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BUTIKKTNNREDNTNG

Gode hvi leplasser
ølrer handelen
Tre av ti har helseproblemer som påvirker hverdagen.
En av fire har en sykdom i muskler eller skjelettet, og
en av ti i yrkesaktiv alder er uføretrygdet. Behovet for
tilrettelegging av en god handleopplevelse er enormt.
Alle kiøpesenter ønsker å være en
handelsdestinasjon hvor man skal
kunne oppholde seg Ienge og ha gode
opplevelser. Da er det viktig med tilret-

telegging slik at kundens varierende
behov blir ivaretatt.

Benlr ved matbutil«l«en

- Vi mener det er viktig

med trivsel

gjennom hele lBypa, fra bil til kasse.
Derfor tilbyr vi produkter som bidrar
til at varehusenes tilbud blir tilgjengelig også for eldre, funksjonshemmede
og barnefamilier, sier administrerende

benk rett utenfor matbutikken, for når
de eldre kommer ut derfra holder de
på å stupe av tretthet. Her går mange

butikker glipp av verdifull omsetning
når det ikke er mulig å hvile litt i en

direktør Ingar Paul Taxt i Silmar, som
understreker at kundeservice og tilrettelegging er hovedfokuset til selskapet.
Han mener det er viktig for kunden
å finne plass for å ta en pust i bakken.
Benker er derfor essensielt i fellesområder. Mange store butikker, spesielt
matbutikker, glemmer at det å tilby et
hvilested kan føre til at kundene orker
å handle litt lenger.
- Da jeg for kort tid siden var På et
kjØpesenter for å bistå med valg av
nye benkeq sa senterlederen noe som
er verdt å legge merke til; vi må ha

matbutikk på flere tusen kvadratmeter.
Akkurat da er fokus På varetrYkk og
utvalg mindre viktig for kunden, sier

Taxt.

Giennomtenlrt
innredningsstrategi
Når man skal innrede med sitteplasser
er det viktig å tenke på at plassering og
utnyttelse skal passe sammen.
- Ved apoteket bØr det være mYke
benker som ikke har for lav sittehøyde,
for her er det ofte eldre og syke personer
som sitter og venter. Ved inngangspartietbør man derimot helst ha en benk
som tåler h6ytrykksspyling, da det er
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SKIPSFORMAT: Ved Sandens kjøpesenter i Kristiansand, har man fått spesialtilpasset en lekker eikebenk, som tar igjen samme eikefarge som

gelenderet som går igjen i senteret.

,f?II

IIilil

I il I

Iililil illI ililt I Illlll II IIlllll

I ll I

lllllll

ll

I I lll ll I lll Il I I I rr"iiiri'i'iiTffu'?ii

VENTEBENK: En solid benk i tre og stål passer godt som ventebenk ved utgangen.

et skittent område, forklarer Taxt.

Tista senter i Halden har tatt dette
til etterretning. På det nyrestaurerte
senteret finner vi myke, behagelige
sitteplasser kombinert med stilrene
glassfiberbenker.
- Jeg ble i fyr og flamme da jeg så
Ipsningene fra Silmar. De passer så
bra inn, er morsomme og litt annerledes, sier senterleder Britt Bratteli,
som påpeker at Tista har beveget seg
fra å vaere et kjØpesenter til å bli et
shoppingsenter.
Strømmen Storsenter har også hatt
en gjennomtenkt innredningsstrategi i
sin utvidelsesprosess, og

innredningen

KONTINENTAT: Strømmen Storsenter ønsket
seg en kontinental look. Det har de fått blant
annet ved hjelp av hypermoderne benker
med sitteretning begge veier.

tah vrien på.Strømmer}
/

samme eikefarge som gelenderet rundt

fra Silmar har bidratt positivt i så måte.
- Vi ville ha noe som var moderne
og annerledes, og vi ville skape et kontinentalt uttrykk, forteller senterleder

om

i senteret. Foto av gelenderet ble
å finne frem til den n@yaktig

brukt for

riktige tonen.
- Her har vi også

en solid taxi-ventebenk ved nedgangen fra legekontoret,
i materialene stål og tre, forteller Taxt,
som avslutter med et Iite praktisk tips
- Det kan være verdt å vurdere runde
armlener på benkene. Mange velger
dette for å forhindre at kundene setter
igjen s6ppel på armlenene, påpeker
Taxt. O

Per Kristian'[røen.
Hvite. sorte og røde fliser er gjennomgående i senteret, og benker, stoler og
blomsterpotter er laget deretter.
- Vi er kjempeforn6yd med vår kontinentale look, og har fått mye ros for
denne, sier TrØen.

I følge Ingar Paul Taxt er det ikke
til sentrenes
ønskede uttrykk, og spesialtilpasse

noe problem å ta hensyn

møblene. Ved Sandens i Kristiansand
hadde man et Ønske om å få benker i
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netåit tnstitute Scandinavia:
Daglige nYhetsbrev
Magasiner
Seminarer

Tilgang til

konsulent sParring

Da er et medlemskap i Retail lnstitute
Scandinavia noe for deg og din virksomhet. Medlemskapet omfatter en lang
rekke kilder til innsikt og forståelse av
nøkkeltendenser innenfor detaljhandelsrelaterte emner - du får tilgang til:

I Norge er vår representant Retail Conkonsulent spaning, daglige nyhetsbrev,
sult AS, ta kontakt for en hyggelig prat!
magasiner, seminarer og publikasjoner.
lkke minst blir du med i et faglig nettverk
av detaljhandelsmennesker som er opp- Se mere på:
tatt av det samme som deg.....
SKAPE SUKSESS I SISTELEDDET!

KONTAKT
Retail Consult AS . Tlf: 930 42430. E-mail: post@retailconsult.no
Retail lnstitute Scandinavia . Tlf: +45 70 23 30 10 . E-mail: retail@retail-institute-scandinavia.dk
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