HASŁO

concept store

WYMOWA

consept stor

DEFINICJA

«sklep stworzony według jakiejś myśli przewodniej,
będący alternatywą dla sklepów w galeriach
handlowych, nie nastawiony na masowego klienta,
oferujący wyszukane, stylowe produkty, zgodne z
gustem właściciela, np. modne kolekcje odzieży,
designerskie meble, oryginalne przedmioty codziennego
użytku; sklep koncepcyjny, salon koncepcyjny»

INFORMACJA
GRAMATYCZNA

fraza rzecz. m rzeczowy, ndm lub 1. człon ndm, lp
D. concept store’u, Ms. concept storze, lm M. concept
store’y

PRZYKŁADY
UŻYCIA

Autorskie kolekcje ubrań, niszowe kosmetyki i oryginalne
przedmioty codziennego użytku – to najczęstszy
asortyment concept store’ów, które zyskują coraz
większą popularność wśród
Polaków (strefabiznesu.polskatimes.pl).

W Corso Como widziałem zegarki za 8 tys. euro obok
Swatcha za 25 euro, który trafił tam, bo był, zdaniem
właścicielki, świetnie zaprojektowany. Dzięki temu
prowadzący concept store’y z prawdziwego zdarzenia
tak naprawdę dyktują trendy w modzie (iwoman.pl).

Porównanie do najlepszego concept store’u na świecie
uważam za komplement totalny (a dopiero minął tydzień
działalności), a wyróżnia nas selekcja według
niepodrabialnego kryterium: własnego gustu,
budowanego latami doświadczeń. Tworząc nową
koncepcję, od razu wiedziałam, że oprócz ubrań muszą
się w nim znaleźć inne rzeczy, które kocham (shesariot.com).

W odróżnieniu od klasycznie rozumianego sklepu
w concept storze klient nie ma szybko zaspokoić swojej
nabywczej potrzeby, sklep nie ma mu ułatwiać szybkiego
znalezienia poszukiwanego rozmiaru butów. W concept
store’ach można spędzać czas bez dyskomfortu
związanego z byciem pospieszanym przez
obsługę (kulturaliberalna.pl).

Kilkaset metrów kwadratowych warszawskiego
wieżowca Cosmopolitan na ulicy Twardej zostało
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zagospodarowane na concept store, skupiający najlepsze
polskie marki i produkty. Butik FORO powstał z myślą o
świątecznych zakupach i będzie działać do 23
grudnia (muno.pl).

ETYMOLOGIA
WIZUALIZACJE

<ang. concept store, dosł. ‘sklep z pomysłem’>
Zobacz w grafice Google
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