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„Forever faster“ – met het doel om het snelste sportmerk ter wereld te worden, heeft PUMA
zich opnieuw gepositioneerd. Bij dit thema horen ook het retaildesign en het lichtconcept
van de huidige PUMA Stores: gerichte lichtaccenten leiden door verschillende ruimtezones
en plaatsen artikelen, foto's en volledige arealen op de voorgrond. Op die wijze schept de op
de waarneming gerichte verlichting met Optec spots van ERCO dynamiek, visueel ritme en
diepte. Wij ontmoetten Pablo Rodriguez, Global Head of Retail Environment bij PUMA, in de
nieuwe winkel aan de Hackeschen Markt in het centrum van Berlijn. Hier licht de
retaildesignspecialist met jarenlange ervaring in de modebranche het globale concept van
de PUMA Store toe.
Het nieuwe retailconcept van PUMA vertelt het verhaal achter de producten.
—Pablo Rodriguez, PUMA SE

In het verleden heeft sportartikelfabrikant PUMA zijn huisstijl primair vooral door de kleur rood
overgedragen. Na de relaunch van het merk in 2013 kwam vervolgens het merkenverhaal met het
thema „Forever Faster“ in beeld. Pablo Rodriguez, Global Head of Retail Environment bij PUMA, heeft
met zijn team het nieuwe retaildesign ontwikkeld dat het idee van de dynamiek met hedendaagse
vormen voor het vertellen van het verhaal ensceneert en dat door het lichtconcept wordt ondersteund.
„Het nieuwe retailconcept staat ten dienste van het product. Het vertelt het verhaal achter de
producten.” aldus Pablo Rodriguez. "Licht is daarbij één van de belangrijkste componenten, omdat het
het verhaal stuurt en de juiste sfeer schept.”

Het PUMA-retaildesign: stedelijke sportswear in verschillende ruimtelijke zones
Het globaal uitgelijnde storeconcept voorziet een verdeling in verschillende, helder gedefinieerde
ruimtelijke zones, onafhankelijk van de betreffende architectonische kenmerken op locatie. Deze
maken het verhaal van het merk door verschillende vormgevingselementen als het ware in
driedimensionale hoofdstukken zichtbaar.
In de „Greeting Area“ wordt de professionele claim van het merk duidelijk: hier ontvangt een
stadionachtige verlichting met vier schijnwerpers met de lichtverdeling spot de bezoeker en stuurt
hierbij zijn blik naar een etalagepop die klaar is om een sprint in te zetten. In het centrum van de
verkoopruimte staat de „Footwear Wall“, een harmonisch met de lichtverdelingen oval flood en narrow
spot verlichte wand. Hier worden de actuele sportschoencollecties, als kernproduct van het merk
PUMA, op filigrane schappen, schijnbaar magisch zwevend geënsceneerd.
De „DNA Wall“ staat op zijn beurt voor het lange en consequente succesverhaal van het sportmerk. Deze
toont een fotogalerij met portretten van prominente ambassadeurs van het merk - bijvoorbeeld de
Jamaicaanse sprinter Usain Bolt of de Duitse tennisser Boris Becker - in dramatisch, exact scherp
accentlicht met narrow spot-lenzen. Ook de etalagepoppen die in kleine teams in de dynamische pose
als startende of sprintende lopers in de ruimte zijn gepositioneerd en met elkaar lijken te interacteren,
worden via contrastrijke accenten met de lichtsterkteverdelingen spot en oval flood gepresenteerd.
Slechts één ruimtelijke zone valt op door zijn witte wanden en wit gehouden interieurdesign: de
„Select“ Zone, waar de speciale, wisselende PUMA-samenwerkingen met modedesigners een podium
krijgen.

Structuur door waarnemingshiërarchieën
De indeling van de ruimte door stalen frames en roosters, versterkt door de structurerende
waarnemingshiërarchieën van het lichtconcept, verdeelt de architectuur en schept een stadse sfeer.
Door de verschillende lichtverdelingen ontstaan een dieptewerking, een visueel ritme in de winkel die
de bezoekers in de wereld van het PUMA-merk naar binnen trekt: grotere spots op de etalagepoppen
maken de ruimte levendig, terwijl de smalle, sterk contrasterende accenten aan de wand de „DNA
Wall“ onder de aandacht brengen. De „Footwear Wall“ trekt op zijn beurt weer de aandacht van de klant
door de gelijkmatige, verticale verlichting. Op die wijze zet het op de waarneming gerichte
lichtconcept de architectuur in beweging en schept tegelijkertijd een veelzijdige beleving van het merk
voor het sportmerk PUMA. „Wanneer je door de winkel loopt, zie je het verhaal op verschillende
niveaus. Zonder het licht zou het lastig zijn om de juiste accenten te plaatsen.“ zegt Rodriguez.

Met licht modelleren
Hoe verschillend de zones ook zijn: altijd staat het product op de voorgrond: ERCO spots benadrukken
de sportmode voor de neutraal gehouden, onafgewerkte architectuur.
De artikelen die per sport en doelgroep zijn gesorteerd, worden op metalen tafels en in rechthoekige
frames aan de wand hangend gepresenteerd en met verschillende lichtverdelingen, van spot tot
wallwash, verlicht. Het hoogwaardige, neutraalwitte licht van ERCO trekt met 4000 kelvin
productdetails en contouren, het brede spectrum van krachtige kleuren en hightech-materialen tegen
de koele achtergrond sprankelend naar de voorgrond. „Met de juiste lichtcompositie ensceneren we
niet alleen het product, maar ook zijn eigenschappen en voordelen, de verschillende materialen en de
textieltechnologieën”, licht Pablo Rodriguez toe.
Licht is één van de belangrijkste componenten, omdat het het verhaal stuurt en de juiste
sfeer schept.
—Pablo Rodriguez, PUMA SE

Duurzame consumptie met PUMA
Niet op de laatste plaats voldoet deze claim aan de vereisten voor een duurzame verlichting die de
hulpbronnen spaart: door de efficiency van de ERCO LED-lichttechniek, maar ook door het gericht
verlichten van de gewenste zones, kon het energieverbruik tot 10,9 W/m2 worden verminderd. „Wij
gebruiken alleen de meest recente ERCO LED-technologie vanwege de lichtkwaliteit en de technologie,
de verwisselbare lenzen en vooral vanwege het lage energieverbruik“, constateert Pablo Rodriguez. „...
want de duurzame omgang met de natuurlijke hulpbronnen op deze wereld ligt ons na aan het hart. En
een energieverbruik tussen 8 en 11 W/m2 is werkelijk verbazingwekkend.”

