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Przyjemniejsze zakupy

Koncept „Netto 3.0” opiera się na 
strategicznych filarach obejmujących m.in. 
skandynawskie wartości i design, utrzymanie 
niskich cen, dbałość o najwyższą jakość, 
współpracę z lokalnymi społecznościami, 
łatwą nawigację, wyrazistą komunikację, 
proste rozwiązania w zarządzaniu sklepem. 
Jednym z pierwszych sklepów Netto 
zaprojektowanych zgodnie z założeniami 
nowego konceptu jest placówka w 
gdańskiej Galerii Madison. Przestronne 

i nowoczesne wnętrze nawiązuje do 
skandynawskiej estetyki. Na klientów czeka 
nie tylko świeżo mielona kawa, sałatki, soki, 
przekąski oraz pieczywo wypiekane na 
miejscu. Asortyment został dopasowany do 
ich potrzeb i obejmuje m.in. szeroką gamę 
produktów bezglutenowych, bezlaktozowych, 
bezcukrowych oraz z certyfikatem BIO. 
Ważnymi elementami, które budują pozytywne 
doświadczenia klientów jest również 
nastrojowa muzyka i odpowiednie oświetlenie. 

„Netto 3.0” to najnowszy koncept duńskiej sieci handlowej Netto, która 
w ciągu 24 lat obecności na polskim rynku otworzyła ok. 380 sklepów i 
wypracowała pozycję jednego z największych sprzedawców detalicznych 
w naszym kraju. Na koncept „Netto 3.0” składają się różne rozwiązania, 
które są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów przywiązujących 
coraz większą wagę do jakości. Sieć Netto, między innymi dzięki nastrojowej 
muzyce, odpowiedniemu oświetleniu, asortymentowi dopasowanemu do 
najnowszych trendów oraz innym rozwiązaniom chce budować pozytywne 
doświadczenia klientów.

- Dzięki współpracy z Signify mogliśmy 
w pełni zrealizować założenia konceptu 
„Netto 3.0”. W naszym gdańskim sklepie 
wykorzystaliśmy najwyższej jakości produkty 
oświetleniowe Maxos Fusion Philips, a to 
dopiero początek wspólnych realizacji. 
Do końca 2020 roku uruchomimy łącznie 
ponad 40 sklepów w koncepcie 3.0, w 
których będziemy korzystać z rozwiązań 
Philips. Atutami oświetlenia Maxos Fusion 
jest nie tylko doskonała jakość światła, ale 
również znacznie niższe koszty energii, co 

ma dla nas duże znaczenie – mówi Wojciech 
Wolny, Kierownik Działu Technicznego 
Netto. – Warto podkreślić, że z Signify 
współpracujemy od dawna. Po pierwsze – 
cenimy elastyczne rozwiązania produktowe 
takie jak chociażby szyny, panele, wpinane 
spoty, które pozwalają na sprawną zmianę i 
modyfikację w oświetleniu wnętrza. Po drugie 
doceniamy elastyczne podejście do potrzeb 
klienta, dopasowanie rozwiązań do tego co 
dla nas jest kluczowe – dodaje. 

Dzięki współpracy z Signify mogliśmy w pełni 
zrealizować założenia konceptu „Netto 3.0”. 
W naszym gdańskim sklepie wykorzystaliśmy 
najwyższej jakości produkty oświetleniowe Maxos 
Fusion Philips, a to dopiero początek wspólnych 
realizacji. Do końca 2020 roku uruchomimy łącznie 
ponad 40 sklepów w koncepcie 3.0, w których 
będziemy korzystać z rozwiązań Philips.

Wojciech Wolny, Kierownik Działu Technicznego Netto



Sklep Netto zlokalizowany w gdańskiej Galerii Madison to pierwsza placówka 
zaprojektowana zgodnie z założeniami konceptu Netto 3.0

Ważnymi elementami, które budują pozytywne doświadczenia klientów, 
zgodnie z konceptem Netto 3.0, jest również nastrojowa muzyka i 
odpowiednie oświetlenie

W sklepie Netto wykorzystano najwyższej jakości produkty oświetleniowe 
Maxos Fusion Philips, które gwarantują nie tylko doskonałą jakość światła, 
ale również znacznie niższe koszty zużycia energii

W przestrzeniach sklepowych, dzięki szynom nośnym można zintegrować 
całą rodzinę paneli świetlnych LED oraz oświetlenie akcentujące, które 
pozwala wyeksponować oferowany towar

Więcej o produktach Maxos Fusion: 
https://www.lighting.philips.com/main/systems/themes/maxos-fusion

Nowoczesna i wydajna technologia LED redukuje koszty zużycia energii 
elektrycznej i dostarcza optymalną ilość światła, tam gdzie jest ono 
potrzebne

W przestrzeniach sklepowych, dzięki szynom nośnym 
można zintegrować całą rodzinę paneli świetlnych 
LED oraz oświetlenie akcentujące, które pozwala 
wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy  
z tych elementów można w łatwy sposób zamontować 
w dowolnej pozycji. Szeroka gama dostępnych opraw 
pozwala na uzyskanie niepowtarzalnej atmosfery. Sieć 
Netto zdecydowała się na czarne oprawy, które tworzą 
wrażenie eleganckiego wnętrza. 

Dagmara Majewska, Key Account Manager, Signify 

Oświetlenie Maxos Fusion to elastyczny 
system liniowy LED umożliwiający dowolne 
pozycjonowanie poszczególnych elementów 
systemu, a także gwarantujący doskonałą 
jakość światła. Możliwość dowolnej integracji 
zarówno liniowych i nieliniowych modułów 
LED a także oświetlenia akcentującego w 
szynach nośnych, jest szczególnie istotna w 
przestrzeniach handlowych, gdyż pozwala 
właściwie wyeksponować oferowany towar. 
Dodatkowo każdy z tych elementów można 
w łatwy sposób zamontować w dowolnej 
pozycji. Szeroka gama dostępnych opraw 
pozwala na uzyskanie niepowtarzalnej 
atmosfery. Sieć Netto zdecydowała się 
na czarne oprawy, które tworzą wrażenie 
eleganckiego wnętrza – mówi Dagmara 
Majewska, Key Account Manager z Signify. 

Co ważne, rozwiązania Signify, są spójne z 
ideą zrównoważonego rozwoju. Nowoczesna 
i wydajna technologia LED redukuje koszty 
zużycia energii elektrycznej i dostarcza 
optymalną ilość światła, tam gdzie jest ono 
potrzebne. Dzięki wysokiej efektywności 
energetycznej Maxos Fusion możliwe jest 
obniżenie kosztów energii o ponad połowę 
w porównaniu do rozwiązań opartych na 
świetlówkach fluorescencyjnych. 
Koncept „Netto 3.0” zakłada bycie blisko 
swoich klientów. To właśnie dlatego sklepy 
Netto są świetnie zlokalizowane, w sercu 
miast lub blisko osiedli mieszkaniowych. W tej 
chwili sieć tworzy 380 sklepów. Netto planuje 
otwarcie kolejnych 40 placówek w koncepcie 
3.0, a to oznacza, że owocna współpraca  
z Signify będzie miała swój ciąg dalszy.

Większa wydajność energetyczna 
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