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Det viktige rommet - som ofte glemmes Emo rekvisitarom-konsept

Det kreves mye forbruksmateriell for at det
moderne kontor skal ”gå rundt”. I hverdagen
tenker man ikke over at ting mangler, før man
virkelig trenger dem.

• Hvor irriterende er det vel ikke at den siste
tonerkassetten er tom, akkurat i det du er i
ferd med å skrive ut et dokument som haster? 

• Mange jobber i dag med trådløse hjelpemidler
som trenger at batteriet skiftes. Det er svært
frustrerende å jobbe overtid med et stort
regneark, for så å oppleve at musen ”fryser”.
Hvor i all verden er det vi har batterier
liggende?

• En stor andel av vår ”felles hukommelse” er
skrevet ned på Post-It® lapper. Hvor mye blir
ikke glemt på et kontor som går tom for
disse?

Med et velordnet og oversiktlig rekvisitarom kan
mange av disse frustrerende opplevelsene
forhindres. Dette betyr at tid og krefter heller
kan brukes på de viktige arbeidsoppgavene. 

Mange bedrifter har et sted for oppbevaring av
kontor –og datarekvisita: Et rom, et skap eller
en krok. Imidlertid er det ofte slik at dette fort
flyter ut, og at innholdet er mer preget av
tilfeldigheter enn av hva kontoret virkelig
trenger.

Fra butikken til kontoret
Vi ønsker å gjøre det lett for kontorforhandleren
å tilby et konsept for rekvisitarom til sine
kunder. Ikke bare for å få til et engangs innsalg,
men for å kunne følge opp sortimentet over tid. 

Vi har brukt våre verktøy, og vår erfaring fra
Space Mangement i butikk, til å utvikle et unikt
konsept for rekvisitarom til kontoret. 

• Forslag til komplett rekvisitarom
• Stort rekvisitarom (4 hyller)
• Lite rekvisitarom (2 hyller)
• ”Kantinekroken”

• Planogrammer
• Utviklet i Nielsen Space Management

programvare
• Oppdateringer ved endringer i sortiment

• Varelister
• Varenummer
• Tekst
• Forslag til antall

• Etiketter for merking av hyllekanter

• Fotografier av hvordan det kan se ut.
Kan brukes til presentasjon for sluttkunde

• Tilgang til showroom, med ferdig oppsatt
stor modul


