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Ритейл сектора се променя динамично всеки ден, като развитието поставя
нови предизвикателства пред производители и търговци. С нарастването на
конкуренцията и развитието на потребителските предпочитания търговците
продължават да усъвършенстват предлагането в зависимост от начина, по който
потребителите разглеждат, пазаруват и купуват. Изпробват се нови техники и
технологии, които да добавят стойност цялостно ново изживяване в процеса на
стандартното пазаруване.

От първостепенно значение днес е
търговецът да успее да спечели
вниманието на клиента.
Това е и първата посока, която
#RETAILSHOW
развива, за да покаже атрактивни
и завладяващи инсталации за точката
на продажба, там където клиентът
решава кой точно продукт да купи.

С различен разширен формат,
с целия спектър от детайли
за по-интензивно взаимодействие
с клиента!
Търсенията на пазара и развитието на сектора
изискват самостоятелен формат, който да покаже
целия спектър на продукти и услуги в ритейл сектора,
който все по-интензивно постига основната си цел спечелване вниманието на клиента за бързо,
информирано и удобно достигане до предлаганите
продукти и услуги.
В този смисъл #RETAIL SHOW има за цел да събере
на едно място фирмите производители и вносители
на оборудване и услуги от сферата на ритейл, да даде
възможност за представяне на водещите акценти
в сектора, да проследи новостите и тяхното
отражение върху пазара в България и поведението
на потребителите.

Няколко основни компонента дават обобщена цялостна
концепция за всички участници: изложители, посетители,
търговци, лектори:

Планиране
на пространството

Магията, която
светлината внася

Технологиите като
основа за развитието
на сектора

Маркетингови техники
в подкрепа на ритейл
сектора.

Планиране на пространството
Голямото предизвикателство пред стационарната търговия на
дребно сега е да достигнеш до всички сетива на клиента още от
входа на обекта. Разказването на истории чрез архитектурата
и дизайна на обекта е страхотна възможност за търговеца да
създаде индивидуални реалности и опит, а това включва:
Архитектура и дизайн на магазина и складовите пространства;
Архитектура и дизайн на фуд ритейл, зони, взаимовръзки и
синергия, управление на проекта;
Визуални технологии и системи за управление на клиента;
Ритейл оборудване за хранителния сектор: топли витрини,
неутрално оборудване, хладилно оборудване, кафе и вендинг
оборудване, оборудване за напитки, индустриална вентилация и др.;
Обзавеждане на магазини и складове: системи за организация
на рафтовете, дисплеи, климатизация и вентилация, колички
за пазаруване, каси, складови колички, системи за насочване на
клиенти, климатизация и вентилация, машини за почистване,
системи за съхранение, входни зони и др.;
Мебели и аксесоари за представяне на облекла и други стоки:
аксесоари за манекени, дескове, шоукейс, стенни
системи, системи от рафтове и етажерки,
Услуги за декориране, пакетиране и др.

РОЛЯТА НА СВЕТЛИНАТА И ОТРЕДЕНОТО И
ПЪРВО МЯСТО ПО КАЧЕСТВО Н А ПРЕДСТАВЯНЕ
Когато става въпрос за създаване на атмосфера,
светлината е основният компонент.
Планирането на осветеността, е бъдещето
на офлайн презентирането на продукта.
Благодарение на интелигентното управление
на осветлението се постига ефективност без
компромиси.
системи за контрол на осветлението,
модерно осветление от входната зона през
изложбената част до касата,
външна реклама,
принтове, декорация, рекламни материали,
осветление, лампи,
Smart Lighting,
От своя страна LED технологиите дават напълно
нови възможности за представяне на продукти
по емоционално убедителен начин.

Представяме иновации и тенденции в областта на
технологиите и мобилните решения за търговия на
дребно. Технологиите за търговия ни дават нови
маркетингови възможности и стратегии за успех!

ТЕХНОЛОГИИТЕ
КАТО ОСНОВА
ЗА РАЗВИТИЕТО
НА СЕКТОРА

разработки в самоуправлението
и самостоятелното сканиране;
системи за плащания;
решения за дигитален макетинг;
POP и POS софтуер, хардуер и услуги;
услуги
решения за електронна търговия;
търговия
роботи и изкуствен интелект;
интелект
управление на вериги за доставки;
доставки
етикетиране;
етикетиране
мениджмънт на човешките ресурси;
ресурси
контрол на достъпа, платежни системи;
системи
комуникационни технологии и мрежи, RFID;
RFID
наблюдение на стоките, инсталации за наблюдение;
наблюдение
мобилни плащания, управление на плащанията в брой;
брой
складиране и транспорт;
транспорт
технологии за сигурност;
сигурност
интеграция на мобилни устройства
в дистрибуторските системи;
облачни услуги;
аналитични приложения.

МАРКЕТИНГОВИ ТЕХНИКИ В ПОДКРЕПА НА РИТЕЙЛ СЕКТОРА
Пазаруването се превръща в интерактивно високотехнологично
изживяване. Развитие на отношенията между купувач и продавач,
клиент и марка и значението на комуникацията на живо
представени като интензивно и автентично усещане.
Интегриран опит и проектирани преживявания с марката;
Иновативни формати, определящи тенденциите;
Създаване на сценарии за взаимодействие с клиентите;
Търговски платформи и събития, за разработка и оптимално
използване на цифровизацията;
Визионерство в комуникациите - настоящите и бъдещите
предизвикателства пред отношенията с клиентите;
Дигитализираната и многоканална комуникация;
Това са възможности, които можете да използвате,
за да привлечете вниманието на вашите клиенти.
Във времената на електронната търговия визуалният маркетинг
става все по-важен. Търговецът става и разказвач, и бестселър.

Изледвайте тематичните зони в залите за да откриете Вашето точно
място и да постигнем заедно максимален ефект от Вашето участие!
Зали 5 и 6 представя FOOD RETAIL, или всичко
за оборудването и обзавеждането на магазини за
храни, места за хранене и кетъринг. Предлаганите
продукти варират от хладилни системи, рафтове
за магазини, оборудване за обработка и приготвяне
на храна за почистване, нарязване, разфасоване,
мелене, бъркане, пълнене и други процеси, топли
точки в магазина, фурни за печене, до атрактивни
тематични точки и цели хранителни светове. Всичко
в бранша остава подчинено на основните принципи на
храненето: свежест и качество.
Зала 6 е и мястото, където ще се проведе
GASTRONOMIX форум за висша кулинария. Събитието
залага на богата тематично структурирана програма.
Ще се представят изтъкнати шеф-готвачи всеки с
различен акцент на развитие, опит и технологии.

ЗАЛА

ЗАЛА

Във Future Shop в зала 5 проектираме споделен магазин.
Ще предложим симулация на магазин, която дава
индивидуални отговори на всеки при проектирането
на съвременен магазин.

В зали 5 и 6 е представен
Retail сектора
във всичките аспекти.

Във Future Shop изложители от една продуктова
категория могат да намерят място един до друг.
В елегантно представяне и сравняване дори
за конкурентите е добре дошло да са един до друг!
Future Shop #RETAIL SHOW дава изключителната
възможност производители и дистрибутори да покажат
най-новите мебели, устройства и други решения.
Всяка фирма изложител е добре дошла да покаже
продукт в определена категория.

ЗАЛА

ЗАЛА

Специалната концепция на Digital Village в зала 2
обединява специалистите в дигиталните решения,
които обслужват както ритейл сектора, така и
печатарската и рекламната индустрия.
Digital Village излиза от традиционната представа
за участие на изложение. Наред с изложбената си
площ всеки изложител притежава (споделя) и част
от времето на специализираната публика и другите
изложители.
Тази глобална платформа за презентиране
на дигитални решения, технологии и иновации
в областта на ритейла, рекламата и печата дава
физическа възможност на споделено пространство
участникът да представи предимствата, подхода
и решенията, както пред клиенти, така и пред
специалисти в същата област.
На сцена в центъра на зоната пред погледа на всички,
във всеки от трите дни на изложението
ще се представят тематично технологичните
решения на участниците.

ЗАЛА

ЗАЛА

Още една интегрирана зона в зала 2
среща #RETAIL SHOW и COPIS.
Осветлението се разглежда в аспекта
на основен виновник
за качественото и съвършено
представяне на даден продукт,
и светлината, която привлича
погледа – светлинни реклами,
външна реклама, принтове, декорации,
нови технологии за по-успешно
презентиране. Всичко, свързано
с ефективност и устойчивост.

ЗАЛА

Зали 1 и 2 са професионална платформа
за демонстриране на последните
технологични достижения в областта
на рекламната и печатарската индустрия,
тенденциите при графичния
и пространствения дизайн, дигиталния печат,
материалите и консумативите за печатната
индустрия, софтуер за печат и управление
на бизнес процесите, сувенири и подаръци,
рекламен текстил, печатна,
светлинна, външна и сувенирна реклама,
производство на рекламно-информационни
елементи и визуални комуникации.

1/2
ЗАЛИ

1/2
ЗАЛИ

Нулев отпечатък е етична, икономическа и визионерска
цел за промяна на навиците и начина на живот по подобие
на устойчивите природни цикли, където всички отпадни
материали са предназначени да служат като суровини
за други процеси.
В новото издание на изложението за печатни технологи
и рекламни продукти и услуги Copis 2021 поставяме акцент
на Zero Waste концепцията в рекламната и печатарската
индустриии.

ЗАЛА

Все повече решения в полза на рециклируемите и компостирани
материали и замяна на традиционни производства
с природосъобразни процеси заемат място в различни бизнес
области и в частност в рекламния сектор.
Био полимери, като основен компонент на биоразградимо
ламиниращо фолио, компостируеми опаковки, рекламни средства
с двойно предназначение, които след приключване на основната
им задача влизат в нова роля чрез своеобразно биоразграждане,
рекламни сувенири и дори дрехи и бижутата, произведени изцяло
от рециклирани материали и пластмасови отпадъци, както и
много други устойчиви решения, целящи нулев природен
отпечатък ще бъдат представени в тематична зона Zero Waste
в зала 1 на Интер Експо Център по време на изложението COPIS
през февруари 2021 г.

И ОЩЕ В ЗАЛА 1
Второто издание на голямото рекламно предизвикателство
Digital is cool ще даде отново възможности за:
Обединение и екипна работа на ключовите специалисти около
създаването на дигитална печатна рекламна кампания –
маркетолози, криейтив директори, дизайнери, копирайтъри
и продуценти в едно помещение.
Развитие на уменията във вече модерни и достатъчно
достъпни технологии за дигиталната реклама, прилагани сред
големите брандове на пазара.
Подобно състезание развива умението на специалистите
да създадат заедно бързо и качествено цялостна рекламна
кампания. И не на последно място, това е добър повод за среща
между специалисти и компании в рекламния бранш.

ЗАЛА

ОЧАКВАМЕ ВИ!
retailshow.bg
copi-s.com

