
led belysning til butikker og showrooms



BELYSNING ER EN SALGSFAKTOR – IKKE BLOT EN OMKOSTNING

Et højt lysniveau skaber opmærksomhed og interesse

Kontraster ”highlighter” produkter/objekter der ønskes fokus på

Skab ”feel-good” og atmosfære med belysningen. Udnyt lyset til at ”guide” kunder til  
produkter/områder

Lad belysningens farvetemperatur være tilpasset de objekter/produkter der ønskes 
fremhævet 

Belys produkter i vinduer kraftigt. Vis at butik/udstillingslokale er åbent og tiltræk 
kunder 

Belys salgspodier og fremhævede produkter kraftigt – og kraftigere end omgivende 
lys  

Brug LED belysning – energibesparende, salgseffektivt, bæredygtigt. Lang levetid og 
ingen vedligeholdelsesomkostninger

GODE RÅD

 WWW.GREYLITE.DK

Da 80% af vore sanseindtryk opfattes via synet er lys vigtigt! Rigtigt belyste butikker, ud-
stillinger og showrooms vil ifølge en nyligt gennemført undersøgelse, kunne forvente en 
salgsstigning på mellem 10-20%.

Lys tiltrækker opmærksomhed og dermed kunder. 
 
Skaber fokus på udstillede produkter/objekter og påvirker kunders bevægelses- og køb-
smønster, samt skaber en atmosfære der gør, at kunder opholder sig længere i lokalet.

Greylite har i en årrække som distributør for hollandske Light4U b.v. færdiggjort en lang 
række projekter med LED belysning. 

Læs vore “gode råd” og bliv inspireret af nogle af vore projekter.
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 WWW.GREYLITE.DK

GODT OPLYSTE VINDUER 
TILTRÆKKER KUNDER OG SKABER 
OPMÆRKSOMHED



 WWW.GREYLITE.DK

GODT OPLYSTE PRODUKTER 
SIKRER FOKUS, INTERESSE OG SALG

LAMBORGHINI MALMØ



AUTOHUSET RINGSTED VW/SKODA

 WWW.GREYLITE.DK

BELYSTE BAG- OG SIDEVÆGGE GIVER DYBDE I LOKALET



INTERIOR POST

DANHOSTEL COPENHAGEN CITY

GODE KONTRASTFORHOLD SIKRER 
”FEEL GOOD” OG FASTHOLDER 

KUNDER I LOKALET



BMW MOTORRAD/XPEDIT

DANHOSTEL COPENHAGEN CITY

LAMBORGHINI MALMØ



WWW.GREYLITE.DK
INFO@GREYLITE.DK

+45 28 34 50 55

OM GREYLITE

SERVICE OG RÅDGIVNING KONKURRENCEDYGTIGHED PRODUKTKVALITET

Lysberegning

Tilbudsgivning

Projektering og udvikling

Energiberegning

Dokumentation

Europæisk produktion 
og lager

På LED markedet siden 2004

Kort leveringstid

Lave omkostninger sikrer vore 
kunder konkurrencedygtige  
priser

Individuel produkttest

Højeste diode og driver
kvalitet (konceptuel sikring)

Lang levetid - 50.000 
brændtimer

5 års garanti
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Lave driftsomkostninger

Ingen vedligeholdelse

Høj lyskvalitet

Salgsfremmende

Kort tilbagebetalingstid på investering

Optimeret og individuelt tilpasset lyssætning

Markant reduktion i Co2 udslip

Reduceret varmeafgivelse
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FORDELE VED LED

.

.

LAD GREYLITE PROJEKTERE OG LEVERE DEN 
RIGTIGE BELYSNING

.


