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Pricer deltar i mässan Touch Taiwan med E Ink 
 
Pricer deltar i Touch Taiwan, mässan för displayer och lösningar, tillsammans 
med det ledande e-pappersföretaget E Ink.  
 
Pricer kommer att visa sina fyrfärgsetiketter som baseras på E Ink Spectra 3100-teknologin, 
en lösning med fyra pigment som tillgodoser handlarnas behov av fler färger på etiketterna. 
 
– Vi förbättrar kontinuerligt vår forskning och utveckling utifrån den feedback som vi får från 
våra samarbetspartner för att kunna erbjuda kunderna den bästa möjliga e-papperstekniken. 
Att ha ett ledande företag inom digitala etiketter som Pricer som kan visa hur våra produkter 
möter affärsbehoven hos handlare runt om i världen främjar alla parter, säger FY Gan, vd för 
E Ink. 
 
– Som den enda helt europeiska leverantören av digitala prisetiketter är vi mycket stolta över 
att ha blivit inbjudna av E Ink, pionjären och den ledande aktören inom e-pappersteknologi, 
till detta prestigefyllda event. Vi kommer att visa vår flexibla och framtidssäkra butikslösning 
som både effektiviserar butiksdriften och ger konsumenterna en bättre köpupplevelse, säger 
Duncan Potter, marknadsdirektör på Pricer.  
 
Pricer kommer även att visa molnlösningen Pricer Plaza och Instant Flash, en innovation för 
digitala prisetiketter som effektiviserar arbetsuppgifter som kan utföras med hjälp av 
etikettens blinkfunktion. Utifrån den här lösningen har Pricer utvecklat funktioner som 
effektiviserar viktiga arbetsprocesser i butik såsom Click & Collect (Pick-to-Light) och 
påfyllning av varor. 
 
Basen i Pricers lösning utgörs av Pricer Plaza, en molnbaserad infrastruktur som möjliggör 
SaaS-baserade (Software as a Service) affärsmodeller. Pricer Plaza består av en rad 
tjänster för avancerad hantering av butiksinfrastruktur och tjänster som ligger till grund för en 
hög grad av butiksdigitalisering: 

• Avancerad dynamisk prissättning och kampanjarbete. 
• Avancerad lösning för påfyllnad av varor vid hyllan. 
• Hyllkamera med bildtagning och efterlevnad av planogram. 
• Tjänster för Click & Collect.  
• Produktpositionering för bättre kundupplevelse. 

 
Pricer och E Ink står i monter #M802. Touch Taiwan äger rum 27–29 april 2022 på Taipei 
Nangang Exhibition Center, Hall1,4F. 
 
För mer information om Touch Taiwan: 2022 Touch Taiwan - Display International - Official 
Site  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Duncan Potter, CMO Pricer, +1(203)2973129 
info@pricer.com  
 
 
 

https://www.touchtaiwan.com/en/
https://www.touchtaiwan.com/en/


   
 

Om Pricer 
Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail 
med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer 
köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös 
kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och 
effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform 
som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer 
grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök 
www.pricer.com  

http://www.pricer.com/

