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Pricer presenterar dark store-lösning på NRF 2023  
 
På mässan NRF 2023 – Retail’s Big Show – i New York visar Pricer lösningar för 
automatisering och kommunikation vid butikshyllan för att möta trender inom handeln 
och lösa ledande detaljhandlares utmaningar. 
 
Särskilda butiksytor avsedda för plock av kundernas beställningar är en växande trend. På 
NRF 2023 visar Pricer upp en dark store-lösning, med en butik i butiken, där två parallella 
Pricer Plaza-miljöer för elektroniska hyllkantsetiketter kan användas för att ytterligare stärka 
kundservicen och påskynda plock av e-handelsorder. För butikerna är det värdefullt att ha de 
varor som säljer mest i ett separat plockområde så att plockpersonalen därmed slipper störa 
kunderna i butiken samtidigt som plocktiden blir kortare. Med Pricers dark store-lösning kan 
butikspersonalen snabbt och enkelt plocka varor tack vare Pricers blinkande etiketter som 
dessutom i realtid ger informationen om nästa leverans. För kunderna innebär det att de 
snabbt kan hämta upp sina beställningar i butik, samtidigt som automatiseringen gör att 
produktivititeten i butiken ökar. 
 
Låg energiförbrukning en fördel för färgetiketter 
Färgetiketter ger den upplevelse som konsumenterna vill ha och som dagligvaruhandlarna 
behöver. På NRF visar Pricer upp hela sitt utbud av färgetiketter. Pricers etiketter har 
branschens lägsta energiförbrukning samtidigt som systemet har lång livslängd, vilket är en 
unik fördel för handlare som vill installera färgetiketter i stor skala. 
 
Koll på butikshyllorna i realtid med Pricer ShelfVision 
Tillsammans med ledande butikskedjor har Pricer utvecklat en AI-baserad kamera för 
övervakning av butikshyllor: Pricer ShelfVision. I kombination med realtidsanalys skickar 
systemet automatiskt en signal till butiksmedarbetarna när de ska fylla på hyllorna, ställa 
tillbaka felplacerade varor eller lägga nya varubeställningar. 
 
Digital signage-lösning för effektiv kundkommunikation i butik 
Pricer ser integrationen mellan digital skyltning, ”digital signage”, och elektroniska 
hyllkantsetiketter som en nyckelfaktor för att skapa en enhetlig kommunikation med 
kunderna i butiken. Handlaren får konsekvent prissättning och samstämmiga kampanjer 
samtidigt som kommunikationen med kunderna blir smidigare. Pricers digitala 
hyllkantsteknik, SmartRail, tillsammans med elektroniska hyllkantsetiketter skapar mervärde 
för handlarna i och med att de får möjlighet att göra effektiv marknadsföring vid hyllgaveln. 
SaaS-lösningen baseras på Pricer Plaza och är en användarvänlig och stabil plattform för 
hantering av digital marknadsföring. 
 
– Många ledande butikskedjor, inom allt från hemelektronik och dagligvaruhandeln, till 
byggvaruhus, apotek och närbutiker, installerar nu elektroniska hyllkantslösningar för att 
utveckla sina verksamheter och stärka kundupplevelsen. Våra kunder har inte råd att mista 
det förtroende och den lojalitet de har byggt upp med sina kunder, och de behöver skalbara 
och tillförlitliga lösningar för att skapa rätt förutsättningar för den framtida verksamheten, 
säger Charles Jackson, Head of the Americas, Pricer. 
 
NRF 2023 är en av världens främsta mässor för detaljhandeln och äger rum i New York den 
15-17 janari 2023. 
 



   
 

Mer information om lösningar för automatisering och kommunikation vid butikshyllan finns på 
Pricers webbplats, Join Pricer in booth 6539 at NRF 2023: Retail’s Big Show. Du är också 
välkommen att träffa oss personligen i Pricers monter 6539 på NRF 2023.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Donald Charles Jackson, Head of the Americas, +1 404 863-2399 
ir@pricer.com 
 
 
 
Om Pricer 
Pricer AB 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. 
 

https://www.pricer.com/nrf-2023/
mailto:ir@pricer.com

