Onderzoek de locatie goed.
Hoe groot, hoe hoog, veel of
weinig ramen.
Welke verlichting is er, kun je
iets ophangen aan het
plafond, wat voor vloer is er,
waar bevinden zich de
stroompunten?

Bepaal het budget.

Ga op zoek naar inspiratie,
bijvoorbeeld op beurzen, of
op internet. Laat je
inspireren door je
omgeving of de actualiteit.
Verzamel foto’s van items
die passen bij de gewenste
sfeer. Gebruik grote items
als eyecatcher en kleine
voor de detail afwerking.
Visualiseer je idee en
de sfeer d.m.v. een
moodboard. Gebruik
hiervoor de gevonden
foto’s en
experimenteer met
kleuren die hierbij
passen.

Koop de gewenste
items in. Let goed op
de levertijden, zodat
alles op tijd in huis is.

Vraag offertes aan en kies
voor de mooiste producten
van de beste kwaliteit, zodat
het geheel er straks mooi en
professioneel uitziet. Maak
een lijst van alle items die je
wilt bestellen.

Kies de items die je in
werkelijkheid wilt
gebruiken om de
uiteindelijke sfeer te
bereiken. Let hierbij op het
budget. Gebruik hierbij een
plattegrond op schaal,
waar je alles op intekent,
zodat je ook weet dat alles
past.

Plan de opbouw
/restyling. Zorg voor
voldoende personeel
met verstand van
zaken en styling. Maak
goede afspraken en zet
deze in een draaiboek.
- Check d.m.v. de itemlijst of
alles geleverd is en check de
kwaliteit van de producten.
- Stuur de medewerkers het
draaiboek, het moodboard en
de plattegrond.
- Check je gereedschap, denk
ook aan ladders, verlengkabels,
etc.

De opbouw/restyling: verdeel
de taken en ga aan de slag.
Bekijk het resultaat kritisch.
Ben je nog niet tevreden?
Verplaats wat items, stel de
verlichting bij, haal eventueel
iets weg, net zolang tot je
helemaal blij bent met de
perfecte sfeer metamorfose.

Heb je hulp nodig? Neem dan
contact op met ons.
www.twinengine.nl/contact/

SFEERMETAMORFOSE IN 12 STAPPEN

Bepaal de sfeer, het thema of
de gewenste stijl. Vraag
hierbij feedback aan je
doelgroep, kruip in de huid
van...

