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Norsk byggvarukedja tecknar ramavtal avseende Pricers 
hyllkantslösning om upp till 45 MSEK  
 
Pricers partner StrongPoint har idag tecknat ett ramavtal med Løvenskiold Handel AS 
avseende leverans och installation av Pricers elektroniska hyllkantsetiketter till deras 
Maxbobutiker i Norge. 
 
Det är första gången som kedjan installerar den här typen av lösning. Installationen beräknas 
starta under första kvartalet 2023 och vara slutförd vid utgången av 2024. Det uppskattade 
värdet på ramavtalet är upp till 45 MSEK, inklusive kostnad för installation och framtida 
teknisk support. 
 
– Mot bakgrund av ökande priskonkurrens och kundernas förväntningar i vår bransch är 
avtalet med StrongPoint en viktig förutsättning för Maxbos nya prisstrategi att alltid 
säkerställa uppdaterade och konkurrenskraftiga priser. Våra kunder kommer dessutom att få 
ännu bättre service då automatiseringen av arbetsuppgifter frigör värdefull tid för 
medarbetarna. StrongPoint har under hela upphandlingen stuckit ut genom sin flexibilitet att 
möta våra krav, förmåga att erbjuda teknisk och kommersiell vägledning samt gedigna 
erfarenhet av storskaliga installationer. Vi ser fram emot ett starkt och långvarigt samarbete, 
säger Carl Otto Løvenskiold, vd för Løvenskiold Handel AS. 
 
– För Pricer och StrongPoint är det här särskilt glädjande med tanke på det stärkta och 
utvidgade partnerskap som vi nyligen aviserade. Det är också fantastiskt att se att Maxbo har 
gjort ett strategiskt val att utrusta byggvarukedjan med en hållbar och tillförlitlig lösning med 
hög prestanda som bidrar till deras digitalisering framöver, säger Magnus Larsson, tf vd, 
Pricer. 
 
– Vi är oerhört stolta över att ha tecknat avtal med en av de största aktörerna på den norska 
byggvarumarknaden i ett anbudsförfarande där konkurrensen var hög. Detta är ett utmärkt 
exempel på resultatet av vår strategi som är att först fokusera på dagligvaruhandeln och 
sedan expandera till andra segment. Att vi vann är ett bevis på det goda renommé vi har 
inom kundservice och som pålitlig långsiktig partner för handeln, säger Jacob Tveraabak, vd, 
StrongPoint ASA.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mats Arnehall, Head of Region Europe, 070-8108084 
Magnus Larsson, tf vd, 0704-316 851 
info@pricer.com  
 
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  
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