
Mağaza  raf s�stemler�,  mağazanızın depolama kapas�tes�n� artıracak öneml� b�r unsur olmasının
yanında mağazanızın dekorasyonu �ç�n de olmazsa olmazdır. Mağazanızda serg�led�ğ�n�z yen� sezon
ürünler�n�  mağaza  raf s�stemler�yle  ön plana çıkarab�l�rs�n�z. Dahası, mağazanızın �ç tasarımına
uygun özel tasarım  mağaza raf s�stemler�yle  mağazanızın d�kkat çek�c�l�ğ�n� artırab�l�r,
müşter�ler�n�z�n kend�ler�n� daha �y� h�ssetmeler�n� sağlayab�l�rs�n�z. İç m�marlar �le pazarlama
ek�pler�, b�r mağazada satışın artması, müşter�ler�n kend�ler�n� �y� h�ssetmes� ve mağazanın tekrar
z�yaret ed�lmes� �ç�n gereken unsurları araştırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre ürün satışının
artışı �le mağazanın tekrar z�yaret ed�lmes�, mağazayı z�yaret eden müşter�ler�n kend�ler�n� �y� ve
rahat h�ssetmeler�yle doğrudan bağlantılıdır. Alışver�ş yapmak �ç�n mağazaları z�yaret eden
müşter�ler, �ç tasarımı �y� yapılmış mağazalarda daha fazla zaman geç�rmekted�r. Bu noktada
mağazanızın �ç tasarımının önem� ortaya çıkmaktadır. Mağaza dekorasyonunda görsell�k,
müşter�ler üzer�nde uyandıracak �lk �zlen�m açısından çok öneml�d�r. Mağazanızın dekorasyonu
satışlarınızı artıracak, müşter�ler�n d�kkat�n� çekecek, mağazanızın akılda kalıcılığını artıracak en
öneml� unsurlardan b�r�d�r. Ayakkabı, tekst�l, kozmet�k, teknoloj�k aletler, çanta veya gıda ürünler�,
sattığınız t�car� ürünler hang� sektörden olursa olsun mağazanızın �ç tasarımı satmak �sted�ğ�n�z
ürünler�n alben�s�n� artıracaktır. Göze hoş görünen b�r mağaza, müşter�ler� sık sık kend�s�ne
çekecekt�r. Terc�h edeceğ�n�z  mağaza  raf s�stemler�  yalnızca mağazanızın depolama kapas�tes�n�
artırmaya yönel�k değ�ld�r; yen� sezon ürünler�n�z� ön plana çıkarırken, �ht�yacınıza ve zevk�n�ze
uygun özel tasarım unsurlarla mağazanızın d�kkat çek�c�l�ğ�n� artıracaktır.

Mağaza tasarımında en öneml� hedef sattığınız t�car� ürünler� vurgulamaktır. Bununla b�rl�kte d�ğer
hedefler �se ürünler�n satışını artırmak, ürün görünürlüğünü artırmak ve müşter�ye rahat b�r
hareket alanı sağlamaktır. Mağaza  raf s�stemler�, �çer�s�nde çeş�tl� ürünler� sattığınız mağazanızın
d�kkat çek�c�l�ğ�n� artıracak öneml� unsurlardan b�r�d�r. Mağaza raf s�stemler�, mağazalarda satılan
her türlü t�car� ürünün etk�ley�c� olarak sunulması ve ürünler�n ön plana çıkarılması �ç�n
üret�lmekted�r. Mağaza dekorasyonunda kullanacağınız  raf s�stemler�,  müşter�lere sunmak
�sted�ğ�n�z ürünün çeş�d�ne ve ürünler�n boyutlarına uygun olmalıdır. Örneğ�n; mağazanızda tekst�l
ürünler� satıyorsanız yaz ve kış mevs�mler�nde serg�leyeceğ�n�z ürünler�n boyutlarının farklı
olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu doğrultuda hareket ett�r�leb�l�r raf s�stemler� doğru b�r
terc�h olacaktır. Mağazanızda uzun b�r duvar varsa tek çeş�t raf kullanmak yer�ne, duvarı çeş�tl�
bölümlere ayırarak farklı duvar raf s�stemler�n� kullanmayı terc�h edeb�l�rs�n�z. Bu sayede hem
müşter�ler�n d�kkat�n� çekeb�l�r hem de mağazanızın �ç tasarımının şık durmasını sağlayab�l�rs�n�z.
Mağazanızın d�kkat çek�c�l�ğ�n� artırmak �ç�n farklı raf s�stemler�n� b�r arada kullanmayı da terc�h
edeb�l�rs�n�z. Örneğ�n; mağazanızın b�r bölümünü d�kme s�steml� mağaza raf s�stemler� �le dekore
ederken, d�ğer bölümünü duvardan duvara raf s�stem� �le kaplayab�l�rs�n�z.  Mağaza raf
s�stem�  terc�h ederken serg�led�ğ�n�z ürünler�n kadın, erkek, çocuk g�b� kategor�lere ayrılmasını
sağlayab�l�rs�n�z. Bu bölümler� farklı renklere veya farklı tasarımlara sah�p mağaza raf s�stemler� �le
ayırarak müşter�ler�n d�kkat�n� çekeb�l�rs�n�z. Terc�h edeceğ�n�z raf s�stem�n�n fonks�yonel olarak
müşter�n�n ürüne ulaşmasının engelleyecek şek�lde tasarlanmaması gerek�r. Yüksek b�r raf,
müşter�ler�n�z�n rafta serg�leyeceğ�n�z ürünlere ulaşmasını engelleyeb�l�r. Alçak b�r raf �se ufuk
ç�zg�s�n�n altında kalacağından rafta serg�leyeceğ�n�z ürünler�n görünürlüğünü azaltab�l�r. Mağaza
raf s�stemler�n�n aşırı sık yerleşt�r�lmes� de müşter�ler�n�z�n ürünlere kolayca ulaşmasını
engelleyecekt�r. Başka b�r öneml� unsur da mağazanızın orta alanına fazla askılık koymamak
gerekt�ğ�d�r. Mağazanızda bulunan geç�ş alanlarını daraltmak hem görsel olarak hoş olmayacak
hem de müşter�ler�n rahat hareket etmes�n� engelleyecekt�r.
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Durak Raf, mağazanızda ön plana çıkarmak �sted�ğ�n�z unsurları göz önüne alarak s�zlere sağlam ve
şık mağaza raf s�stemler�n� özel olarak üret�r. Profesyonel ek�b�m�zle b�rl�kte yalnızca mağazanızın
�ht�yaçlarını g�dermeye çalışmayız, aynı zamanda hayal�n�zdek� mağazayı gerçeğe dönüştürmek
�ç�n s�zler�n talepler�n� de d�kkate alarak özel tasarım mağaza raf s�stemler�  �mal eder�z. Böylece,
mağazanızda serg�led�ğ�n�z ürünler�n her yaştan müşter�ye hoş görünmes�n� sağlayacak özel
tasarım raf s�stemler�n�, profesyonel ek�b�m�zle b�rl�kte sıfırdan üret�p s�z değerl� müşter�ler�m�z�n
h�zmet�ne sunmaktan memnun�yet duyarız. B�z�mle �let�ş�me geçmek �ç�n lütfen buraya tıklayınız.
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