
  

 

PRESSMEDDELANDE 
från Pricer AB (publ) 19 januari 2016 

 

Pricer i samarbete med Aisle411 för att erbjuda applikationer och 

teknik för intelligent marknadsföring till USA:s detaljhandel 

  

På NRF i New York i januari 2016 tillkännagav Pricer, världsledande inom digitala lösningar på 

hyllkanten, ett samarbete med Aisle411, ledande inom applikationer för navigering till produkter, 

innovativ marknadsföring och kundanalys. Pricers nya IR-teknik för automatisk produktpositionering i 

butiker i kombination med Aisle411:s applikation för guidning, gör det möjligt för kunden att navigera 

sig i butiken till de önskade produkterna. Den här nya, innovativa lösningen öppnar för nya sätt att få 

fram information rörande produktens placering, skapa navigationslösningar för kunderna och 

interagera med dessa medan de handlar samt förse butiker och detaljhandelskedjor med värdefulla 

analyser av kundens beteende. 

  

– Samarbetet skapar nya spännande möjligheter för detaljhandelskedjor och varumärken att få bättre 

förståelse för hur kunder interagerar med produkter i butikerna och vid hyllan, säger Nathan Pettyjohn, 

Aisle411:s grundare och VD.  – Pricer har skapat mycket kraftfulla hyllkantslösningar som i kombination 

med Aisle411:s smarta marknadsföringsprodukter förbättrar konsumenternas shoppingupplevelse i 

butiken. 

  

– På Pricer ser vi med spänning fram emot att arbeta med Aisle411, säger Charles Jackson, vice VD, 

Global Sales. Aisle411 är branschledande på applikationer för att hjälpa kunder hitta produkterna i 

butiken. Genom att kombinera Pricers digitala ESL-lösningar med Aisle411:s teknik kan vi erbjuda 

fulländade mobila lösningar inom flera områden som: 

 

1.  In Store Navigation: guidar kunden och optimerar dennes rutt i butiken.    

2.  Flash alert: ljussignal vid hyllkanten för att exempelvis uppmärksamma kunder på 

produkterbjudanden eller anställda på att produkten tagit slut.  

3.  Geofencing: virtuella områden i butiken där kunden får erbjudanden eller andra meddelanden i 

sin smartphone.  

4.  Task management: guidar anställda via butikens digitala karta och använder en ljussignal på 

hyllkanten för att visuellt visa den position där de har uppgifter att utföra.   

5.  Click & Collect: guidar anställda till produkter som ska plockas. Den blinkande hyllkantsetiketten 

visar exakt position för den produkt som ska plockas.   

6.  Customer interaction (Near Field Communication – NFC): kunden får produktinformation via sin 

smartphone genom att hålla den mot en hyllkantsetikett utrustad med NFC.  

 

För att få en demonstration av Pricers och Aisle411:s tekniska lösningar är du välkommen att besöka 

detaljhandelsmässan NRF Big Show i New York. Du hittar oss i monter 4429.   



  

 

Om Aisle411: 

Aisle411 grundades 2008 och har sitt huvudkontor i St. Louis, Missouri. Företaget är marknadsledande 

med sin plattform för lokalisering av produkter. Aisle411 erbjuder en heltäckande lösning för att 

navigera kunder i butik  samt marknadsanalys av kunderna för detaljhandel och varumärken. 

Aisle411:s system samlar in, organiserar uppgifter om detaljhandlares varulager, företagets 

mjukvarusystem för butiksplanering samt butikskartor och presenterar dessa på en samlad 

informationsplattform som uppfyller alla de krav på skalbarhet som ställs av ledande detaljhandlare 

och varumärken inom dagligvaruhandeln. 

 

Om PRICER:  

 
Pricer Pricer Pricer Pricer är världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet 
och förhöjer köpupplevelsen. Pricers ESL-plattform baserad på infraröd teknik är snabb, robust, 
skalbar och går att koppla till digitala applikationer. Pricers olika helhetslösningar är alla baserade 
på denna intelligenta och flexibla plattform och bygger på dessa fem grundpelare inom 
detaljhandeln: 
    

• Price (pris) – att garantera prisintegritet för att maximera försäljning och marginaler 
• Performance (resultat) – att effektivisera och optimera verksamheten: hastighet, flexibilitet, 

spetskompetens, etc. 
• Promotion – att skräddarsy och förstärka marknadsföring både digitalt och vid hyllkanten 
• Personalisation (kundanpassning) – att hantera och förbättra kundens köpupplevelse 
• Prediction (prognos) – att använda stora datamängder (Big Data) för att hjälpa kunderna 

och för att förbättra butiksresultatet. 
 

Pricer, grundat i Uppsala 1991, erbjuder den säkraste och snabbaste lösningen för digital 
kommunikation vid hyllkanten. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor, 
stora såväl som små, byggvaruhandlar, elektronikkedjor och specialbutiker. Pricers plattform har 
redan installerats i mer än 13 500 butiker hos ledande handlare över hela världen. 
 
Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna 
www.pricer.com. 
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För ytterligare information vänligen kontakta: 

Valérie-Anne Roussel, Pricer 

valerie-anne.roussel@pricer.com - +33 6 62 40 77 29 

 


