Deze pagina is een hulpmiddel bij het inrichten van
gereedschapswanden in een winkel of showroom.
========================

Onderaan deze pagina een opsomming van de
gereedschapsgroepen en de logische volgorde
van deze groepen op de wand of gondola.
Tevens word elke groep afzonderlijk vermeld met
daarbij een opsomming van de gereedschapsoorten
welke in deze groep thuishoren.
Een aantal groepen lenen zich beter voor
wandpresentatie en andere weer voor gondola's of
eventueel allerbei.
===========================

Er zijn verschillende mogelijkheden van wand of
gondola presentatie bijvoorbeeld:
A - Gereedschapsgroepen:
Sleutelprogramma - Metselgereedschap Meetgereedschap - Houtbewerking Metaalbewerking etc. etc.
B - Gereedschapsmerken:
Stanleywand - Bahcowand - Irwinwand Wolfcraftwand etc. etc.
=========================

Mijn voorkeur gaat uit naar een
wandindeling met Gereedschapsgroepen, waarbij
als men het goed presenteert ook de merken
er uitspringen. Fabrikanten hebben er belang bij hun
Gereedschapsmerken zo compleet mogelijk op een
"afzonderlijke wand" te presenteren, soms
met gratis wanden en wandrekken. Een extra
mogelijkheid van koppelverkoop, presenteer ook

eens messen, rolbandmaten, spanningzoekers,
soldeermiddelen etc.. klusgericht bij de te verwerken
materialen.
==========================

Probeer altijd verticaal met gereedschapsblokken
onder elkaar van gelijke breedte te werken op de
wand.
Als men horizontaal werkt loopt alles vaak
zigzaggend in lagen door elkaar en daardoor niet
overzichtelijk.
Creëer liever ruimte binnen het gereedschapsblok
rondom de opgehangen artikelen, dan alles dicht op
elkaar geplakt.
De verpakkingsvormen en het assortiment wil nog
wel eens wijzigen.
Voordat men indeeld, moet van elk artikel uit een
gereedschapblok 1 stuks worden verzameld
in genummerde dozen of tassen.
Ontbrekende of uitlopende artikelen moeten ook
daarbij worden vermeld, waardoor rekening kan
worden gehouden met de benodigde ruimte.
Werk steeds met het indelen en ophangen binnen
het gereedschapsblok met van elk 1 artikel, later
definief aanvullen is makkelijk.
Correcties of verplaatsen is dan ook eenvoudiger.
Probeer naderhand steeds de artikelen op de
ophanghaken te spiegelen, alle voorkanten hangen
dan gelijk.
Soms worden er ook verticale scheidslijnen op de
wand tussen de gereedschapsgroepen
aangebracht d.m.v een smalle kopse lat of tape als
voorbeeld tussen de groep
schroevendraaiers en metaalbewerking etc.

Voor de wandverlichting kan men gebruik maken
van koofverlichting of lichtbakken van diverse
fabrikanten.
Ook zijn er zelfklevende stroken met Merklogo's te
krijgen voor op de koof of op de wand.
==========================

De lokatie van elk artikel moet met een label met
productgegevens worden
voorzien, liefst met Barcode bestelsysteem.
Mooi zou zijn als de verkooprijs wordt vermeld op de
wand en niet meer op het artikel zelf, daarbij is
overprijzen makkelijker.
Denk ook eens aan de mogelijkheid van minimum en
maximum voorraadvermelding op het label. Wanneer
de streepjescode van het product bij de kassa kan
worden gescand, is vaak de prijs, voorraad en
omzetsnelheid daaraan te koppelen !
Wanneer elk artikel toch afzonderlijk wordt geprijsd
en de prijstang de mogelijkheid biedt, denk eens aan
een leverancierscode en inkoopdata mee te printen.
Dit geeft inzicht in omzetsnelheid, leverancier,
retouren etc. Bijvoorbeeld: 04.4619 = 04 leverancier
& week 46 & jaar ’19
=========================
Goede overzichtelijke presentatie en duidelijk
informatie is al 70% van de verkoop !
Steeds meer fabrikanten gebruiken de achterkant
van hun verpakkingen voor aankoop &
gebruiksinformatie.
Maak gebruik van gratis folders door deze bij de
artikelen te presenteren, of in een speciaal hoekje.
Laat een aktieartikel er (tijdelijk) op de wand

uitspringen, met prijs, extra's etc, hiervoor bestaan
speciale wandhaken.
Seizoenwanden, themawanden of fabrieksactie's
met verkoopdisplay's stimuleren de verkoop nog
eens extra.
Ook van belang is de lokatie van de wanden en
gondola's, denk aan zichtbaarheid,
courantheid, hoogte's, looproute's, diefstal etc.
Wanden, gondola's, ophanghaken zijn zowel nieuw
als gebruikt leverbaar, vele leveranciers werken met
het merk www.Tegometall.de
===========================

