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Pricer automatiserar italienska skönhetskedjan Pinallis 
butikskommunikation 
 
Med ramavtalet som har tecknats med Pinalli avseende digitalisering av alla butiker i 
den välkända italienska skönhetskedjan, tar sig Pricer in i en ny typ av butik. 
 
Pinalli har funnits på den italienska marknaden i nästan 40 år och har idag över 60 
skönhetsbutiker i de strategiskt viktigaste områdena i norra Italien, e-handel och ett 
logistikcenter på 5000 m2. 
 
– Vi är oerhört glada över ramavtalet med Pinalli som innebär att Pricer Italy får ansvar för 
digitalisering och support av alla kedjans butiker. Pinalli kommer att dra nytta av alla fördelar 
med Pricers lösning baserad på elektroniska hyllkantsetiketter och vår störningsfria trådlösa 
optiska teknologi som säkerställer en stabil och framtidssäker lösning samt lägre 
energiförbrukning för etiketterna. Vi installerar cirka 5000 elektroniska etiketter per butik, och 
alla butiker blir sammankopplade genom Pricer Plaza, vår avancerade molnbaserade 
plattform som håller hög säkerhetsstandard, har snabb svarstid och hög grad av flexibilitet 
och skalbarhet, säger Michael Cacciatore, Country Manager, Pricer Italy. 
 
Installationerna har påbörjats och slutförs under de närmaste månaderna. Automatiseringen 
av butikskommunikationen är ett stort steg på skönhetskedjas Pinallis digitaliseringsresa i 
och med att butikerna nu blir sammankopplade och kan kommunicera med varandra genom 
Pricers lösning. De elektroniska hyllkantsetiketterna garanterar korrekt och synkroniserad 
prissättning i hela kedjan och underlättar arbetet för de anställda. 
 
– Vi valde Pricer för digitaliseringen av våra butiker, eftersom deras trådlösa optiska 
kommunikationssystem och elektroniska etiketter går hand i hand med vårt mål att garantera 
allt bättre kundservice och synkroniserade prisändringar i realtid. För att kunna ta detta stora 
steg ville vi samarbeta med en europeisk partner som kan garantera hög tillförlitlighet och 
avkastning på investeringen, vilket vi hittade hos Pricer, säger Letizia Elefanti, it-chef på 
Pinalli. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Michael Cacciatore, Country Manager Italy, +39 02 94752325 
Mats Arnehall, Head of Region Europe, +46 70 8108084 
info@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. 
 


