan helemaal afgestemd worden op jouw wensen.
3D doosletters in diverse uitvoeringen, lichtbakken met een voorplaat van
acrylaat of doek of combinaties hiervan. Graag adviseren we je over de vooren nadelen van de diverse lichtoplossingen zoals TL, neon of de energiezuinige
en duurzame LED varianten.
We helpen je graag in het gehele traject van ontwerp, prototyping, het
aanvragen van vergunningen, de productie en de installatie en onderhoud
van lichtreclames. Virupa is een erkend lichtreclame installateur en

Met doordachte buitensigning breng je mensen in beweging. Naar jouw

gecertiﬁceerd door Techniek Nederland.

winkelvloer om precies te zijn. Benut onze ervaring in het creëren van
onderscheidend vermogen in de winkelstraat. Maak gebruik van de vele
creatieve mogelijkheden die er zijn. Of het nu gaat om energiezuinige
lichtreclames, gevelaankleding, raambelettering, doeken, bewegwijzeringszuilen, vlaggen, stoepborden of banieren. We helpen je
graag om de juiste mix te selecteren die past bij jouw situatie.
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De wereld aan buitensigning
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Lichtreclames

Raamdecoratie

Verlichte doosletters

Vlaggen en banieren

Gevelletters

Buitenzuilen

Gevelborden

Stoepborden

Doeken in frame

Autobeletteringen
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Experts in

binnensigning.
Slimme winkelsigning is multifunctioneel. Het bouwt
mee aan je formulebelofte, brengt sfeer, informeert en
inspireert. Benut onze kennis van het beïnvloeden van
shoppergedrag om shoppers de weg te wijzen, te
helpen zoeken en de gewenste oplossing in jouw
winkel te vinden. Dit met maar één doel: meer omzet
en meer rendement op de vierkante meter.

De wereld aan binnensigning en winkelpresentatie.
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Koofsigning en winkelnavigatie

Prijsinformatie

Sfeerbeelden

Aktiecommunicatie

Schapnavigatie

Shopperactivatie

Schapsegmentatie en -informatie

Digitale kiosks en conﬁguratoren

Productinformatie

Winkeldisplay presentaties

Digitale presentatieschermen

Winkelinterieur
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Maak gebruik van onze ervaring en kennis met betrekking tot
technische mogelijkheden en oplossingen. We helpen je graag
om de juiste mix te selecteren die past bij jouw situatie.
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Succesfactoren
bij het realiseren van een effectieve
instore presentatie:
5 Stappen
1

1. Basic appeal

2

2. Navigatie

3

3. Segmentatie

4

4. Informatie

5

5. Activatie

Experts in winkelpresentatie.
Effectieve winkelpresentatie gaat over shoppers helpen zoeken, vinden en kopen.
Dit vereist een nauwkeurig ontwerp van winkelpresentaties, ontwikkeld op basis
van shopper insights. Wat houdt shoppers nu tegen om jouw producten te kopen
en waar moet je juist wel op inspelen? Met onze ervaring en aan de hand van
vijf logische stappen, realiseren wij voor jou winkelpresentaties die verkopen
en éénvoudig geïmplementeerd kunnen worden.
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Alles voor een

consistent
merkbeeld.
Een merk bestaat in de hoofden van mensen. Het is een
verzameling waarden en associaties, die in een milliseconde
opgeroepen wordt wanneer je met een speciﬁeke naam,
kleur of vorm in aanraking komt. En precies daarom is het
van cruciaal belang dat al deze onderdelen te allen tijde
consistent worden toegepast.

Bewakers van formule & merkidentiteit.

Bij Virupa weten we dat als geen ander. Daarom werken we samen met onze
opdrachtgevers aan een strakke bewaking en borging van de formule- en

Advies op het gebied van merkidentiteit

merkidentiteit. Onze DTP’ers en ontwerpers bewaken de graﬁsche identiteit.

Ontwikkeling van huisstijlhandboeken

En met professioneel kleurmanagement borgen we dat kleuren altijd en op

Bewaking en borging van formule- en merkidentiteit

ieder materiaal consistent zijn.

Professioneel kleurenmanagement
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Makers

van
winkelbeleving sinds 1992.
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 toonaangevende bedrijven in de Benelux op het gebied van
signing 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 totaaloplossingen in signing en winkelpresentatie.

Onze kennis van shoppers, in combinatie met onze creativiteit en executiekracht, maakt van
Virupa een krachtige One-Stop-Shop in de wereld van analoge en digitale winkelcommunicatie.
meer rendement op de winkelvloer. Dat is Virupa.

Virupa, ontwikkeling en realisatie van A tot Z.

Samen creëren en realiseren we de juiste maatwerkoplossingen rondom en in de winkel.

Behoefte aan effectieve en consistente winkelcommunicatie van buiten naar binnen? Graag nodigen

Ons doel: klanten ontzorgen en zorgen dat onze oplossingen bijdragen aan het behalen van

Buiten: de gevel, de raampartijen en de complete aankleding van het buitenterrein.
Binnen: de winkelnavigatie, aankleding, communicatie en alle relevante point-of-sale items.
Met respect voor huisstijl, de noodzakelijke functionaliteit én met als doel om shoppers te
verleiden om tot aankoop over te gaan.

we je uit op ons bedrijf in Aalten waar we je op ruim 11.000 m2 alles op het gebied van analoge en
digitale signing en winkelpresentatie kunnen laten ervaren. Laat je inspireren door concrete cases uit
de praktijk en leg jouw uitdagingen vrijblijvend voor aan onze winkelexperts.
Virupa helpt je het maximale uit de winkelvloer te halen. Dat gezamenlijke succes, daar verbinden
we ons graag aan.
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Ambachtsstraat
Vierde
Broekdijk 119

Nieuwlandlaan 111- 8

7122 JD
MPAalten
Aalten
7122

3200 Aarschot (B)

T +31 (0)543 494 400
info@virupa.nl
info@virupa.nl
www.virupa.nl
www.virupa.nl

