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Makro (Walmart) Sydafrika installerar Pricer 
 
Prismärkningsföretaget Pricer – noterat på Nasdaq OMX – har fått en viktig order från 
Walmart-ägda Makro i Sydafrika. Kedjan kommer att installera Pricers elektroniska 
hyllkantsetiketter i samtliga sina 16 stora vin- och spritbutiker. Ordern har tecknats via 
Pricers partner i Sydafrika, Skydirect. 
 
Makros har under två år testat Pricers lösning innan beslutet fattades.  
 
– Vi vet av erfarenhet att när en kedja får upp ögonen för hur effektiv och kostnadsbesparande vår lösning 
är så brukar fler affärer följa. Sedan är det självklart värdefullt att ha en relation med världens största 
detaljhandelskedja, säger Fredrik Berglund, VD för Pricer.  
 
– Det huvudsakliga skälet för att välja elektroniska hyllkantsetiketter är att behålla vår konkurrenskraft 
genom att skapa nytta för kunderna. Systemet säkerställer att hyllkantsetiketterna visar korrekta priser så 
att våra kunder betalar rätt pris för varan, säger Garry Hendry, direktör för spritsortimentet på Makro, och 
fortsätter: 
– Elektronisk hyllmärkning går snabbt att uppdatera, vilket garanterar att rabatterade varor får rätt pris 
direkt. 
 
För ytterligare information kontakta:  
Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. 
Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 25:e september 2012 kl. 15:00. 

 

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers 
system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leverantören 
av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra 
spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna. 
 
Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-
system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan 
och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, 
applikationer och tjänster.  
 
Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.  
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