
Řešení AmbiScene 

AmbiScene je nový koncept osvětlení navržený 

tak, aby maloobchodníkům pomáhal vytvářet 

inspirující a užitečné zážitky z nakupování

See our range of solutions

Zážitky z osvětlení 
AmbiScene

Podívejte se, jak osvětlení AmbiScene působí, 

a nechejte se inspirovat.

AmbiScene movie

Budování identity značky

Využijte nových možností ke zvýraznění 

identity vaší značky a přilákání nových 

zákazníků.

Přečtěte si více

Back

AmbiScene
Inspirující a výrazné zážitky při nakupování

AmbiScene je flexibilní koncepce 
osvětlení navržená tak, aby 
vytvářela inspirující a výrazné 
zážitky při nakupování. Osvětlení lze 
měnit jakýmkoliv představitelným 
způsobem, pokud se týká barvy, 
intenzity, tónů bílé nebo směru, a 
vytvářet tak tu správnou náladu 

Světlo promlouvá

AmbiScene je více než jenom pouhé barevné světlo; navazuje kontakt 

se zákazníky na emoční úrovni. Je to marketingový nástroj, který 

můžete používat pro podporu vašich komunikačních strategií. A také 

nástroj, který vám pomůže vylepšit váš obchod a vytvořit trvalý dojem 

z vaší značky.

Přečtěte si více

AmbiScene inspiruje

Osvětlení AmbiScene inspirovalo některé z nejvíce 

novátorských architektů a projektantů obchodů. 

Objevte, jak interpretovali koncepci AmbiScene 

pomocí světla dynamickým, interaktivním a 

vizionářským způsobem.

Přečtěte si více

Využijte je

Řešení osvětlení AmbiScene jsou vždy 

přizpůsobena vašim specifickým potřebám. Bez 

ohledu na rozsah vaší koncepce vás dokážeme 

podporovat v průběhu plánování, výstavby i 

používání. Můžeme se s vámi podělit o naše 

zkušenosti v oblasti inovační technologie 

osvětlení, abychom vám pomohli

Osvětlení může být 
klíčovým faktorem 
pro úspěch obchodu, 
dokáže přilákat 
zákazníky a vytvořit 
atmosféru podporující 
nakupování.

Kontaktujte nás
Jestliže se chcete dozvědět více informací o 

tom, jak vám firma Philips může pomoci 

vytvářet osvětlovací řešení a měnit možnosti ve 

skutečnost, kontaktujte nás: 040 123 4567

Kontaktujte nás

Kontaktujte firmu 
Philips 0
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Související projekt

Markenstore, Germany

Markenstore vytváří sezónní výlohu s dynamickou 

atmosférou
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