Persbericht
13 november 2014
Ref.: 4341

Light Gallery, een uniek retailconcept voor uw verlichting!
Rocourt, België – Op 14 november opent Light Gallery een nieuw filiaal in Rocourt, Luik.
Light Gallery, onderdeel van Philips, telt nu tien filialen verspreid over het hele land, en is
hiermee de grootste verlichtingswinkelketen in België. Met deze opening in Rocourt, brengt
Light Gallery verlichtingsadvies op maat dichter bij de mensen en maakt het beter bereikbaar
in de regio. De winkel in Rocourt is volgens het nieuwste Light Gallery concept gebouwd, een
concept dat zich eerder in Hasselt heeft bewezen.

_

Een unieke winkelformule
“Naast een uitgebreide, innovatieve collectie aan merken en
kwaliteitsproducten, bieden wij voornamelijk advies voor elk
verlichtingsproject. Dankzij onze jarenlange ervaring en een grote
verscheidenheid aan projecten in woningen, bedrijven, restaurants en
winkels, zijn we geëvolueerd van een eenvoudige verlichtingswinkel naar
een echte partner die meedenkt met de klant om een
verlichtingsoplossing aan te reiken. Onze lichtadviseurs zijn continu
beschikbaar voor informatie en technische ondersteuning.”, zegt Guy
Stevens, Managing Director van Light Gallery.
Hiermee onderstreept hij één van de unieke verschilpunten dat Light
Gallery onderscheidt van andere spelers op de Belgische markt.
Een ruim assortiment, inspirerend ingericht
Light Gallery biedt verlichtingsarmaturen in alle prijsklassen aan, met een keuze uit meer dan
3 000 verschillende armaturen in stijlen van klassiek, landelijk, hedendaags en design. Het
designportfolio bevat onder meer Luceplan, Lirio by Philips en Philips Hue.
Alle armaturen zijn zorgvuldig per stijl gepresenteerd zodat de consument zich zo goed
mogelijk kan inspireren.
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Ongeziene klantenservice
Light Gallery staat voor een ongeziene klantenservice en
ondersteuning. Light Gallery engageert zich voor
professioneel advies, het grootste aanbod, de beste
prijs, twee jaar garantie, mogelijkheid tot omruiling,
herstelling van uw armatuur en mogelijheid om
reservestukken te bestellen.
Bovendien kunnen alle producten aan huis geleverd
worden of zijn ze onmiddelijk af te halen in één van de
filialen dankzij een ruime beschikbaarheid. Het leven
van klanten wordt nog eenvoudiger door de installatieservice van Light Gallery.

_

Guy Stevens zegt: “Naast keuze gaan we zeer ver op
het vlak van service. Of u nu op zoek bent naar
verlichting voor uw badkamer, uw slaapkamer of tuin.
Of u nu een klassiek of modern interieur hebt. Onze
lichtadviseurs zijn opgeleid om u te helpen de juiste
oplossing voor uw woning te vinden, de armaturen bij
u thuis te leveren en te installeren. En dit alles voor
een toegankelijke en competitieve prijs. Voorts
beschikt het filiaal in Rocourt over een lichtstudio
waardoor de bezoekers zelf kunnen ervaren wat de
mogelijkheden van licht zijn in elke kamer van een woning.”
Professioneel lichtadvies
De dienst ‘Project Lighting’ staat voor advies in
lichtontwerp. De Light Gallery lichtadviseurs bespreken
de doelstellingen met de klant, architect of installateur
en geven verlichtingsadvies voor de meest
uiteenlopende eisen op het gebied van energieverbruik,
design en kwaliteit. Zij bespreken het hele proces,
maken eventueel een evaluatie ter plaatse, en dat
resulteert in een volledig lichtplan op maat – en dit
zowel voor nieuwbouw als voor renovaties.
Guy Stevens zegt: “Met licht kan je een heel persoonlijke ruimte creëren, zowel functioneel
als esthetisch. Verlichting is bepalend voor de sfeer en de beleving van een ruimte. De meeste
mensen kiezen hun verlichting op basis van het armatuur. Maar dit mag niet het enige
criterium zijn, want verlichting moet ook gezien worden in termen van ruimte. Een
werkomgeving zoals een kantoor heeft een andere soort behoefte dan verlichting van een
woonkamer. Door een gepersonaliseerd lichtplan uit te tekenen kan je de juiste plaatsing van
de armaturen bepalen, het aantal lichtpunten, de kleurtemperatuur, enz... Zo kan je met licht
je huis een eigen unieke identiteit geven.”
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Light Gallery in Rocourt
Tijdens het openingsweekend van 14 tot 17 november 2014 ontvangt iedere bezoeker een
geschenk. Tot het einde van de maand november biedt Light Gallery 20% korting op elke
aankoop en tot het einde van dit jaar worden lichtplannen gratis aangeboden (wel dient hier
voorafgaandelijk een afspraak te worden gemaakt met een lichtadviseur).
Voor meer informatie over de nieuwe Light Gallery winkel in Rocourt, bezoek de Facebook
pagina: www.facebook.com/LightGalleryLiege.
_

###
Voor meer informatie, contacteer:
Sabrina Heymans
External Communications Lighting Philips BeLux
Tel.: +32 471 83 88 18 (niet voor publicatie)
E-mail: sabrina.heymans@philips.com
Over Light Gallery:
Light Gallery is ontstaan uit de Massive winkels met een expertise in verlichting die al dateert van
1926. In de loop der jaren groeide Massive uit tot een multinational met vestigingen in heel
Europa, en werd een toonaangevend merk in de verlichtingsindustrie. In 2006, werd Massive deel
van de Philips groep, die in 2010 het winkelconcept een nieuwe naam gaf: Light Gallery was
geboren. Met het nieuwe concept streeft Light Gallery ernaar klanten nog beter te adviseren en te
inspireren. Verder wordt het innovatieve karakter nog meer benadrukt met een assortiment
volgens de nieuwste trends in verlichting en de lancering van nieuwe Philips technologieën.
Voor meer informatie over Light Gallery, het productportfolio of op zoek naar lichtadvies, bezoek
www.lightgallery.philips.be.
Over Koninklijke Philips N.V.:
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief
op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door
zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor
in Nederland, behaalde een omzet van 23,3 miljard EUR in 2013 en stelt ongeveer 113.000
personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is
marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige
verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van
scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten.
Nieuws over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.
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