
Pressmeddelande 2018-01-15 

 

 
 

Altierre och Motion Display i strategiskt 
samarbete om dynamiska kampanjer i butik 
 
Världens ledande leverantör av IoT-lösningar och den ledande globala tillverkaren av skyltar 
till detaljhandeln baserade på elektroniskt papper, har inlett ett samarbete med syfte att 
möjliggöra dynamiska kampanjer i butik. 
 
På öppningsdagen av den årliga mässan National Retail Federation Conference & Expo i New 
York tillkännagav Altierre Corp och Motion Display ett globalt strategiskt samarbete. 
 
Samarbetet sammanför de innovativa och prisbelönta e-pappersskyltarna från Motion Display 
med det trådlösa “Internet-Of-Things” (IoT)-nätverket från Altierre med syfte att kunna styra 
kampanjer trådlöst i butik. 
 
Att kunna påverka kundens köpbeslut vid hyllkanten, intill varan, ger handlaren en möjlighet 
till stora mervärden. Kombinationen av IoT och e-pappersskyltar gör det möjligt för handlare 
att ändra och förstärka kampanjinnehåll trådlöst och i realtid anpassa sig till aktuellt läge. 
Handlare får nu kraftfull kontroll över kundens köpupplevelse, säger Niclas Qvist, VP, Partner 
Management and Marketing på Altierre.  
 
Motion Display har specialiserat sig på att utveckla, tillverka och marknadsföra ett brett 
sortiment av anpassningsbara e-pappersskyltar och s.k. ”add-ons” för marknadsföring i butik. 
De blinkande uppmärksamhetsskapande skyltarna är tunna, lätta och enkla att installera. 
 
Då mer än 70 % av alla köpbeslut tas vid hyllkanten i butiken kan vi påverka kunder där de 
spenderar sina pengar", säger Anna Engholm, VD Motion Display. "Vår teknik är helt unik och 
omfattande dokumentation visar tydligt att våra produkter väsentligt ökar både produktens 
synlighet och försäljning på ett kostnadseffektivt sätt."  
 
Alliansen stärker det redan kraftfulla sortimentet av IoT-lösningar från Altierre och ger 
handlare smidiga och kraftfulla redskap för att engagera kunder och konkurrera på ett 
framgångsrikt sätt. 
 
Altierre är världsledande inom trådlösa IoT-system. Bolagets banbrytande teknikplattform gör 
det möjligt för handlare att omvandla varje objekt och aktivitet i butiken till ständigt aktiva 
känselspröt för att identifiera och ta tillvara vinstmöjligheter. 
 
Att samarbeta med Motion Display för att erbjuda än mer kraftfulla kampanjalternativ med 
dynamiskt innehåll ger en betydande fördel för handlare i strävan att öka konkurrenskraften. 



 
"Med det växande hotet från Amazon och andra störande försäljningskanaler pressas 
handlare att ändra sitt sätt att göra affärer. De behöver bättre möjligheter att marknadsföra 
till kunder i butiken, skapa prisincitament i realtid och förstå kundens preferenser, vilket är 
viktigare än någonsin ", säger Rob Crane, SVP, Global Sales and Marketing, Altierre. 
 
 
 
För ytterligare information 
Anna Engholm, VD, Motion Display Scandinavia AB 
+46 (0) 709 79 35 04, anna.engholm@motiondisplay.com 
 
Jeff Fox ,The Blueshirt Group (för Altierre) 
+1 415-828-8298, jeff@blueshirtgroup.com 
 
 
Denna information är sådan information som Motion Display Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 15 januari 2018. 

 
Motion Display är den ledande globala tillverkaren av skyltar till detaljhandeln baserade på elektroniskt papper och erbjuder 
nya lösningar för effektiv marknadsföring i butik. Bolaget grundades i Uppsala 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef 
för Pharmacia AB och grundare av bland annat Pricer AB, världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Labels). 
www.motiondisplay.com 
 
Altierre Corp. är det enda framtidsäkrade trådlösa IoT-systemet. Systemets ultra-låga energiförbrukning, 
tvåvägskommunikation och mjukvara erbjuder handlare med fysiska butiker samma möjligheter som nätbutiker att 
kontinuerligt övervaka, upptäcka, flagga och agera på vinstmöjligheter inom alla områden av verksamheten. Altierres 
patenterade system fungerar felfritt i vilken butiksmiljö som helst oavsett extrema temperaturer, störande radiofrekvenser 
etc. Altierre har sitt huvudkontor i San Jose, Kalifornien. 
www.altierre.com 
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