
Kit de Imagem de Loja de Roupa

Exposição e apresentação em Lojas de Roupa

Dobragens alternativas

Existem  algumas  dobragens  alternativas,  sem ser  a  típica  dobragem.  E

devemos procurar ser imaginativos, e fazer apresentações diferentes para

que a loja não se torne “aborrecida”.

Se nas prateleiras é difícil ser diferente, porque a roupa não é tão visível,

nas mesas podemos ser originais.

Se  a  sua  loja  for  uma  loja  clássica,  então  você  deve  optar  pela

apresentação  mais  tradicional.  Mas  se  não  for,  então  vale  a  pena

experimentar novas ideias de dobragens.

Aqui ficam algumas ideias de dobragens alternativas.

Sem dobragem

Nada  obriga  a  que  a  roupa  tenha  que  estar  dobrada.  Na  realidade,  a

principal razão para a roupa estar dobrada é ocupar menos espaço.

Mas  muita  roupa  até  pode  ficar  melhor  se  estiver  sem  nenhuma

dobragem. Se tiver espaço, experimente e veja se as vendas melhoram.
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Dobrar roupa a meio na vertical

Esta dobragem não é nada comum, por isso é que a torna original. A roupa

dobrada a meio, na linha vertical. Tal como nas fotos

Dobrar a meio na horizontal

A dobragem na horizontal é mais utilizada que a vertical. Permite que se
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Roupa aberta, juntamente com roupa dobrada.

No lado esquerdo o detalhe de como dobrar uma camisa na vertical, e no lado direto

uma mesa com casacos dobrados na vertical.
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veja a totalidade da parte da metade superior da roupa, que é onde está

normalmente o estampado ou logótipo. Tal como na foto abaixo.

Pilhas parcialmente em cima de outras.

Colocar as pilhas de roupa parcialmente em cima uma das outras, faz com

que se aumente o espaço para expor, e retira o espaço negativo. O efeito é

uma exposição mais “cheia”.

Uma apresentação muito utilizada para expor gravatas, é colocar, numa

mesa, gravatas em circulo e umas parcialmente em cima das outras. Desta

forma consegue-se um painel sem espaço negativo (só se vê gravatas e
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