
Meer verkopen door een 
unieke winkelervaring en  
besparen op onderhoud, 
installatie en energie
Met het flexibel instelbare Philips StoreWise wireless  
verlichtingssysteem creeërt Hoogvliet voor elke afdeling  
en elk product de optimale winkelambiance.

Scheveningen
Nederland

StoreWise wireless



Hoogvliet biedt bezoekers  
de allerbeste winkelbeleving
Met bijna 70 supermarkten in het westen en midden 

van Nederland biedt Hoogvliet zijn klanten de 

hoogste productkwaliteit en een fijne winkel

ambiance. Die belofte wilde de supermarkt

keten ook waarmaken in zijn nieuwe filiaal in 

Scheveningen. Daarbij past een flexibel instelbaar 

verlichtingssysteem. Philips StoreWise wireless 

bleek hiervoor de beste keuze.

“ Met Philips StoreWise wireless bieden wij onze klanten 
een unieke winkelervaring. Door te variëren met 
lichtniveaus komen al onze producten optimaal tot  
hun recht. Met dit draadloze systeem besparen wij  
op installatie en materiaalkosten, en op energie.  
Enorme voordelen waarmee Philips StoreWise wireless  
ons aangenaam heeft verrast.” 
Marco Brienen, projectleider bouw en techniek Hoogvliet 

De beste keuze in verlichting 
voor uw supermarkt
Philips StoreWise wireless:

•  is eenvoudig te installeren, doordat gebruik 

wordt gemaakt van draadloze sensoren;

•  bespaart op materiaalkosten bij installatie;

•  stimuleert tot aankoop, doordat verlichting  

per zone, per afdeling en zelfs per product  

is in te stellen;

•  is eenvoudig te bedienen via de Philips 

StoreWise wireless app.



“ Wij presenteren ons assortiment nu op z’n best. Door via  
de app per zone de verlichting in te stellen, zien onze 
producten er veel aantrekkelijker uit. Versproducten ogen  
écht dagvers en andere producten en productgroepen,  
zoals promoproducten of wijn, worden perfect uitgelicht.  
Dit stimuleert aankoop.” 
Marco Brienen, projectleider bouw en techniek Hoogvliet 

 Antwoord op online winkelen 

  Philips StoreWise wireless is hét antwoord op online winkelen. Goede verlichting maakt 

van winkelen een beleving; een prettige activiteit die een zorgvuldige aankoop in een 

sfeerrijke omgeving mogelijk maakt.

 

 Flexibel in te stellen verlichtingsniveaus

  Met de Philips StoreWise wireless app worden de lichtintensiteit en kleurtemperatuur  

op elke afdeling en elk gangpad afgestemd. Producten worden in de juiste ambiance 

gepresenteerd, desgewenst aansluitend bij bijzondere seizoens en actiemomenten.

 

 Energiebesparend

  Met Philips StoreWise wireless wordt het verlichtingsniveau onder andere afgestemd 

op openingstijden en het daglicht, maar tegelijkertijd ook op ruimtes die beperkt 

worden gebruikt (magazijn, goederenontvangst, kantine, etc). Zo wordt, behalve op  

de wireless installatie, ook bespaard op energiekosten.

 

 Klaar voor de toekomst 

  Philips StoreWise wireless is klaar voor de toekomst. Integratie met toekomstige,  

nog te ontwikkelen armaturen en sensoren is mogelijk, en ingrijpende aanpassingen 

zijn niet meer nodig.

Besparen met Philips StoreWise wireless
Met Philips StoreWise wireless kiest Hoogvliet voor installatie en 

onderhouds gemak. Lichtlijnen zijn via sensoren en Wireless Group 

Control verbonden met de meterkast. Vooral bij verbouwings of 

renovatiesituaties, waar het trekken van bekabeling vaak kostbaar 

is, realiseert Philips StoreWise wireless besparingen.
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warenhuizen

“ Door in de winkel rond te lopen kunnen wij voor Hoogvliet  
via de app nu snel de juiste verlichtingsniveaus instellen,  
en per lichtgroep en product meteen de instellingen  
aanpassen. Dat bespaart veel tijd.” 

Rolf Dracht, technisch directeur Waterman Installatietechniek
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