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Konsumentelektronikkedjan Euronics i Ungern väljer Pricers digitala 

hyllkantslösning för sina butiker 

Euronics i Ungern har valt Pricers digitala hyllkantslösning för att öka effektiviteten i sina butiker. 

Euronics förtroende för Pricers system är en stor framgång då det ger en tydlig indikation att lösningen 

lämpar sig väl för konsumentelektronikkedjor. 

Under 2017 har Pricer, genom sin partner Szintézis Informatikai Zrt, installerat systemet i 10 butiker av 

totalt 68 Euronics-butiker i Ungern. Det förväntade ordervärdet om ca 10 MSEK för samtliga 68 butiker 

har ingen väsentlig påverkan på Pricers omsättning eller resultat.  

Pricers lösning gör det möjligt för Euronics att synkronisera priserna mellan ehandel och fysiska butiker, 

samt att omedelbart reagera på prisförändringar på marknaden. Med Pricers Instant Flash funktion kan 

Euronics också automatisera ett flertal processer i butiken och få en betydande produktivitetsökning. 

Pricers radio-fria IoT-plattform är särskilt lämpad för konsumentelektronikbutiker där problem med 

radiostörning från butikens produkter är vanligt. 

”Euronics har visat höga ambitioner för omnikanal och butikseffektivitet, där Pricers avancerade lösning 

som enda system kunde möta de krav som ställdes,” kommenterar Nils Hulth, Head of Sales på Pricer 

AB. 

”Detta stratigiska projekt bekräftar Pricers starka markandsposition i Ungern” säger Dávid Szabó, VD på 

Szintézis Informatikai Zrt, Pricer’s partner i Ungern. ”Kunden testade flera konkurrerande lösningar och 

fann att bara Pricer hade en lösning som kunde uppnå de effektivitetsförbättringar som Euronics 

förväntade sig”. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Nils Hulth, Head of Sales på Pricer AB, +46 8 505 582 00 

Besök oss gärna på NRF Big Show i New York, 14-16 januari 2018, #4215 

 

Om Pricer 

Pricer AB, grundat i Sveriga 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är den globala ledaren på digitala 
hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform 
är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet.  

Om Euronics 

Euronics är en internationell organisation bestående av oberoende konsumentelektronikhandlare som 
har gått ihop till ett kooperativt partnerskap. Euronics distributionsnätverk etablerades 1990 och bestod 
ursprungligen av fem partnerländer: Tyskland, Belgien, Holland, Spanien och Italien. Genom fortsatt 
tillväxt så är idag Euronics Europas största distributör för konsumentelektronik i Europa, och täcker 31 
länder med över 11300 butiker.  

 


