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Turn on the lights

Arq u i te t u ra
Lo j a b e m i l u m i n a d a ve n d e m a i s ?

I LU M I N AÇ ÃO

Praticamente imperceptível quando bem feita e rapidamente notada
quando ausente ou incor reta, a iluminação pode fazer toda a diferença
para mais ou até para menos resultados de valor na sua loja. Além de
desconfor tável, uma iluminação equivocada pode trazer uma sér ie de
inconvenientes, como por exemplo distorção de cores dos produtos,
gerando trocas desnecessár ias, ou sombras indesejadas sobre itens em
promoção, entre outros efeitos negativos.
A cor reta iluminação é um diferencial competitivo a ser explorado no
varejo de moda para ativar positivamente a compra por impulso. A
iluminação adequada pode oferecer também outros benefícios como:
aparentar mais convidativamente os produtos expostos, valor izar as
cores das embalagens, provocar o direcionamento do olhar para
deter minados destaques, realçar a tex tura, br ilho e volume, entre
outros.
Claro, uma vitr ine mal iluminada, por exemplo, não induz o cliente
adentrar a loja. S e a vitr ine não for sedutora, o cliente realmente não
valor iza o produto e até a própr ia loja.
Um bom projeto de iluminação, aquele que verdadeiramente emociona
o cliente, leva em conta vár ios fatores básicos como: o pé direito, o
tamanho da loja, o layout e até mesmo a localização.
Não podemos também esquecer do público alvo: um público
sofisticado e de alto poder aquisitivo deve ser estimulado de for ma diferenciada de um consumidor de classe C e D, pois suas expec tativas não são
coincidentes. Não podemos nos esquecer também da utilização de lâmpadas que possuem um excelente desempenho e eficiência, e que reduzem
em até 35% o consumo de energia elétr ica se utilizados em luminár ias com boa capacidade de distr ibuição as quais requerem um menor número
de lâmpadas tor nando os ambientes mais leves e mais har moniosos visualmente.
Arquiteto Adr iano Attia
Diretor da C.A.ST.- Companhia de Arquitetura e Store D esign.

D i c a s “s h ow ”
Dica 1 - Evite o excesso de iluminação, que provoca ofuscamento nos consumidores, escondendo os produtos. A intensidade deve ser per feita para
não dificultar a visualização e as infor mações sobre os produtos.
Dica 2 - Escolha lâmpadas que economizem energia e possuam vida média mais longa, mesmo que tenham custo inicial mais alto, que no final de
sua vida útil acabam trazendo vantagens de manutenção e de custos. O nosso meio ambiente também agradece...

Coord. de Marketing e Criação: Erico Tovar
Direção Geral: Arq. Adriano Attia - Diretor de Arquitetura
Av Queiroz Filho, 1.700 | Villa 77 E 78 | Alto De Pinheiros | São Paulo | SP

CAST - Companhia de Arquitetura e Store Design
@castarquitetura

www.castarquitetura.com.br

