
Gunnebo och Marionnaud tecknar avtal om installation av
varularm
Kosmetika-kedjan Marionnaud har tecknat avtal med Gunnebo Gateway för installation av system för elektroniska varularm och
stöldskydd i sina butiker runtom i Europa. Kontraktet löper under fem år och innefattar installation av elektroniska varularm i 1
200 butiker på 11 europeiska marknader.

Marionnaud är Europas största butikskedja för försäljning av kosmetika och parfym. Kedjan har över 1 200 butiker i 11 länder, däribland i
Frankrike, Italien, Spanien och Portugal.

Som ett led i att minska och förebygga såväl svinn som snatteri har Marionnaud utsett Gunnebo Gateway till samarbetspartner för installation
av elektroniska varularm. Samarbetet sträcker sig över fem år och innefattar även mjukvara för datainsamling och analys av konsumentdata.

 “Gunnebo Gateway är en kundorienterad leverantör som erbjuder en helt integrerad lösningar för att minska svinn”, säger Roger Fernandez,
säkerhetschef på Marionnaud Group. “Detta nya partnerskap är en spännande möjlighet som kommer att gynna båda parter”.

“Vi är stolta över att kunna leverera en högpresterande lösning för elektroniska varularmlösning som kommer att hjälpa Marionnaud att växa”,
säger Tomas Wängberg, Styrelseordförande Gunnebo Gateway.

Gunnebo Gateway är en ledande aktör inom utveckling och tillverkning av elektroniska varularm till detaljhandeln. Gunnebo Gateway är
baserat i Motala, Sverige och tillhandahåller lösningar inom stöldskydd för butiker inom mode, konsumentelektronik, mat och kosmetika över
hela världen.
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För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Wängberg, Styrelseordförande Gunnebo Gateway, tel: 010-2095 030, eller

Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, 
tel: 010-2095 026, karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll,
säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och
högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 6 100 Mkr och 5 600 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett
nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare.


