
Tur til Bilka  
 

Vurdering af facader 

Facaden er det første, en kunde bliver mødt af, derfor er det vigtigt, at den fanger de rette kunder, og giver 
dem lyst til at træde ind i butikken. 

 

 

Butiksmiljø De 5 L’er 

Butiksmiljø er den helhedsoplevelse, kunden bliver mødt af i butikken. Lys, lyd, duft, layout og liv - kaldes 
de 5 L'er - og det er disse elementer og kombinationer af dem, der skaber et godt butiksmiljø. Hele tiden 
skal du huske at have målgruppen og konceptet for øje. Spørg dig selv: Hvad er det min målgruppe vil have? 
Og hvordan passer det sammen med mine øvrige tanker omkring konceptet for min butik? 

 

Lys 

Hvordan er lyssætningen i butikken? Bliver varerne præsenteret bedst muligt? Er det et stærk lys, 
behageligt lys eller er dæmpet lys, og passer det til butikken?  

 
 

Lyd 
Hvad er der af lyd i butikken? Her lytter vi både efter om der er musik, elektroniske reklamer eller biplyde 
fra kasseområdet. Hvilke følelser og tanker sætter musikken i gang? Hvis det fx er en boghandler, ville det 
virke noget specielt, hvis de spillede hård tysk dødsmetal! Her ville lidt mere stille og roligt klassisk musik 
passe bedre ind. Er der musik, og passer den til butikkerne? 

 

Hvad er det første du/i bliver mødt af?  

Hvordan ser facaden ud?  

Signalerer facaden det samme som resten af butikken?  

Hvordan påvirkes du af facaden?  



Luft 

Hvordan er luften i butikken eller måske nærmere duften. Hvordan er temperaturen i butikken og er der 
bestemte dufte som er med til at skabe opmærksomhed, eller et ønske om at købe?

 
 

Layout  

Produktopsætningen har også meget stor betydning for, hvordan varerne bliver opfattet og forstået, og 
hvad kunderne får ud af at komme i butikken. Hvordan synes I varerne bliver vist? Hvordan er materialevalg 
eller farvevalg, og naturligvis selve indretningen i butikken?

 
Liv 

Det sidste, der skal være til stede for, at vi kan tale om, at der er et egentlig miljø i butikken, er aktivitet. 
Sker der noget i butikken? Er der aktiviteter? Er der konkurrencer? Er der noget, der skaber liv?

 
 
Hvis der er nogen L'er, I ikke bruger, skal du kigge på, om de bør anvende det, og hvordan de kan gøre det. 

Købstyper 

Find eksempler på varer der viser de forskellige købstyper, noter også varens pris
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