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Motion Display tillkännager marknadssamarbete med 
iSEE Store Innovations 
 
Motion Display tillkännagav idag ett marknadssamarbete tillsammans med iSEE Store Innovations, ett 
amerikanskt företag specialiserat på utrustning för marknadsföring i butik. De två företagen kommer 
att marknadsföra hur deras respektive branschledande produkter kan fungera tillsammans. 
 
Motion Display har utvecklat en version av sin prisbelönta blinkande e-pappersskylt som enkelt kan 
monteras i iSEE APEX dryckeshållare som fästs med sugkoppar. Dessutom är möjligheten öppen att 
utveckla ytterligare e-pappers-skyltar kompatibla med andra produkter i den breda iSEE-
produktportföljen. 
 
Partnerskapet är naturligt för de två företagen som båda specialiserat sig på marknadsföring i butik, inte 
minst av dryckesvaror som säljs i närbutiker, d v s snabbrörliga butiksformat. Mer än 70 % av kunders 
köpbeslut tas i butiken och ’NACS Speed Metrics Research’ visar att kunder i närbutiker spenderar 
endast 71 sekunder för att välja alla varor de avser att köpa vid ett givet butiksbesök. Både Motion 
Display och iSEE är specialiserade på lösningar som snabbt säkerställer att konsumenter 
uppmärksammar nya produkter och kampanjer inom den korta och kritiska tiden för köpbeslut.  
 
"Vi har utvecklat en produkt som är perfekt anpassad till APEX-sortimentet utan att äventyra någon av 
dess funktioner", säger Jakob Nilsson, försäljningschef för Motion Display i Nordamerika. "Funktionen 
och hållbarheten hos iSEE APEX dryckeshållare i kombination med vår mer än ett år långa 
batterilivslängd, är mycket starkt. Lägg där till den solida dokumentation som visar att våra e-
pappersskyltar genererar en väsentlig försäljningsökning jämfört med statisk skyltning – en kombination 
som ger en överlägsen avkastning." 
 
"Vi vet att ledande närbutikskedjor och dryckesföretag älskar såväl iSEE dryckeshållare med 
sugkoppsfäste som blinkande e-papperskyltar från Motion Display", säger John Thomas, Vice President 
Industry Development på iSEE. "En av de saker som våra kunder uppskattar mest med APEX är 
möjligheten att kombinera våra dryckeshållare med marknadsföring av sina respektive varumärken. 
Med Motion Displays digitala skyltar förstärks kundens varumärke ytterligare." 
 
Anna Engholm, VD för Motion Display, tillägger: "Detta är ett utmärkt exempel på en gemensam 
utveckling, som kombinerar unika produkter från två ledande aktörer, vilket resulterat i ett enastående 
nytt verktyg för kunder. Vi ser detta som en stor möjlighet eftersom det redan finns drygt 500 000 iSEE 
APEX dryckeshållare installerade och dryckesföretag är redan mycket viktiga kunder för oss. " 
 



Den aktuella e-pappersskylten från Motion Display, som också kan anpassas ytterligare avseende design, 
kan köpas direkt från Motion Display. iSEE APEX och andra dryckeshållare kan köpas direkt från 
företaget iSEE Store Innovations eller beställas via företagets hemsida. 
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Motion Display är den ledande globala tillverkaren av skyltar till detaljhandeln baserade på elektroniskt 

papper och erbjuder nya lösningar för effektiv marknadsföring i butik. Bolaget grundades i Uppsala 2005 

av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB och grundare av bland annat Pricer AB, 

världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Labels). Motion Display är noterat på Spotlight Stock 

Market (MODI). http://www.motiondisplay.com 

iSEE Store Innovations är ett globalt design- och tillverkningsföretag. De utvecklar innovativa 

detaljhandelslösningar som maximerar möjligheten att effektivt utnyttja utrymmet i butik och samtidigt 

framhäva varumärket. iSEE gör detta med en djup förståelse för respektive målsättningar hos såväl 

leverantörer bakom varumärken som detaljhandelskedjor, i en alltmer komplex marknad. 

http://www.iseeinnovation.com 

mailto:anna.engholm@motiondisplay.com
mailto:jakob.nilsson@motiondisplay.com
mailto:jt@iseeinnovation.com
http://www.motiondisplay.com/
http://www.iseeinnovation.com/

