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01
Expertise in retail

Sinds de jaren ’90 is MEGA actief in de verlichting voor retail, tel daarbij de jarenlange ervaring van de werknemers 
plus de talloze projecten die we hebben mogen verlichten en kom tot de conclusie dat we niet zo maar experts op het 
gebied van verlichting in retail genoemd worden. Onze expertise gaat veel verder dan een goed lichtplan, we zijn ons 
ervan bewust dat elke vierkante meter moet renderen en denken vanuit de consument voor de ultieme winkelervaring. 
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Verlichting

02

Als we kijken naar een retailomgeving zijn er vaak een aantal zaken die direct opvallen, hierbij denken we snel aan de 
huisstijl, inrichting en producten zelf. Verlichting daarentegen wordt pas opgemerkt als het er niet is en juist daarom kan 
er met verlichting onbewust consumentengedrag in de winkel worden beïnvloed. 

Elke type winkel heeft specifieke verlichting nodig en wij zien het als onze taak om de verlichting naadloos te laten 
aansluiten op de doelgroep, architectuur en de producten zonder compromis. In standaard oplossingen geloven wij niet, 
verlichting is maatwerk en met de Belgische verlichtingsfabrikant Lunoo als partner van MEGA kunnen wij elke oplossing 
bieden die een project van ons vraagt.

We gaan veel verder dan een bepaalde lichtkleur, van ons krijg je advies en uitleg over elk aspect van verlichting. We 
willen graag dat de winkelier begrijpt wat we voorstellen en waarom we de winkel op een bepaalde manier verlichten, 
alleen op deze manier kunnen we het maximale resultaat behalen. 
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03
Audio

Met audio is het net iets anders, als er geen muziek wordt afgespeeld zal de bezoeker van de winkel dit niet direct 
opmerken. Maar ook muziek is een belangrijk aspect voor het beïnvloeden van het gedrag van de consument, 
onderzoeken hebben uitgewezen dat de juiste muziek passend bij de doelgroep van de winkel de verblijfsduur verlengt 
en dit vergroot de kans dat hij of zij daadwerkelijk overgaat tot een aankoop. De juiste muziek is niet alleen een goede 
playlist, maar ook de kwaliteit van de audio zal de consument onbewust beïnvloeden in het winkelgedrag.

Met onze draadloze speakers voor montage op 3-fase spanningsrails voorzien wij premium audio in elke hoek van 
de winkel, door de draadloze flexibiliteit kan de installatie in elke bestaande winkel worden gemonteerd zonder het 
aanleggen van extra bedrading en op kan elk moment worden aangepast en/of opgeschaald worden. Met onze 
audioproducten ben je klaar voor de toekomst.
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Totaal ontzorging

04

MEGA gaat verder dan een perfecte licht- en audio oplossing, wij streven naar een duurzame samenwerking met onze 
klanten. Door onze jarenlange ervaring in de projecten weten we wat er nodig is om de uitvoering van het project 
vlekkeloos en binnen de tijdsplanning op te leveren. 

Tijdens het project onderhouden we regelmatig contact met de klant, architect en installateur om zo vroegtijdig problemen 
te signaleren en op te lossen. Door onze ervaren collega’s wordt de verlichting nauwkeurig uitgericht en het audiosysteem 
naar wens geprogrammeerd zodat er niets aan het toeval wordt overgelaten. Met onze verlichting en audio ben je 
gegarandeerd van een degelijk en betrouwbaar systeem voor jaren en mocht er onverhoopt iets zijn wat niet aan de 
verwachtingen voldoet staan we altijd voor je klaar. 
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