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Elke winkel, elke shop-in-shop draait om beleving. 
De complete ambiance draagt bij aan de merkidentiteit  
en de uitstraling en presentatie van de geëtaleerde 
 producten. Licht speelt een onmisbare rol: het zorgt voor 
balans, creëert visuele grenzen en oriëntatiepunten, legt 
nadruk waar het moet en geeft de sfeer een impuls. 

Welk licht maakt het verschil?
Een optimaal lichtplan trekt de juiste doelgroepen  
naar de etalage, leidt bezoekers de winkel binnen,   
stippelt daar vrijwel onmerkbaar een route uit, belicht 
 eye catchers en stimuleert zo de verkoop.  Functionaliteit  
en aantrekkingskracht gaan hand in hand: goede  
verlichting voegt zich naar het aanbod en zorgt dat elk  
product er op zijn best uitziet. Én dat belangrijke locaties 
 zoals  kassa’s, pasruimtes en informatiepunten karakter 
krijgen.

Nieuw licht op de zaak
Voor de beste indruk zijn lamptype, kleurtemperatuur 
en belichtingswijze van belang. Het licht moet kleuren 
 natuurlijk weergeven en mag geen nadelige invloed  
hebben op de kleurechtheid, zeker op plaatsen waar de 
potentiële koper zijn keuze bepaalt. Dat kan met 
de nieuwste lichtoplossingen van Havells-Sylvania.  
De beleving in uw winkel is uiterst positief, maar juist de 
verlaagde energierekening maakt het verschil.

Meer uitstraling...
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Verlichting verbruikt een aanzienlijke hoeveelheid energie 
– tot wel driekwart van de totale energiekosten – en 
is daarmee, zeker in de retailsector, een kostenpost 
van formaat. Een energie-efficiënt lichtplan brengt het 
energieverbruik fors omlaag. Duurzame lichtoplossingen 
leveren bovendien een bijdrage aan het verminderen van 
de CO2-uitstoot en sparen daarmee onze leefomgeving. 

Aanpak bij de (licht)bron
Lagere energiekosten kunt u in de eerste plaats 
 realiseren door conventionele lichtbronnen te  vervangen 
door alternatieven die energie omzetten in licht en 
niet in warmte – dat scheelt nog kosten voor  koeling 
ook.  Havells-Sylvania levert een breed spectrum 
 professionele, onderhoudsarme, energie-efficiënte 
 verlichtingsoplossingen: lichtbronnen en  armaturen 
met een hoge kleurweergaveindex en een korte 
 terug verdientijd. 

Doe aan uplamping!
Vervang uw verlichting door volledig  uitwisselbare 
 energiezuinige alternatieven en bespaar fors! De 
 overstap van halogeen naar eco-halogeen van 
 Havells-Sylvania scheelt al gauw 40%. Retrofit 
 LED-oplossingen verbruiken zelfs tot 90% minder 
energie. Energie- efficiëntere Superia CMI-T-lichtbronnen 
 bieden een veel hogere lichtopbrengst per watt. Kortom: 
dankzij  uplamping meer rendement en daarmee meer 
licht tegen veel lagere kosten. Zónder concessies aan 
 uitstraling, identiteit en sfeer.

...minder energiekosten

Halogeen Halogeen ECO/Ecoplus

Halogeen LED

CMI-T Superia CMI-T mini

95lm/W
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