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Đối với những doanh nghiệp kinh doanh online thì showroom đóng vai trò rất quan trọng để doanh nghiệp dễ dàng quảng bá sản
phẩm của mình với khách hàng. Chính vì thế việc setup nội thất showroom luôn được những người kinh doanh online chú trọng.
Dưới đây là những lưu ý khi setup nội thất showroom mang lại hiệu quả cho dân kinh doanh online.

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT
CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN
Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ
Thổi hồn không gian xanh đầy
nắng gió vào ngôi nhà bạn
5 món đồ gỗ nội thất không thể
thiếu cho gia đình bạn
Thiết kế nội thất cho quầy bar
trong bếp chuyên nghiệp
Setup nội thất cho nhà 1 phòng
khách và 3 phòng ngủ
Thiết kế nội thất gỗ cho chung c
cao cấp cần chú ý gì?
Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu

Sản phẩm cần được trưng bày ở vị trí đẹp và dễ nhìn
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Điều quan trọng nhất trong thiết kế showroom chính là trưng bày sản phẩm sao cho dễ nhìn và đảm bảo tính thẩm mỹ nhất có thể.
Sản phẩm ở vị trí trung tâm sẽ gây ấn tượng mạnh với khách hàng ngay từ khi đặt chân vào. Ngoài ra, không nên đặt quá nhiều
nội thất quanh sản phẩm vì có thể khiến chúng trở nên rối mắt. Khách hàng cũng sẽ khó phân biệt được đâu là sản phẩm chính và
đâu là nội thất trang trí.
Tùy thuộc vào diện tích của showroom mà cách bày trí nội thất bên trong sẽ khác nhau. Tuy nhiên, cần đảm bảo được không gian
đủ để làm bật sản phẩm.
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Bố trí ánh sáng và màu sắc hài hòa

Lựa chọn màu sắc đóng vai trò quan trọng trong thiết kế nội thất showroom. Bởi màu sắc sẽ phần nào thể hiện được sản phẩm
mà bạn trưng bày. Chẳng hạn đối với một showroom bán âu phục cho nam thì có thể lựa chọn các gam màu trắng, nâu để thể
hiện nét cổ điển hoặc lịch lãm theo phong cách Châu Âu.
Ngoài ra, màu sắc còn ghi điểm trong mắt khách hàng và khiến họ ghi nhớ khi ghé thăm showroom của bạn. Điều này giúp các
doanh nghiệp online dễ dàng hơn trong việc nhận diện thương hiệu với người tiêu dùng.
Bên cạnh màu sắc thì còn có ánh sáng. Setup nội thất cho các showroom khác nhau, người thiết kế sẽ sử dụng các loại ánh sáng
khác nhau. Có nơi sử dụng ánh sáng vàng để tạo cảm giác ấm cúng như cũng có nơi buộc phải dùng ánh sáng trắng,...Sự kết
hợp hài hòa về ánh sáng và màu sắc trong setup showroom sẽ tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng ngay từ khi đặt chân vào.

https://giuonggo.net/setup-noi-that-showroom-cuc-ky-hieu-qua-cho-dan-kinh-doanh-online.html

2/4

12:37, 13/10/2022

Setup nội thất showroom cực kỳ hiệu quả cho dân kinh doanh online

Khéo léo trong việc lựa chọn nội thất
Mỗi sản phẩm khác nhau sẽ phù hợp với các loại nội thất khác nhau. Để làm bật lên sản phẩm chủ đạo cũng như gây ấn tượng về
phong cách, thương hiệu thì nội thất trong showroom cũng cần đồng nhất. Vẫn ví dụ ở trên, nếu sản phẩm là âu phục cho nam thì
nội thất bên trong nên chọn là bàn, ghế, giá treo đồ, gương,...tất cả đều phải mang phong cách Châu Âu.
Nội thất lựa chọn cho thiết kế showroom cũng cần đảm bảo tính riêng biệt và độc đáo. Không nên sử dụng những món đồ dễ gây
nhầm lẫn với các thương hiệu khác. Điều đó giúp khách hàng khó nhận diện thương hiệu của bạn hơn.

Bên cạnh những yếu tố chính kể trên thì khi setup nội thất cho showroom người thiết kế cũng cần quan tâm tới yếu tố phong thủy.
Một showroom kinh doanh hợp phong thủy với chủ doanh nghiệp sẽ giúp việc làm ăn trở nên thuận lợi và ngày càng phát triển.
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Ngày nay, setup nội thất showroom đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp online quảng bá thương hiệu tốt và tạo độ uy tín
cao. Các khách hàng cũng dễ dàng nhận diện thương hiệu và ghi nhớ tốt hơn. Với những lưu ý trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn có
được những thiết kế ưng ý cho showroom của mình.
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