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Best Buy slutför den tidigare annonserade* utrullningen av Pricers 

digitala hyllkantsetiketter i 60 butiker 

Best Buy, en ledande konsumentelektronikkedja med fler än 1000 storformats-

butiker i USA, valde Pricer som leverantör av digitala hyllkantslösningar och slutförde 

de 60 första butiksinstallationerna inför julhandelssäsongen. 

"I en shoppingmiljö där fler och fler kunder handlar både online och i fysiska butiker 

är det mycket viktigt att ha möjlighet att snabbt uppdatera priserna i våra butiker", 

säger Nicole Nelson, Vice President of Pricing hos Best Buy. "Med digitala 

hyllkantsetiketter på plats kan medarbetarna fokusera på att betjäna kunder istället 

för att ändra pappersprisetiketter. Dessutom tillåter etiketterna vår butikspersonal 

att – på ett ögonblick - få viktig realtidsinformation såsom lagernivå. 

"Det här har varit en väldigt spännande process", säger Gary Glaser, Director hos 

Pricer Inc. "Best Buy banar vägen inom digital transformation, vilket driver vår 

organisation att vidareutveckla våra hårdvaru- och mjukvarulösningar för att möta 

deras unika krav och ambitioner." 

"Detta beslut är av stort värde för vår amerikanska marknadsposition då vi ges en 

privilegierad inblick i och förståelse för hur stora detaljhandelskedjor anpassar sina 

affärsmål till ny teknik", säger Charles Jackson, VD Pricer Inc. "Vi vill tacka Best Buy 

för deras förtroende för vår förmåga att utgöra en del av deras investering i en 

revolutionerande kundupplevelse och omnikanalsstrategi. " 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Donald Charles Jackson, VD Pricer, Inc., eller Helena Holmgren, tf VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00 

 

* Detta pressmeddelande refererar till Pricers pressmeddelande med rubriken ’Ledande 

amerikansk detaljhandelskedja väljer Pricers digitala hyllkantslösningar’ som publicerades den 

14 juli 2017. 

 

 

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som 

både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på 

Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com. 
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