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Pricer tilldelas LSA 2015 Innovation Trophy i kategorin ‘butiksutrustning’  

Pricer, den ledande leverantören av digitala hyllkantssystem, tog emot utmärkelsen för sina nya mjuk- 

och hårdvarulösningar av LSA, Frankrikes främsta detaljhandelstidning. 

På National Retail Federation’s branchmässa för detaljhandel i New York i januari 2015 lanserade Pricer 
sitt nya erbjudande av digitala lösningar sammanfattat i 6 kategorier: 

1. In store Navigation; Guidning av kunden och optimering av rutten i butik. 

2. Flash alert; att med hjälp blinkande etikett fånga uppmärksamheten från personer i butiken. Till 
exempel uppmärksamma kunder på produkterbjudanden eller butiksanställda på att en vara kan fyllas 
på. 

3. Geofencing: virtuella områden i butiken där kunden får erbjudanden eller andra meddelanden i sin 
smarta telefon. 

4. Task management: guidar anställda till en uppgift som ska utföras på en digital karta av butiken och 
indikerar med en blinkande hyllkantsetikett den relevanta artikelns position på hyllan. 

5. Click & Collect: guidar anställda till produkter som ska plockas och indikerar med den blinkande 
hyllkantsetiketten exakt var den efterfrågade produkten finns. 

6. Customer interaction (Near Field Communication - NFC): ger kunder tillgång till utökad 
produktinformation på sin smarta mobil genom att hålla den mot en hyllkantsetikett utrustad med NFC. 

 “Vi är väldigt stolta över att ha blivit tilldelade denna utmärkelse som belönar den nya 
lösningsorienterade strategi som vi har arbetat efter sedan 2014” säger Jonas Vestin, VD på Pricer. ”Vi 
har under 2015 sett ett ökat intresse från detaljhandel världen över för lösningar som möjliggör 
omvandlingen från fysiska till digitala butiker. Detta intresse har resulterat i ett antal projekt i Frankrike 
och i flera andra länder.” 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Valérie-Anne Gauci-Roussel, Marketing Manager: +33 (0)6 62 40 77 29 
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Pricer är världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer 

köpupplevelsen. Pricers ESL-plattform är baserad på infraröd teknik som är snabb, robust, skalbar och går att 
koppla till digitala applikationer. Pricers olika helhetslösningar är alla baserade på denna intelligenta och 
flexibla plattform och bygger på dessa fem grundpelare inom detaljhandeln: 
 

• Price (pris) – att garantera prisintegritet för att maximera försäljning och marginaler 
• Performance (resultat) – att effektivisera och optimera verksamheten: hastighet, flexibilitet, 
 spetskompetens, etc. 
• Promotion – att skräddarsy och förstärka marknadsföring både digitalt och vid hyllkanten 
• Personalisation (kundanpassning) – att hantera och förbättra kundens köpupplevelse 
• Prediction (prognos) – att använda stora datamängder (Big Data) för att hjälpa kunderna och  
för att förbättra butiksresultatet. 
 

Pricer, grundat i Uppsala 1991, erbjuder den säkraste och snabbaste lösningen för digital kommunikation vid 
hyllkanten. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor, stora såväl som små, 
byggvaruhandlar, elektronikkedjor och specialbutiker. Pricers plattform har redan installerats i mer än 13 500 
butiker hos ledande handlare över hela världen. 
 
Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna 
www.pricer.com. 
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