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Svítidla
PerfectScene

Svítidla PerfectScene 
způsobí, že vaši 
zákazníci dostanou 
chuť nakupovat.   
Zůstanou v obchodě 
déle a tržby mohou 
díky tomu vzrůst  
o 15 %.”

”
Svítidla PerfectScene

Navoďte tu pravou 
atmosféru ,  
a nechte vaše zboží 
zazářit
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Každý prodejce ví, že zážitek z nákupu v prodejně lze značně ovlivnit 
osvětlením. Používá se pro přilákání pozornosti, vyvolání zájmu  
a následnou konverzi. Od osvětlených fasád a dynamického 
provedení výloh po atraktivní nasvětlení samotných produktů  
a navození podmanivé atmosféry uvnitř. Ovšem v jedné součásti 
obchodu bývá osvětlení často přehlíženo – ve zkušebních kabinkách. 
Přitom je to místo, ve kterém probíhá 60 % všech nákupních 
rozhodování. Ztráty způsobené negativním rozhodnutím o nákupu 

60 % nákupních 
rozhodování 
se odehrává  
ve zkušební kabince
Ne každé osvětlení je lichotivé
Důvod je prostý. Špatné osvětlení v kombinaci  
s různými typy zrcadel zkresluje představu 
potenciálního zákazníka o tom, jak daný kus oblečení 
skutečně vypadá. Šaty, které vypadají skvěle v jedné 
kabince, mohou v jiné působit zcela opačně. Aby byl 
výsledný dojem návštěvníka obchodu výrazně 
pozitivní, musí na něm vaše oblečení vypadat co 
nejlépe 

Potlačte stíny
Přibližně 80 % zkušebních kabinek současnosti má 
světlo umístěné nad hlavou zákazníka. Problém je  
v tom, že takové osvětlení vrhá na lidskou tvář 
nelichotivé stíny, což negativně vnímají především 
ženy. Nejlichotivějšího nasvětlení dosáhnete 
kombinací čelních a horních svítidel, která odstraní 
nežádoucí stíny a zeštíhlí postavu. Díky tomuto efektu 
se budou zákazníci cítit atraktivněji a zvýší se u nich 
pravděpodobnost nákupu zkoušeného oblečení 

Světlo pro každou situaci
Důležité je rovněž navodit v kabince tu správnou 
atmosféru. Zákazníci si musí umět představit, jak bude 
oděv vypadat během skutečného nošení. Zatímco 
večerní róba se nosí v intimním, tlumeném prostředí, 
kabát přichází na řadu zpravidla během jasného dne. 
Pomocí barevné teploty je možné navodit atmosféru 
přirozeného prostředí pro daný oděv a doslova tak 
prezentovat vaše zboží v tom nejlepším světle.

Jednoduché a  intuitivní
Jednoduše použitelný dotykový panel povýší úroveň sofistikovanosti 
zkušebních kabinek ve vašem obchodě. Zákazníci si jeho 
prostřednictvím mohou vybírat z několika přednastavených módů 
rozptýleného čelního osvětlení, zatímco barevné diody pomohou 
dotvořit jeho efekt. Osvětlením v kabince je tak možné navodit 
atmosféru situace, ve které bude zákazník mít daný oděv na sobě. 
A pokud budou s výsledkem spokojeni, bude pravděpodobnost 
nákupu mnohem vyšší.

Svítidla Philips PerfectScene jsou dokonalým 

řešením. Využívají kombinace vysoce kvalitních 

LED žárovek a nastavitelných světelných scén, 

mezi kterými mohou zákazníci jednoduše 

přepínat tlačítkem. Pomocí změny teploty 

barev a intenzity osvětlení dokáží svítidla 

PerfectScene simulovat světelné podmínky 

každé situace a usnadnit tak nákupní 

Denní světlo

Bude oděv vypadat 
dobře na jasném 
denním světle?

Domov
Jak bude vypadat  
v domácnosti?

Klub
A co tyto šaty pro 
zvláštní večerní 
příležitost?

Dokonalé osvětlení je takové, které 
změní  návštěvníky vašeho obchodu 
na jeho zákazníky

Jedno řešení pro všechny
Svítidla PerfectScene jsou univerzálním řešením, které se 
snadno instaluje a vyhovuje 95 % zkušebních kabinek.

Posuňte zkušební kabinky ve vašem 
obchodě na novou úroveň 
pomocí svítidel PerfectScene

Dvě varianty
Svítidla PerfectScene jsou k dispozici ve dvou variantách:

Bílá
Teplé a příjemné bílé světlo s fixní teplotou, které 
povýší atmosféru každé kabinky.

Tónovaná
Součástí je ovládací panel s 3 scénami  
– Denní světlo, Domov a Klub.

Ploché 
svítidlo s 

rovnoměrným 
rozložením 

světla

Přizpůsobte
si barvu

a provedení 
lišty

Jednoduché 
na integraci 
do vašeho 
prostředí 
kabinek

Intuitivní 
uživatelské 

rozhraní se 3 
přednastave-

nými módy 
(scénami)

Jednoduché 
na instalaci 

a rychlé uvedení 
do provozu .   
(návod na instalaci 

přiložen)
1800 mm

160 mm

70 mm

* Zrcadlo není součástí dodávky svítidel PrefectScene do zkušebních kabinek. 
Obrázek zrcadla je pouze ilustrativní.

*
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