Opas LED-myymälävalaistukseen

moidulla valaistuksella on mahdollista lisätä myyntiä ja vaikuttaa poikeanlaisen valaistuksen
sitiivisesti siihen miten ja millaisena
valitseminen liiketilaan, esibrändi koetaan. Tutkimukset ovat
merkiksi myymälään on ykosoittaneet ihmisillä alitajuntaisia
siä tärkeimmistä päätöksistä, millä
ja emotionaalisia reaktioita valoon,
vaikuttaa paikan tunnelmaan ja
haastaneet yleistä käsitystä siitä,
ilmapiiriin. Koska erilaiset valaisiettä kirkas valo on paras ja löytämet vaikuttavat tilaan eri tavoin,
neet myös sen, että huonolla valaison tärkeätä huomioida hyvin, mitä
tuksella on odotettua negatiivisemkukin tila myymälässä tarvitsee.
pi vaikutus myyntiin ja asiakkaiden
Tiedämme, että strategisella ja opti- ostokäyttäytymiseen.
MYYMÄLÄVALAISTUS

O

Pyyhekauppa
Lina Tampereella
panosti pyyhevalikoimansa värien parempaan
loistoon valitsemalla Coolics
Oy:n LED-kohdevalaisimet.

LED-VALAISIMET LIIKETILAVALAISTUKSESSA
Monipuolisin ja energiaa eniten
säästävä vaihtoehto liiketilavalaistuksessa on LED-valaistus. LED-valaistusta voidaan hyödyntää valaisemaan mitä tahansa myymälän
aluetta tai vaikka kaikkia. Tämänkaltaista valaistusta löytyy lähes
kaikissa värilämpötiloissa ja LED-valaisimien CRI on yleensä yli 90. Värintoistoindeksi, lyhenne CRI, englanniksi colour rendering index, on
suure, jolla mitataan valonlähteen
kykyä toistaa värejä verrattuna vertailuvalonlähteeseen. Värintoistoindeksi ilmoitetaan lukuna asteikolla
nollasta sataan, missä 0 tarkoittaa
täysin monokromaattista valoa,
jossa värit eivät toistu lainkaan, ja
100 täysin jatkuvaspektristä valoa,
eli täydellistä värintoistoa. LED-valaisimet voivat olla hieman muita
valaisintyyppejä kalliimpia, mutta
maksavat itsensä takaisin energiasäästöillä ja pienemmällä tarpeella
huoltaa tai vaihtaa valaisimia.

VALAISTUSTYYPIT

T

ilan valaiseminen kerroksit-

tain on tärkeätä niin kotona
kuin liiketilassa. Myymälätila
ei eroa tästä. Keskeinen temppu
on edetä ikäänkuin lopusta alkuun
verrattuna lähes mihin muuhun tilaan tahansa. Myymälävalaistuksen
suunnittelu alkaa sisustusvalaistuksesta ja päättyy yleisvalaistukseen.
Aloittamalla yleisvalaistuksesta
ollaan yleensä nopeasti tilanteessa,
missä valoa on jo aivan liikaa siirryttäessä aksentti- eli korostusvalaistukseen tai esillepanovalaistukseen.

maan luomaan oikeata tunnelmaa.
Sisustukselliset valaisimet kannattaa asettaa näkyville paikoille, kuten
pääsisäänkäyntiin ja ikkunaesillepanoihin.

tiettyjä tuotteita ja suuria esillepanoja ja on tärkeä osa valaistussuunnittelua. Pysyviin esillepanoihin
upotettu valaistus toimii yleensä
parhaiten, mutta jos esillepanot
ovat liikkuvia ja muuttuvia, kiskova2. AKSENTTI- ELI KOROSTUSVAlaistus säädettävillä valaisimilla on
LAISTUS
varmin ratkaisu. Putki- tai nauhavalaisimet esillepanovitriineissä toiTämänkaltaista valaistusta käytemivat lisävaihtoehtoina ohjaamaan
tään korostamaan ja alleviivaamaan katsetta esim. kampanjatuotteisiin.

1. SISUSTUKSELLINEN VALAISTUS

Sisustukselliset valaisinratkaisut
ovat tarkoitettu ennen kaikkea
nähdyksi. Ne eivät kuitenkaan välttämättä sovi jokaiseen liikkeeseen,
kuten päivittäistavara- ja urheiluvälinekauppoihin, mutta erilaiset
putiikit ja huonekaluliikkeet voivat
hyötyä tämänkaltaisista ratkaisuista
korostamaan brändiään ja autta-

Lempäälän Ideaparkin Timanttiset-liike korosti kello- ja koruvalikoimaansa Coolics Oy:n LED-kohdevalaisimilla.

3. TYÖVALAISTUS

Yleisimmin kassoilla nähtävää työvalaistusta käytetään tuomaan lisävaloa alueille, missä työskennellään.
Käytettävät valaisimet ovat yleensä
samankaltaisia kuin korostusvalaistuksessa, mutta yleensä kirkkaampia. Korkeamman värilämpötilan
käyttäminen auttaa työntekijöitä
keskittymään ja pysymään virkeinä.

4. YLEISVALAISTUS

on jäljellä. Hyvänä nyrkkisääntönä,
lisää yleisvalaistusta alueille, joissa
valaisimien välillä on 2 metriä. Upotettu valaistus on hyvä valinta tyylikkäämmissä putiikeissa ja LED-paneeleilla saa valaistua tehokkaasti
erilaiset päivittäistavarakaupat.

Yleisvalaistus on viimeinen asia,
mihin liiketilassa tai myymälässä
kannattaa keskittyä. Jos yleisvalaistukseen keskittyy ensimmäisenä,
on riskinä liikavalaista alueita, joita
valaistaan myös kohde-, korostustai työvalaistuksella. Yleisvalaistusta VINKKEJÄ:
kannattaa käyttää valaisemaan kaikki tummat kohdat, mitä myymälässä
uomioi LED-valaisimien
värilämpötila ja CRI. Johdonmukainen valaistus
läpi myymälän on tärkeätä, huomioimatta muutamia poikkeuksia,
kuten erilaiset työskentelyalueet ja
sovituskopit. Sovituskopeissa kannattaa tarjota mahdollisuus vaihdella korkeamman ja matalamman
värilämpötilan välillä, koska tämä
sallii asiakkaan nähdä, miltä vaatteet näyttävät sisätila- ja ulkovalossa. Korkea CRI on tärkeätä liikkeissä,
missä todellinen värientoisto on
tärkeätä, kuten vaate- ja taideliikkeet. Coolics Oy:n LED-valaisimissa
CRI on suurempi kuin 90, eli valaisiKirkkonummen K-Citymarket valaisi Coolics Oy:n optimoiduilla LED-kohdevalaisimilla hedelmä- ja vihannesosaston. memme ovat värintoistossa erittäin
laadukkaita.

H

Vältä polttamasta asiakkaitasi ja
tuotteitasi. Halogeeni- ja loisteputkivalaisimet tuottavat paljon lämpöä ja infrapuna- ja ultraviolettisäteilyä. Jos käytät tällaisia valaisimia,
huolehdi etteivät ne saa asiakkaillesi epämukavaa oloa tai haalenna
tuotteitasi olemalla liian lähellä.

osa-alueita. Korostusvalaistuksella
korostetaan tuotteita ja esillepanoja
ja työvalaistus pitää tärkeät työalueet valaistuina ja toimivina sekä
työntekijät virkeinä.
COOLICS OY:N VALAISTUSASIANTUNTIJAT:

Pirkanmaa: Jukka Hannula
Sijoita himmentimiin. Ei ole olemaspuh. +358504088986
sa liikaa hallintaa ja ohjattavuutta,
Lahti/Etelä-Suomi: Antti Ihalainen
kun tullaan valaistussuunnitteluun.
puh. +358405139300
Himmentimillä voit kontrolloida,
kuinka kirkas liike on kunakin hetke- Pääkaupunkiseutu: Rasmus Kanervisto
puh. +358407621535
nä ja ne auttavat tehostamaan tunTekniset ratkaisut: Tomi Tuomela
nelmaa liikkeessä tai ilmoittamaan,
puh. +358503667400
koska on aika sulkea liike. Coolics
Toimitusjohtaja: Jari Kanervisto
Oy:n LED-valaisimet ovat himmenpuh. +358503415444
nettävissä aivan nollasta täyteen
valaisuun.
etunimi.sukunimi@coolics.fi

Keskitä suurin osa budjetista korostus- ja työvalaistuksen suunnitteluun. Jos budjettisi on tiukoilla ja
joudut tekemään uhrauksia, tee ne
sisustuksellisen ja yleisvalaistuksen
kohdalla. Korostus- ja työvalaistus
on liikkeesi tärkeimpiä valaistuksen

The Loft Hair & Beauty Artists valitsi Coolics Oy:n
LED-kohdevalaisimet ja pyöreän LED-paneelin.

