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  فروشگاهی یفضاطراحی نورپردازی در 

 

بهتر محصول،  شیپاسخ دادن وجود دارد: نحوه نما یبرا یادیز سواالت ،یفروشگاه خرده فروش یاندازراه هنگام

وجود  زین گریمهم د وندیپ کیاما  ره،یاز فروشگاه و غ یطرح کل میاز محصوالت، نحوه تنظ یمکان مناسب برخ

 یخرده فروشان نباشد، اما نورپرداز یاصل جهاگرچه نور ممکن است مورد تو .شده یطراح ییدارد: نحوه روشنا

 .بگذارد ریتأث یو بر فروش و تجربه مشتر تواندیم فروشگاهیدر فضای 

 شیمصرف و افزا تیدارا در ه یدر واقع مشتر تواندیفروشگاه م ییکه روشنا دهدیلوکس نشان م ریاخ مطالعه

که  دیجد یبا طرح نورپرداز یمد آلمان یخرده فروش کیحجم فروش »کند:  یاریکننده هر مصرف یهانهیهز

 ٪۱۲فروشگاه حدود  استفادهاست. فروش بال یگریشده، بهتر از د یهدف خود طراح انیجلب نظر مشتر یبرا

 .رسدیدر زمان مناسب فوق العاده به نظر م زیبا نور مناسب، همه چ .داشته است شیافزا

 یاستراتژ نیبه ا ینگاه دییایب د؟یکنینور استفاده م یخود از طراح یبهبود سطح کل یچگونه برا نیبنابرا

 ؟میندازیصوالت بمح یخرده فروش یها و فضافروشگاه یبرا ییروشنا
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ورود افراد به فروشگاه و  هیاست. روح انیمشتر یبراو مناسب مطبوع  ییفضا جادیا یهااز راه یکی ینورپرداز

نور  نیداشته باشد. ا یمعنادارمورد استفاده رابطه  یبرند و محصوالت ممکن است با نورپرداز ریتأث نیهمچن

 یها از نام تجاربر برداشت آن یادیز ریکرده و تأث ییراهنما یاصل یهاکاال یرا به سمت تمرکز بر رو دارانیخر

 .و فروش محصوالت دارد یکل

هنگام  انیمشتر :ر قراردهیدظموارد بسیاری را مدناست که  نیفرض ا شیپ ؟دیکن جادیرا ا یینوع فضا چه

که  یدر حال ،به آنها آرامش میدهد می. نور گرم و مالخواهندیم شتریرا ب یگردش در فروشگاه چه نوع احساسات

 .نندیبب یشتریتا محصول را با وضوح ب کندیکمک م انیبه مشتر شترینور ب
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 فروشگاه  ینورپرداز در ییانواع روشنا

 ریتأث نیشتریفروشگاه را با ب یکل یفضا طیفروشگاه اشاره دارد. نور مح ییروشنا یبه مفهوم کل نی: ایطیمح

 جادیا پ یکل یو فضا ردیگیبزرگ در مرکز فروشگاه قرار م ییچراغ روشنا کی. به عنوان مثال، کندیم جادیا

 .شودیم

را به چند محصول در  انیتوجه مشتر تواندیم "\کانون توجه"\از نوع  ینورپرداز یطراح نی: ایدیکل ینورپرداز

 .است جیرا اریلوکس بس یهاروش در مغازه نیفروشگاه جلب کند. ا

با  یانداز هستند. اما تمرکز نورپرداز هینقاط پرتاب و سا ینور اغلب دارا یسنت می: مفاهادیز تیبا فعال ینورپرداز

را در  یتمال از دست دادن هرگونه محصولروشن است تا اح یپوشش دادن کل فضا با نورپرداز اد،یز تیفعال

 .ببرد نیاز ب انیمشتر

 انتخاب چراغ مهم است؟ چرا

از  یاریبس ریاخ یهاهستند، اما در سال یفلورسنت متکچراغ های  ییبه شدت به روشنا یسنت یهافروشگاه

 یهافروشگاه یمقرون به صرفه و کم مصرف برا یانهیگز LED ییآورده اند. روشنا یرو LED ییبه روشنا افراد

 یهااستفاده از چراغاست، اما  دیمف یینوع روشنا هراگرچه ”اظهار داشت: است. صاحب فروشگاه  یخرده فروش

LED یها. چراغندیبیقابل توجه م یایرا با مزا LED  ،رهیغ منطقه هدف و قیدق یساز، قادر به روشنزیباروشن 

 "دارند. ازیبه مشخصات ن فروشگاه یهستند. تمام فضا
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را  یممکن است الزم باشد انواع مختلف نورپرداز د؟یکنیفروشگاه استفاده م کیدر  LED چگونه از نور نیبنابرا

نور نشان دهد.  نیبرند است و محصول را در بهتر جادیرا که مناسب ا یطیتا مح دیدر فروشگاه امتحان کن

مختلف  یهایاستراتژ ای دیرا روشن کن ودچگونه محصول خ دیریبگ ادی دیتوانیوجود دارد که م یادیز یهاروش

لزوما محدود به  ن،ینور ممکن بدرخشد. عالوه بر ا نیتا محصول در بهتر دیکن شینور را در فروشگاه خود آزما

انواع مختلف نور را در سراسر فروشگاه  یخرده فروش یهااز فروشگاه یاری. بسستین یینوع چراغ روشنا کی

 .کسب کنند یخوب اریبس جینتا توانندیم ومخلوط و مطابقت داده اند 

 backlightنور محصول و نور  دمانیچ یایمزا

ا همان هر منطقه از فروشگاه را ب دیتوانینم نیبنابرا - شوندیداده نم شیاندازه نما کیمحصوالت به  همه

به  یمشتر تیهدا یاز کنتراست برا دی. در عوض، باکندینم جادیا یکنتراست چیه رایز د،یروشن کن ییروشنا

 .وددر منطقه فروش استفاده ش متیق گرانای دیمحصوالت جد یسمت تمرکز رو

. دیاستفاده کن میمستق ریمنابع غ ای بک الیتدارند، از نور  ازین یادیمحصول که به فوکوس ز یهاشگرینما یبرا

 نیا ریدر قفسه، که در غ نییدر توجه مردم به قرار دادن محصوالت سطح پا ژهیبه و تواندیتر ممگر بک الیتنور 

 .دباش موثرگرفته شود،  دهیصورت ممکن است ناد

عدم وجود  لیبه دل ن،ی. عالوه بر اشودیدر محصول م یشدن زمان مرور مشتر یباعث طوالن بک الیت نور

آرامتر و  یطیبه مح یابیدست یبرا بک الیتاز نور  توانیم کند،یکه چشم را به خود جلب م زیکنتراست ت

 نورهای دیگرنسبت به  یترجذاب یهاجلوه تواندیم بک الیتاز نور  یاگسترده فیاستفاده کرد: ط یمیصم

 .کند جادیا

مناسب نور  یاست. طراح یخرده فروش های شگاهفرو یطراح یاز استراتژ ینور بخش یمجموع، طراح در

 کند. جادیا یتجار یهافروشگاه یرا برا یبهتر یفروش برند کمک کند و تجربه مشتر شیبه افزا تواندیم


