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TRE TYPER AF
EKSPONERING
PRODUKT EKSPONERING
En god produkteksponering er grundlaget for en god forretning.
Den viser ikke kun produkterne men fremhæver og løfter oplevelsen, hvilket øger chancen for mere omsætning og bedre indtjening. En god produkteksponering opnås med et skræddersyet
koncept, hvor bøjler, mannequiner og specialinventar indgår i at
forøge butiksoplevelsen.

DISPLAY EKSPONERING
Effektiv displayeksponering samler din butik. Det gælder om at
finde funktionelle enheder, der kan fremhæve men også samle
butikken. Med os får du en partner som har erfaring med at finde
disse løsninger indenfor mannequiner, aktivitets displays, stativer

Instore Agency gør det enkelt. Du står for den faste butiksekspo-

eller lignende, der skaber fornyelse og løfter helheden.

nering. Vi står for den fleksible eksponering. Du har varemærkerne,
reklamekonceptet og butiksindretningen. Vi har bøjlerne, poserne,

VAREMÆRKE EKSPONERING

gaveindpakningen, mannequinerne, det løse inventar og stort set

Varemærker har fået en fremtrædende rolle i moderne shopping.

alt, der bruges i jeres forretningsområde eller der bæres ud af bu-

Kunder er ofte fan af mærket mere end tøjet. Det betyder, at

tikken. Her er vi unikke. Vi gør meget mere end at sælge produkter.

der skal findes løsninger til at styrke brandet. Det mest brugte

Med os for du en kreativ partner, som går i dialog med innovative

produkt er poser i mange forskellige former og farver. Brandet

løsninger, der løfter udtrykket i din butik. Dette har vi gjort siden

skal lykkedes med at gøre sine kunder og følgere til levende rekla-

1960´erne og er noget, vi brænder for.

mesøjler, som stolt viser tilhørsforholdet og udviser glæde ved at
reklamere for brandet.

METODE
Instore Agency arbejder ud fra 2 forskellige forudsætninger.
Enten ved du som kunde eksakt, hvad du vil have, eller også
ved du det ikke. Vi har valgt at opdele dette i 2 typer.

PRODUKT UDVÆLGELSE
Er du typen, som eksakt ved, hvad du skal bruge, er du kommet
det rigtige sted. Hos os finder du det markedsledende sortiment
inden for bøjler, poser, mannequiner og meget mere. Vi har produkter af god kvalitet og til konkurrence dygtige priser.

KREATIVT UDVÆLGELSE
Er du typen, som ønsker noget anderledes, som ikke er gjort tidligere, eller er du usikker på hvad som fungerer bedst for dit brand,
så er du også kommet til rette sted. At udarbejde skræddersyede
løsninger er vores styrke. Vi går ind for kreativt partnerskab, hvor
vi gennem samtaler, workshops, eller besøg hos jer i marketingsafdelingen eller i butikken finder det, som I er ude efter uanset
om det er bøjler, poser, mannequiner eller helt koncept. Vi har
erfaringen, kontakterne og innovationskraften til at gøre, hvad
andre ikke kan.

VI EFFEKTIVISERER
DIN FORRETNING
Ved siden af vores brede sortiment og et kreativt partnerskab tilbyder vi andre vigtige fordele. Smarte logistikløsninger er en vigtig
del af vores virksomhed. Takket være det brede sortiment og vores
globale samarbejdspartnere, bl.a. Mainetti kan vi producerer varer
til levering i jeres produktion eller butikskoncepter world wide. Du
kan få tilpasset lageraftaler og logistikløsninger, som møder dine
specifikke behov på hurtig og effektiv levering. På denne måde
minimerer du risikoen for store og uaktuelle lagrer.
Når du samarbejder med os, kan vi tilbyde lageraftaler, der minimerer jeres pladsbehov, forbedrer likviditet og leveringssikkerhed
samt sikre hurtige leverancer og effektiv service.
Vi tilbyder at oprette en ”webshop i webshoppen”, så I kan bestille
varer 24/7, tilpasse den med eget sortiment, personligt login så I
styrer, hvem der bestiller. Med lager- eller blokordre aftaler, giver
vi jer tid til at fokusere på jeres kernevirksomhed.

MADE IN LIDKÖPING

EN MILJØVENLIG
VIRKSOMHED

SÅDAN BLIVER
EN PLASTBØJLE
TIL EN NY
PLASTBØJLE

Instore Agency stræber efter at minimere vores påvirkning af
miljøet, og vort mål er at hjælpe dig som kunde at gøre det
samme. En af de vigtigste måde at gøre dette på er, at levere
kvalitets produkter, som kan anvendes igen og igen.

MADE IN LIDKÖPING
Hele 85 % af materialet i vore plastbøjler er genbrugsplast som
vi bearbejder i egne systemer på vore fabrikker i Sverige og Polen.
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Vi har et genbrugsprogram der sammen med vore kunder, har
sparet forbrug af 2500 ton ny polystyren under de sidste 5 år.

Du som kunde pakker bøjlerne
i specielle genbrugskasser som
siden sendes til vores fabrik
i Lidköping, Sverige.

Under samme periode har de på fabrikken i Sverige repareret
over 500 000 stk. plastbøjler.
I 2016 blev produktionen i Lidköping, Sverige, som 1 af 3 nominere-
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de virksomheder i hele Sverige på tværs af brancher, nomineret til
årets genbrugskoncept på Genbrugsgallaen. Det er et tydeligt bevis
på at vort miljø og genbrugsarbejde er vigtigt og at det fungerer.
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BENYT GENBRUGSPOSER FOR BEDRE MILJØ
Vi tilbyder poser, som er produceret af både genbrugsmateriale
og 100 % biologisk nedbrydeligt plast materiale. Det bedste, vi

Vi tager imod bøjlerne og sorterer
dem fra som kan repareres.
De resterende smeltes om.
Gennem et samarbejde med
Lidköpings kommune tilbyder
vi personer med funktionsnedsættelse et arbejde at
reparere plastbøjler.

kan gøre for miljøet, er at mindske antallet af plastposer vi bruger.
Vore genbrugsposer i polyproben (PP-nonwoven, PP- woven)
produceres på en miljø venlig måde, og takket være den høje
kvalitet er det muligt at anvende dem igen og igen. Yderligere kan
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du vælge en af vore genbrugsposer i PET. PET er et genbrugsmateriale af polyproben hvilket gør posen endnu mere miljø venlig.
Vi er FSC – og ISO9001- Certificeret arbejder ud fra et velfungerende styringssystem, der holder styr på bl.a. miljøet, arbejdsmil-

Bøjlerne, som er for dårlige til genbrug, bliver sendt videre i processen
for at blive knust. I denne proces
sorteres metaldelene fra.
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Plasten smeltes, og metallet
sendes videre til genbrug.
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Det genskabte plast bliver brugt til
nye bøjler som sendes ud til kunderne. Cirklen er hermed afsluttet.

jøet, krisehåndtering og vores kvalitets arbejde.
Kontakt os venligt, og lad os samarbejde
for et bedre miljø.

CASE

BØJLER
Med os får du en partner, som er ekspert i at udvikle bøjler,
der præsenterer dit tøj bedst muligt, og som bliver en
forlængelse af dit brand. Vi har gjort det i årtier, og vores
passion, viden og kreativitet har gjort os til Nordens
førende leverandør.
Vi har egne fabrikker i Lidköping i Sverige og Gorzow i Polen, hvor
vi både producer og genanvender plastbøjler. Vi er også eksklusiv
partner med Mainetti, verdens førende bøjleproducent, og sammen tilbyder vi et næsten ubegrænset sortiment af plast-, træog metalbøjler. Vi arbejder gerne tæt sammen med vores kunder
i et kreativt partnerskab, hvor vi sammen udvikler skræddersyede
løsninger, som understøtter tøjet og hele dit varemærke.

ODD MOLLY
Odd Molly er en virksomhed med en klar og personlig stil, de
bryder med konventionerne og skiller sig ud, både hvad angår
design, attitude og brand-oplevelse. De går også op i, at deres

POSER
Der er et hav af muligheder inden for bæreposer. Uanset om
du er ude efter papir- eller plastposer, engangs- eller flergangsposer, kan vi sammen med dig udvikle den rigtige pose til
netop dit brand.
Det er en vigtig opgave at udvikle en bærepose, der fremhæver
dit brand og giver en god eksponering. Med os får du en ekspertpartner, som arbejder sammen med dig for at udvikle et produkt,

stil, sjæl og grundværdier er synlige og går igen i alt, hvad de
laver, især i deres butikker.
Vores samarbejde begyndte med, at Odd Molly ønskede en bøjle,
der afspejlede deres humoristiske og ukonventionelle æstetik, og
som fulgte deres unikke butikskoncept. De kom til os med deres
egne inspirerende idéer om udseende og materialer, men vidste
ikke, hvordan de skulle realisere dem. Vi arbejdede i et kreativt
partnerskab, og sammen udviklede vi en bøjle i ask med en
kobberfarvet krog med en sløjfe. De ville også bruge deres Odd
Molly-logo for at styrke koblingen til deres brand, så vi fandt en
løsning, hvor ”mønten”/logoet blev fræset ind i bøjlen.

der afspejler dit brand og giver din forretning et løft. Vi har
underleverandører med lager rundt om i verden, så uanset hvor

Resultatet blev en helt unik bøjle, der nu findes i alle Odd Mollys

din fabrik eller butik ligger, kan vi levere uden forsinkelse eller dyre

butikker og i deres shop-in-shops over hele verden. Bøjlen er

og miljøskadelige transporter. Kontakt os, så kan vi fortælle mere

desuden blevet så populær blandt kunderne, at den nu vil kunne

om, hvordan vi kan hjælpe dig til en bedre forretning.

købes i Odd Mollys webshop.

CASE

GAVE- OG
E-HANDELSEMBALLAGE
Den rigtige emballage øger din kundes shoppingoplevelse,
letter din distribution og kassehåndtering. Den giver desuden
din kunde en brandoplevelse, der varer ved, også længe
efter købet.
Uanset om du vil have en e-handelspose i standardformat eller
en luksuriøs gavekarton, der adskiller sig fra konkurrenternes, kan
vi hjælpe dig. Takket være vores store lager af standardprodukter
og vores ekspertise og kreativitet kan du få din gaveindpakning
præcis, som du vil have den.

SHOP FITTINGS

MAGASIN
Magasin og Instore Agency har gennem de seneste år opbygget

I vores brede sortiment af shop fittings kan du finde standard-

et godt solidt samarbejde med resultatløsende formål for begge

modeller af displays, hylder, karusseller, gondoler og stativer

parter. Vi har udviklet samarbejdet på tilbehør, bøjler, stativer

m.m. I samarbejde med dig kan vi også udvikle en specialindret-

samt andet tilbehør til vores huse. Instore Agency udfordres lø-

ning, der matcher resten af din butik og styrker dit brand.

bende med opgaver af forskellig slags og griber altid opgaven an
professionelt og kommer tilbage med gode løsninger, der dækker

Det er vigtigt for dine kunders opfattelse af dit brand, at dit tøj og

vores behov. Sammen har vi udviklet de optimale stativer til brug

dine accessories præsenteres på den bedste måde. Derfor har

i vores huse samt fået opbygget et godt tillidsbånd med grobund

vi et bredt sortiment af standardprodukter, men vi hjælper dig

for et fortsat udbytterigt samarbejde.

gerne i et kreativt samarbejde, hvor vi udvikler skræddersyede
produkter til netop din butik.

Stephan Seerup, Stategic Buyer, Magasin du Nord

CASE

MANNEQUINER
Hos Instore Agency finder du et komplet sortiment af mannequiner, torsoer og giner. Vi kan hjælpe dig med alt fra standard-mannequiner til skræddersyede mannequiner, hvor du
vælger materiale, farve og design.
Uanset alder, stil og køn har vi mannequiner, der afspejler din
kunde, og som fremhæver tøjet optimalt. Vi har mannequiner
på lager i alle former og størrelser, men vi hjælper dig gerne med
at udvikle unikke mannequiner. Kontakt os for at få mere at vide
om, hvordan vi kan samarbejde om at udvikle den perfekte mannequin, torso eller skræddergine .

KASSE- OG
KONTORMATERIALER
Foruden bøjler, mannequiner, poser og andet, som dine kunder
møder i din butik, tilbyder vi også kasse- og kontormaterialer. Hvis

NÜ A/S

du også bestiller det hos os, kan du skære ned på antallet af leve-

Gennem flere år har vi handlet bøjler gennem Instore Agency

randører og dermed spare både tid, penge og miljøpåvirkning.

med stor tilfredshed i kvalitet og samarbejde. Samarbejdet
har vi udvidet i de seneste år til poser, hvor vi i fællesskab med

Lad Instore Agency være din one-stop-shop for alle materialer

Instore Agency har fundet de optimale modeller til vores behov

i og uden for din butik, men også for det, dine kunder aldrig ser.

matchende vores brand og stil. Instore Agency har gennem hele

Hvis du ønsker det, kan vi også koordinere dine andre leveran-

processen været en god og konstruktiv sparringspartner, der kan

dører og tilbyde en fælles webshop samt lagerhold og transport.

se mulighederne til vores fordel. Vi mødes altid med åbenhed,

Hvis du lader os være koordinator, får du en samlet faktura, og du

hjælpsomhed og imødekommenhed overfor alle opgaver, som

kan reducere både administrations- og logistikudgifter. Desuden

vi giver dem.

forenkler det arbejdet i butikken, så medarbejderne kan bruge
mere tid på kunderne.

René T. Jensen, Co-Owner & Sales Director NÜ A/S
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