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Na wyspach
                 FONNY FUNNY ...

... klienci oglądają co chcą, jak długo chcą i nie muszą nikogo pytać o zgodę. 
Produkty dostępne są na otwartych półkach i pozbawione opakowań - w ten 
sposób likwidujemy bariery.

Uśmiechnij się
przez telefon





Wyspa Fonny Funny zaprojektowana została w duchu 
optymalnej funkcjonalności i ergonomii. Jej prosta 
acz elegancka bryła jest czytelnym prezenterem dla 
produktów z branży urządzeń mobilnych.

Wyjątkowym atutem jest otwarta przestrzeń, w 
której nie ma podziałów - klient może poruszać się 
w obrębie całego stoiska, co dodatkowo ułatwia 
komunikację ze sprzedawcą.

Nowością jest fakt, że kupujący w formie 
samoobsługowej z naturalnością i bez skrępowania 
może sięgać po produkty, przymierzać je, 
porównywać i dokonywać szybszej decyzji związanej 
z zakupem.

Wychodzimy w stronę klienta.

Jako pierwsi na rynku otworzyliśmy się na klienta!





FONNY FUNNY jest sprzedawcą pokrowców i nakładek 
na telefony. Oferujemy bardzo szeroki wybór róż-
norodnych produktów - dodatki modowe, szkła i fo-
lie ochronne na szybkę telefonu oraz różnego rodzaju 
etui. FONNY FUNNY to ogromna ilość wzorów, kolorów
i funkcjonalności produktów. Pośród często zmieniającego się 
asortymentu, klienci zawsze mogą znaleźć swój „hit Sezonu”.

Nieskończone możliwości



Zaprojektuj własne etui
W naszym kreatorze lub bezpośrednio 
u sprzedawcy jest możliwość wyboru 
własnego, ulubionego wzoru, który my 
naniesiemy na wybrane etui na telefon 
klienta. Można również przedstawić własny, 
unikalny wzór z pliku / zdjęcia dostarczonego 
przez klienta - tworząc niepowtarzalny
i jedyny w swoim rodzaju telefon :)



Od lipca 2017 do marca 2018 otworzyliśmy 10 
lokalizacji w atrakcyjnych centrach handlowych 
w całej Polsce. Kolejne lokalizacje są w 
przygotowaniu. Nasze inwestycje nie ograniczają 
się do jednakowych, szablonowych przestrzeni, 
jesteśmy otwarci również na nietypowe 
rozwiązania. Rozważamy niestandardowe 
powierzchnie do najmu - nie tylko klasyczne 

wyspy w ciągach komunikacyjnych, ale 
również szukamy możliwości adaptacji miejsc 
takich jak: kolumny do obudowania, wnęki, 
niezagospodarowane miejsca przy windach, 
pod schodami itp. Zapraszamy do kontaktu. 
Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. 
Przygotujemy optymalne rozwiązanie w formie 
czytelnej wizualizacji. 

Pewny i stabilny rozwój

Nieszablonowe rozwiązania
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po więcej szczegółów.
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Zapraszamy do współpracy
Piotr Andrzejewski

tel. 606 310 624; piotr.andrzejewski@fonny.pl
FF Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
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