Kvalitet fra BOSVIK:

Eksponering & retail
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DETALJER

Enten det er et produkt, et
historisk objekt eller et
budskap, så har BOSVIK
lang erfaring med å skape
den riktige settingen.

Shop-in-shop løsninger,
montere, butikkdisplay,
eksponeringselementer for
butikkprodukter og skiltløsninger.

Smarte løsninger til
presentasjon og
eksponering,
spesialdesignet og
skreddersydd til kunde.
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Design:

F l e ks i

Retail
Shop-in-shop elementer
Når merkevareprodusenterr
presenterer sine produkterr i
ulike møbelkjeder og butikker,
kker,,
lert
er det viktig at de får pro
lert
sitt varemerke og sine
d
produkter. Dette gjøres ved
bruk av en rekke elementer
er
og eksponeringsmoduler
g
som iscenesetter og tydelig
presenterer varemerket.
Denne type produkter har
BOSVIK lang erfaring med
å utvikle og produsere. Vi
bistår gjerne fra idefasen
iske
med konstruksjon og tekniske
on
løsninger frem til produksjon
rbeid
og montering. I tett samarbeid
ikler
med arkitekt/designer utvikler
dukt.
vi fra design til ferdig produkt.
ert,
Når elementene er produsert,
kan vi også ta hånd om alll
logistikk i forbindelse med
utsendelse til den enkelte
butikk eller lokasjon som skal
ha eksponeringsutstyret.

Design:

GRID

Få hjelp til både design,
3D modellering,
konstruksjon, prototyper
og prøveserier før
utrulling.
BO
BOSVIK kan bistå med
lag
g
lager,
utsendelse og
log
logistikk.
Ku
Kun én leverandør gir
be
bedre kostnadskontroll.

Eksponering
Presentasjonsmøbler
Utstillingsdesign og
presentasjon av produkter
har BOSVIK lang erfaring
med å levere. Det være seg
utstillingsmontre til museum
eller eksponeringselementer til
butikk.
Med høy kvalitetsgrad realiserer
BOSVIK komplekse produkter
med integrering av tekniske og
elektriske komponenter. Vi tar

gjerne hånd om koordinering av
andre involverte aktører for å
få til et helhetlig sluttprodukt:
prolering, dekor, skilting,
lyssetting.
I prosessen med å ta frem
eksponeringsprodukter, jobber
vi også med å nne frem til
riktige materialer i forhold til
bruk og prosjektets økonomi.

Design:

GRID

BOSVIK bidrar med
løsninger og utvikling av
konsepter for kunde.
Integrerer alt av
nødvendig teknikk og
materialer.
Lang erfaring fra både
bibliotek, museum og
butikker.

Detaljer
Spesialdesignede komponenter
Eksponeringselementer kan
gjøres ekstra effektfulle eller
gis et helt spesielt utrykk med
spesialdesignede komponenter.
Eksempler på dette kan være
både beslag, innfestinger, lys,
og braketter.
BOSVIK har lang erfaring og
kompetanse på å ta frem slike
komponenter. Vi har også
ferdig utviklede løsninger som

kan benyttes, eller vi tar frem
design som kun kan benyttes
av den enkelte kunde.
Med eget mekanisk verksted
går det også raskt å ta frem
prototyper og prøver. Dette
sikrer effektiv og kvalitetssikret
beslutningsprosess.

Konstrukjon og utvikling
av nye produkter og
komponenter.
Arkitekter og designere
får mulighet til å gi
innredningen sin egen
“signatur”.
Få rask bistand med
utvikling av prototyper.
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