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HELO FORM to nieskończenie elastyczny system ekspozycyjno - promocyjny, który 
może rozwijać się wraz z Twoimi koncepcjami oraz potrzebami marketingowymi. 

Modułowa konstrukcja systemu, oparta na bazie aluminiowych profili, oferuje nie-
skończone możliwości aranżacyjne. To jedno z najbardziej uniwersalnych rozwiązań 
dostępnych na rynku, które ułatwia kreowanie przestrzeni sprzedażowej i prezenta-
cyjnej. 
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ELASTYCZNA 
KONFIGURACJA
Z HELO FORM zbudujesz, podobnie jak z klocków, dowolny ekspozytor - 
wyspę reklamową, postumenty prezentacyjne czy regały. Każdy z nich 
można dowolnie modyfikować, odejmując lub dodając kolejne elementy. 







Systemy identyfikacji wizualnej są niezwykle ważne dla każdej firmy. HELO FORM, 
dzięki możliwości wykorzystania wyświetlaczy LCD, ułatwia prowadzenie multimedial-
nych kampanii reklamowych w miejscach sprzedaży. Zarządzając contentem przez Digi-
tal Signage możesz efektywniej kierować swoimi komunikatami, docierając do konkret-
nej grupy odbiorców. 



Z HELO FORM kreowanie przestrzeni sprzedażowej i prezentacyjnej jest niezwykle 
proste. Modułowość systemu zapewnia pełną swobodę zmiany aranżacji, dopasowania 
jej do konkretnego miejsca czy powierzchni oraz co niezwykle ważne - odpowiedniego 
pogrupowania i wyeksponowania asortymentu. 



Kolekcja jest komplementarna, harmonijna pod względem stylu i formy, dzięki czemu 
sprawdza się w najróżniejszych działaniach związanych ze sprzedażą oraz visual mer-
chandisingiem. Od aranżacji witryn sklepowych, przez strefy shop-in-shop i showroomy 
po ekspozytory produktowe. Możliwości systemu są niemal nieograniczone. 



Już niewielka aranżacja pozwala na stworzenie efektownej prezentacji produktów. 
Takiej, która przyciąga uwagę, akcentuje obecność marki i co niezwykle ważne - podkre-
śla czytelność ekspozycji. Wszystko, co musisz zrobić, to zaplanować sposób prezentacji, 
a następnie wybrać odpowiednią konfigurację oraz wyposażenie systemu. 



HELO FORM może pełnić wiele różnych funkcji. Jedną z nich jest strefowanie prze-
strzeni. Odpowiedni dobór modułów eliminuje problem zbyt wąskich przejść w alejkach 
sklepowych oraz pozwala na optymalne zagospodarowanie stref sprzedażowych. 



Planujesz zaaranżować wyspę reklamową lub też wyposażyć sklep w postumenty pre-
zentacyjne? Kolekcja HELO FORM obejmuje szereg uniwersalnych ekspozytorów, które 
możesz wzbogacić o dodatkowe rozwiązania - panele graficzne, oświetlenie czy też szufla-
dy systemowe. Dzięki nim, te z pozoru proste bryły, staną się niezwykle skutecznym narzę-
dziem ekspozycyjnym i reklamowym. 



HELO FORM zapewnia dużo miejsca do przechowywania, zajmując przy tym niewiele 
przestrzeni. Atutem systemu jest możliwość regulacji wysokości półek oraz kąta ich 
nachylenia. Takie rozwiązanie z powodzeniem sprawdza się showroomach, galeriach, 
sklepach muzycznych, księgarniach czy salonach prasowych.



W wariancie standardowym konstrukcja systemu malowana jest najczęściej na 
jeden z trzech uniwersalnych kolorów (biały, czarny lub antracytowy) jednak, jeśli 
zależy Ci na oryginalnych i niepowtarzanych zestawieniach, możesz wykorzystać do-
wolny kolor z palety RAL. 



Zróżnicowana wielkość poszczególnych elementów umożliwia tworzenie dowolnej 
aranżacji - przyściennej, wolnostojącej, z dostępem jednostronnym lub 360 stopni. Przy 
projektowaniu każdego z modułów możesz grać kolorami, wymiarami oraz wypełnienia-
mi strukturalnymi - w katalogu dostępnych materiałów znajdziesz miedzy innymi PCV, 
płytę HPL, fornir czy blachę dekoracyjną.
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Paleta kolorów standardowych

Położenie

Przykładowe konfiguracje

Kolory mogą nie odpowiadać kolorom rzeczywistym, z uwagi na różne parametry monitorów, kart graficznych i ich ustawień. Firma nie ponosi odpowiedzialności za różnice między poniższymi paletami a efektami końcowymi widocznym na wyrobie.

front tył

Materiał

aluminium płyta meblowa tworzywa



Clever Frame sp. z o.o
ul. Grota-Roweckiego 203

52-214 Wrocław

biuro@heloform.com
+48 71 789 50 01
+48 531 055 266


