Även bra butiksljus åldras.
Med rätt underhåll har du alltid
ett säljande ljus!

Med rätt underhåll har du
alltid ett säljande butiksljus
Bra butiksljus skapar intresse, lyfter fram produkterna på bästa sätt och bidrar
till att kunderna trivs och känner sig väl till mods i butiken, faktorer som bidrar till
att öka er försäljning.
Men precis som vi människor åldras också belysningen med tiden. Armaturer,
ljuskällor, väggar och tak blir smutsiga och dessutom ger ljuskällorna mindre ljus
mot slutet av sin livslängd, eller så går de sönder. Försämringen av belysningen
sker gradvis och det tar ganska lång tid innan du märker det. Du kanske till och
med har tappat försäljning, men förstår inte att det delvis kan bero på belysningen.
Lösningen på problemet är att ha ett regelbundet underhåll av belysningen, så
att du alltid har ett optimalt butiksljus.

Butiksljuset är din bästa säljare
För att få ut det mesta av dina säljare måste du ta hand om dem på bästa sätt.
Din säljpersonal behöver uppmuntran och utbildning. Och en av dina bästa säljare - belysningen - behöver underhåll. Se därför till att ditt butiksljus alltid är på
topp. Låt oss ta hand om underhållet, så kan du fokusera på det du är bra på försäljning. Då får du kostnadskontroll på underhållet samtidigt som du kan vara
säker på att alltid ha ett attraktivt och säljande butiksljus.
Du behöver inte vara belysningsexpert för att ha ett bra butiksljus. Låt oss hjälpa
dig!
Med våra servicetekniker ligger du alltid steget före, de byter ljuskällor innan
ljusnedsättningen är synbar, mäter belysningsstyrkor och ser till att ditt ljus alltid
är rätt riktat.

INTERVJU

Åsa på Åhléns sparar tid
med ljusservice
Som kommunikatör ansvarar jag för den totala säljmiljön
i butiken, berättar Åsa Magnusson, på Åhléns i Solna
Centrum. När jag började jobba här var det precis dags
att byta ljuskällor. En efter en slocknade och en stor del
av min tid ägnades åt att byta och beställa ljuskällor. Jag
hann inte med en del av mitt övriga jobb. Sedan vi har
börjat använda Cardi Ljusservice är skillnaden enorm.
Vi har fått besök av serviceteknikerna ett par gånger, först
för att inventera det beﬁntliga ljuset och se vad som behövde göras och därefter var det dags för själva servicen.
Förutom bytet av ljuskällor, riktade de även ljuset på bästa
sätt och hjälpte oss att placera om belysningen för att passa
butiken efter en del ombyggnationer som gjorts.
Jag sparar så mycket tid att det knappt går att beskriva, fortsätter Åsa. Jag har ju så mycket annat som också ska hinnas med. Förutom tiden
och arbetsinsatsen som vi sparar, har vi tryggheten att veta att vi alltid har ett optimalt
butiksljus.
Jag vill absolut rekommendera Cardi Ljusservice, genom att optimera vår beﬁntlig
belysning och ge ett professionellt underhåll, sparar vi både tid och pengar.

INTERVJU

Nu ﬂödar ljuset på
Akademibokhandeln
Vi har nyligen haft vårt första besök av Cardi Ljusservice, berättar Lotta Witzell, butikschef
på Akademibokhandeln i Malmö. Serviceteknikerna var här under en knapp vecka och
utförde ett gruppbyte, eftersom alla ljuskällors livslängd led mot sitt slut. Själva byter vi ju
bara när en ljuskälla slocknat. Vi märkte en stor skillnad i ljusﬂödet efter bytet, eftersom
de ljuskällor som ännu inte slocknat ändå har tappat mycket ljus. Något vi inte alls tänkt
på tidigare.
Serviceteknikern kom aldrig oanmäld utan kontaktade mig först, vilket gjorde att vi
kunde hitta lämpliga tidpunkter för hans besök. Själva besöket gick mycket smidigt,
serviceteknikern var snabb och proﬀsig, vi märkte knappt att han var där och vi kunde
jobba på som vanligt. Samtidigt som han bytte ljuskällor och kontrollerade att alla armaturer fungerade som de skulle, riktade han även om ljuset då det behövdes. Innan vi hade
ljusservice ifrån Cardi skötte vi underhållet av belysningen själva, med egen personal.
Det är skönt att slippa klättra upp och ner på stegar, fortsätter Lotta. En del av ljuskällorna
var också svåra att byta, det slipper vi nu.
Jag kan rekommendera Cardi Ljusservice till andra. Det underlättar vårt jobb i butiken,
lämnar tid över för annat och dessutom vet vi att vi alltid har ett bra och fungerande
butiksljus.

Vår kunskap är din trygghet
Idag är ljuskällorna mer komplicerade än för ett par år sedan, och armaturerna
drivs mer och mer av avancerad elektronik, vilket i sin tur ställer större krav på
omvårdnad och skötsel av en belysningsanläggning.
En modern armatur mår inte bra när en ljuskälla är släckt. Varje försök till upptändning av en armatur utan fungerade ljuskälla nöter på elektroniken, vilket
förkortar livslängden på hela armaturen. Ljuskällorna tappar också ljusﬂöde under sin livslängd, för att maximalt kunna utnyttja energin som behövs för att driva
en armatur krävs regelbundna byten baserade på den unika ljuskällans livslängd.
Med Cardis ljusservice behöver du inte lära er mer än så. Vi håller reda på de
olika ljuskällornas livslängd och vi vet när det är ekonomiskt fördelaktigt att göra
ett såkallat gruppbyte. Vi byter alla ljuskällorna på en gång och du har alltid ett
optimalt ljus i din butik.

Logistik & lager
I vårt sortiment ﬁnner du mer än 900 olika typer av ljuskällor, allt för att möta våra
kunders olika behov. Vi erbjuder snabba leveranser och konkurrenskraftiga priser.
Vårt lager på 30 000 kvadratmeter ligger centralt i Sverige och vi garanterar leverans
dagen efter, oavsett vart i landet det ska levereras. För att detta ska lyckas krävs ett väl
genomtänkt och utvecklat logistiksystem som sträcker sig från våra leverantörer, via
vårt stora centrallager och ut till kunderna – vart de än ﬁnns.
Vi erbjuder även en projektpackningstjänst där ett produktpaket innehåller en komplett
uppsättning av allt det material som behövs för det speciﬁka tillfället. Dessutom kan vi
erbjuda skräddarsydda beställningsunderlag, speciellt anpassade efter just dina önskemål
och behov.

Sex bra skäl att använda
Cardi Ljusservice
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Vi gör en serviceplan för ditt
butiksljus och tar
hand om hela
underhållet.

Du spar tid och
slipper utbilda
din personal i
belysningsfrågor.

Du vet exakt vad
ditt undehåll
kommer att kosta
per år.

Du kan vara säker
på att förbrukade
ljuskällor alltid tas
om hand på ett
miljöriktigt sätt.

Du har alltid ett
optimalt butiksljus
som hjälper dig
att sälja.

En välskött
anläggning har
längre livslängd.

Kontakta oss idag!
Vi kan butiksljus och vi vet hur man sköter underhåll professionellt.
Konkurrenskratiga priser och snabba leveranser är en självklarhet för oss.
Vår service når hela Sverige.

Valhallavägen 8, 114 22 Stockholm
Tel 08 - 612 39 15
E-post info@cardi.se
www.cardi.se

