
Nowe trendy w Visual Merchandisingu
Aby przyciągnąć uwagę klienta, trzeba posłużyć się 
innowacyjnością i kreatywnością. Konsument jest 
mocno zmęczony ciągłym patrzeniem na zwykłe, kon-
wencjonalne rozwiązania, gdyż widzi je wszędzie i jest  
do nich przyzwyczajony. Natomiast te propozycje, które 
zaintrygują, złamią oklepane normy, zwrócą uwagę  
i przyciągną – są mocno pożądane. 

Światło i 3D
Trend na 3D z mocnym przytupem wkroczył w życie 
Visual Merchandisingu, dając możliwość ekspery-
mentowania z różnymi rozmiarami. Połączenie 3D  
z wyświetlaczami zapewnia niezapomniane wrażenia! 
Przede wszystkim wpływa na umysł, postrzeganie 
rzeczywistości przez konsumentów, czy też umożli-
wia atrakcyjne wyeksponowanie produktów. Poniżej 
zostały zaprezentowane manekiny Flyknit marki Nike. 
Wielu konsumentów nie przejdzie obojętnie obok tak 
spektakularnie zainstalowanych w powietrzu butów. 
Dodatkowa gra barwami i kształtem strumienia światła 
sprawia, że prezentacja zyskuje nowy blask w oczach 
odbiorców.

E-commerce w służbie konsumentom
Detaliści powinni zapewnić konsumentom udogodnie-
nia związane z e-commerce, czyli czuciowe doświad-
czenia, nawiązujące do sklepu w którym się znajdują.  
W sklepie może być całkowicie pusto. Nie widzimy 
fizycznie towaru, który jest na przykład składowany  
na magazynie. Zamiast tego naszym oczom pojawiają 
się rozstawione dotykowe ekrany, służące do przeglą-
dania produktów i wyboru tego odpowiedniego. Do ro-

bienia zakupów może posłużyć także aplikacja mobil-
na, która pełni funkcję nawigatora. Są sklepy w których 
jest to połączone – fizyczny towar razem z ekranem 
dotykowym. Dzięki temu kupowanie owoców czy wa-
rzyw staje się ciekawsze. Prawda?
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Dynamika oświetlenia
Czy wiedzieliście o tym, że ¼ konsumentów dokonuje 
zakupu, który nie jest planowany właśnie z powodu 
światła? Intensywność naświetlenia, kierunek pada-
jącego światła, jego ruch – to wszystko ma wpływ  
na podążanie wzrokiem za produktem i zwrócenie 
uwagi na jego kluczowe elementy. Kolory w niebie-
skiej tonacji będą miały bardziej uspokajający efekt, 
natomiast czerwienie mają tendencję do podniecenia 
i pobudzenia. 

Interaktywny Merchandising
Wykonywanie zakupów np.: w sklepie z odzieżą, może 
stać się przyjemnością bez spędzania dużej ilości czasu 
w przymierzalni. Przykładowo firma Mac Cosmetics, 
wprowadziła na rynek ,,Virtual Try-on Mirror” - co 

pozwala wypróbować wiele rodzajów makijażu bez 
bezpośredniego aplikowania ich na skórę. 

Cyfrowe witryny sklepowe
Kate Spade,  uruchomiła przy pomocy projektantów 
udoskonalone cyfrowo ,,sklepy z oknami” na dolnym 
Manhattanie. Osoby przechodzące ulicą mogą zoba-
czyć nową kolekcję ubrań obok której na ekranie doty-
kowym można przejrzeć rozmiar i kolor, a także złożyć 
bezpośrednie zamówienie z bezpłatną dostawą.
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Które z najnowszych rozwiązań Visual 
Merchandisingu najbardziej przypadło 
Wam do gustu?
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