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PRODUKTEXPONERING
En bra produktexponering är grunden till en bra butik och gör mer 
än bara visar produkten, den framhäver och lyfter den, vilket ökar 
chansen till försäljning. Exempel på produktexponering som går 
att skräddarsy för en förhöjd butiksupplevelse är galgar, krokar 
och skyltdockor anpassade för varumärke och produkt.
 
DISPLAYEXPONERING
Framgångsrik displayexponering knyter ihop din butik. Här gäller 
det att hitta funktionella och fungerande enheter som samspelar 
för att skapa en helhet. Med oss får du en partner som är expert 
på att ta fram rätt skyltdockor, displaykorgar, stativ, ställningar och 
andra enheter som skapar ett samspel och lyfter hela din butik.

VARUMÄRKESEXPONERING
Varumärket har fått en framflyttad roll i modern shopping. 
Kunden är ofta fan av varumärket, snarare än kläderna. Alltså 
måste du hitta kreativa sätt att exponera ditt varumärke. Den 
mest uppenbara produkten för detta är påsen. Varumärken som 
lyckas gör sina kunder till vandrande reklampelare som stolt visar 
upp påsen och sprider varumärket, även långt efter inköpet. 

Instore Agency är enkelt. Du står för all fast butiksexponering. Vi 
står för den rörliga. Du har varumärket, reklamkonceptet och bu-
tiksinredningen. Vi har galgarna, påsarna, presentförpackningarna, 
skyltdockorna och i stort sett allt annat som rör sig i butiken, men 
också från butiken. Här är vi i en egen klass. För vi gör mer än säljer 
produkter. Med oss får du en kreativ partner som kan komma med 
förslag och innovativa lösningar som lyfter din butik ytterligare. 
Det här är något vi gjort sedan 60-talet. Och det är något vi älskar.
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METOD
På Instore Agency arbetar vi efter två olika förutsättningar.  
Antingen vet du exakt vad du vill ha. Eller så vet du det inte. 
Därför har vi valt att dela upp vårt erbjudande i två olika delar. 

PRODUCT SELECTION
Om du vet exakt vad du är ute efter har du kommit rätt. Hos  
oss hittar du ett marknadsledande sortiment av galgar, påsar, 
presentförpackningar, skyltdockor och mycket mer. Och alla  
våra produkter håller hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

CREATIVE SECTION
Vill du ha något annorlunda, något som inte har gjorts förut,  
eller är du osäker på vad som fungerar bäst för ditt varumärke? 
Då har du också kommit rätt. Att ta fram skräddarsydda lösningar 
är vår verkliga styrka. Vi går in i ett kreativt partnerskap med dig 
och genom samtal eller workshops och besök i butiker eller på 
marknadsavdelning tar vi tillsammans fram exakt det du är ute 
efter, oavsett om det handlar om en galge, påse eller ett helt 
 koncept. Vi har erfarenheten, kontakterna och innovationskraften 
att göra sånt som ingen annan i branschen kan. 



VI EFFEKTIVISERAR 
DIN AFFÄR 
Vid sidan av vårt breda sortiment och ett kreativt partnerskap  

erbjuder vi andra viktiga fördelar. Smarta logistiklösningar är en  

viktig del av vårt erbjudande. Tack vare vårt breda sortiment och 

våra globala samarbeten kan vi tillverka och lagerhålla våra  

produkter där du tillverkar och säljer dina. Du kan få anpassad  

lagerhållning och transportlösningar som möter dina specifika 

behov och som säkerställer snabba leveranser och effektiv  

service. På så sätt minimerar du risken för lagerbrist och överlager.

När du beställer galgar av oss får du även tillgång till våra globala 

återvinningslösningar. Tillsammans bygger vi upp lättarbetade 

system där vi återanvänder och återcirkulerar galgar, något  

både din affär och miljön vinner på.

Det här effektiviserar din affär så att du och dina medarbetare  

kan fokusera på er kärnverksamhet och butikspersonalen kan 

lägga mer tid och energi på kunderna.

MADE IN LIDKÖPING



På Instore Agency strävar vi alltid efter att minimera vår  
miljöpåverkan och vårt mål är att hjälpa dig som kund att göra  
detsamma. Ett av de viktigaste sätten vi gör detta på är att till- 
verka kvalitetsprodukter som går att använda gång på gång. 

MADE IN LIDKÖPING
Hela 85 % av materialet i våra plasthängare är återvunnet och  
vi har egna återvinningscentraler i våra fabriker. Vi har ett eget 
återvinningsprogram där vi tillsammans med våra kunder har 
sparat över 2 500 ton polystyren under de senaste fem åren. 
Under samma period reparerade vi även över 500 000 hängare  
i fabriken i Lidköping. 

2016 blev vi, som ett av tre företag i Sverige, nominerade till 
priset Årets Återanvändare på Återvinningsgalan. Det här är ett 
tydligt bevis på att vårt miljö- och återvinningsarbete är viktigt 
och att det verkligen fungerar.

UNDVIK SLIT OCH SLÄNG MED PP-PÅSAR
Vi erbjuder påsar tillverkade av både återvunnen och 100 % 

biologisk nedbrytbar plast. Men det bästa vi kan göra för miljön 

är att minska antalet plastpåsar vi använder. Våra flergångspåsar 

i polypropen (PP-nonwoven, PP-woven) tillverkas på ett ener-

gisnålt sätt och tack vare sin höga kvalitet går de att använda om 

och om igen. Om du vill gå steget längre ska du välja en av våra 

flergångspåsar i PET. PET är återvunnet polypropen vilket gör 

påsen ännu mer miljömässigt hållbar. 

Vi är FSC®- och ISO9001-certifierade och vi arbetar enligt ett väl 
fungerande ledningssystem som bland annat styr vår miljöled-
ning, arbetsmiljö, krishantering och vårt kvalitetsarbete.

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur vi  

kan hjälpa ditt företag med ert miljöarbete.

EN MER 
HÅLLBAR BUTIK 

Du som kund lägger de använda 
galgarna i speciella återvinningskärl 
som sedan skickas direkt till vår  
fabrik i Lidköping.

Vi tar emot galgarna och sorterar 
dem som är hela, från dem som  
ska lagas och de som ska smältas 
ner för nyproduktion.

Genom ett samarbete med  
Lidköpings kommun erbjuder  
vi arbete åt människor med funk-
tionsnedsättningar som reparera  
de galgar som kan repareras.

Galgarna som är för trasiga för  
reparation går igenom en process 
där metallen separeras från plasten. 

Plasten smälts ner medan metallen 
skickas iväg för återvinning.

Den återvunna plasten blir till nya 
galgar som skickas ut till dig som 
kund. Cirkeln är sluten.

SÅ BLIR EN  
PLASTGALGE  
EN NY  
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Med oss får du en partner som är expert på att ta fram galgar 
som presenterar dina plagg på bästa sätt och som blir en 
förlängning av ditt varumärke. Vi har gjort det här under  
decennier och vår passion, kunskap och kreativitet har  
gjort oss till Nordens ledande leverantör. 

Vi har egna fabriker i Lidköping och polska Gorzow där vi både 
tillverkar och återvinner galgar. Vi är även exklusiv partner till 
Mainetti, världens ledande hängarföretag, och tillsammans  
erbjuder vi ett nästintill oändligt utbud av plast-, trä- och  
metallgalgar. Vi arbetar gärna nära dig som kund i ett kreativt 
partnerskap där vi tillsammans tar fram skräddarsydda lösningar 
som bär upp dina plagg och hela ditt varumärke. 

Odd Molly är ett företag med en tydlig och personlig stil, de  
bryter mot konventioner och de sticker ut i sin design, attityd  
och varumärkesupplevelse. I ett nära samarbete tog vi fram en helt 
unik galge som har blivit så populär att den nu säljs i Odd Mollys 
webbshop. Läs mer om caset på instoreagency.se

GALGAR

ODD MOLLY

När det kommer till påsar finns det en uppsjö av möjligheter. 

Oavsett om du är ute efter pappers- eller plast-, engångs- eller 

flergångspåsar, kan vi tillsammans med dig ta fram rätt påse för 

just ditt varumärke.

Att ta fram en påse som höjer ditt varumärke och ger bra  

exponering är ett viktigt arbete. Med oss får du en expertpartner 

som arbetar nära dig för att få fram en produkt som speglar ditt 

varumärke och lyfter din affär. Vi har underleverantörer med lager 

runt om i världen så oavsett var din fabrik eller butik ligger, kan 

vi leverera utan onödigt långa, dyra och miljöfarliga transporter. 

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig  

till en bättre affär.

PÅSAR

CASE



KAPPAHL 
NEWBIE

Rätt förpackning förstärker din kunds shoppingupplevelse  
och underlättar din distribution och kassahantering. Den  
ger dessutom kunden en varumärkesupplevelse som håller, 
även långt efter köpet. 

Oavsett om du vill ha den enklaste e-handelspåsen i standard-
format eller en lyxig presentkartong olik alla konkurrenters så 
kan vi hjälpa dig. Tack vare vårt stora lager av standardprodukter 
samt vår expertis och kreativitet kan du få din presentförpackning 
precis som du vill ha den. 

I vårt breda utbud av shop fittings hittar du standardmodeller 

av displayer, hyllor, karuseller, gondoler och ställningar. Men 

tillsammans med dig kan vi även ta fram specialinredning  

som matchar resten av din butik och stärker ditt varumärke.

Att dina kläder och accessoarer presenteras på bästa sätt är 

viktigt för hur dina kunder uppfattar ditt varumärke. Därför har 

vi ett brett utbud av standardprodukter, men vi hjälper dig även 

gärna med ett kreativt samarbete där vi tar fram skräddarsydda 

produkter för just din butik. 

PRESENT- OCH 
E-HANDELSFÖR-
PACKNINGAR

SHOP FITTINGS

Newbie är KappAhls kollektion för de allra minsta. Genom ett nära 

samarbete med Newbie, deras textilleverantör och vår fabrik tog  

vi fram unika galgar och presentförpackningar som matchar 

kläderna i varje kollektion. Varje gång kollektionen byts, anpassas 

galgarna och presentboxarna för att matcha kläderna. Läs mer om 

caset på instoreagency.se
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CASE

2016 bestämde sig 20 stycken butiksägare för att lämna JC och 

tillsammans starta upp kedjan Jeansbolaget. När Jeansbolaget 

kontaktade oss ville de initialt bara ha ett pris på galgar. Vi valde 

att återkoppla med ett helt koncept för rörlig butiksexponering. Idag 

är vi helhetsleverantör till Jeansbolaget och förser dem med allt 

som rör sig i och ut ur deras butiker. Läs mer på instoreagency.se

JEANS-
BOLAGET

Hos oss på Instore Agency hittar du ett komplett sortiment av 
skyltdockor, torsos och skräddarbyster. Vi kan hjälpa dig med 
allt från standarddockor till skräddarsydda skyltdockor där du 
väljer material, färg och design.

Oavsett ålder, stil och kön, har vi skyltdockor som speglar din 
kund och som lyfter fram dina kläder på bästa sätt. Vi lagerhåller 
skyltdockor i alla former och storlekar men vi hjälper dig även att 
ta fram unika skyltdockor. Kontakta oss så berättar vi mer om hur 
vi kan arbeta tillsammans för att du ska få den perfekta skyltdock-
an, torson eller skräddarbysten.  

Vid sidan av galgar, skyltdockor, påsar och annat som dina 
kunder möter i din butik erbjuder vi även kassa- och kontorsma-
terial. Genom att beställa även det här av oss kan du skära ner 

på antalet leverantörer vilket spar både tid, pengar och miljö. 

Låt oss på Instore Agency bli din one-stop-shop för allt som rör 

sig i och ut från din butik, men även för sånt som dina kunder 

aldrig ser. Om du önskar, kan vi också samordna dina andra 

leverantörer och erbjuda en gemensam webbshop samt lager-

hållning och transport. Genom att låta oss agera samordnare får 

du en samlad faktura och du kan sänka både administrations- och 

logistikkostnaderna. Dessutom blir arbetet i butiken enklare och 

personalen kan ägna mer tid åt kunderna.  

SKYLTDOCKOR

KASSA OCH KONTOR

CASE
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