
DIGITALE PRISSKILTE
Dynamiske butiksløsninger til vin og 
delikatesse, der bidrager til mersalg og 
en bedre kundeservice.



Chroma 42
100 x 85 x 13 mm

Chroma 21
68 x 34 x 13 mm

Chroma 37
100 x 58 x 14 mm

Chroma 16
42 x 48 x 13 mm

Chroma 74
182 x 122 x 15 mm

Chroma 60
133 x 107 x 13 mm

Chroma 125
278 x 221 x 12 mm

/ UENDELIGE MULIGHEDER/ DIGITAL SKILTNING

HVORFOR DIGITALE PRISSKILTE TIL VIN & DELIKATESSE?  
Breece System og digitale prisskilte spiller en central rolle i at skabe en personlig og engagerende kundeoplevelse.
Hyldeforkanten er den mest magtfulde salgsinfl uent, da et fl ertal af købsbeslutninger bliver taget her.
Drag fordel af en dynamisk og digital løsning, hvor du kan ændre tilbud og priser hurtigt og nemt på tværs af hele 
din forretning eller en hel butikskæde.

En digital skilteløsning er for dig, der ønsker at: 

• Ændre priser og tilbud på få sekunder 
• Frigøre personalet til kundebetjening  
• Få mulighed for at påvirke købeslutninger, direkte ved hylden
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LØSNING  Integrationen hos POPL er oprettet 
igennem Delfi Technologies, så personalet hurtigt 
igennem et Excel-ark kan tilføje, slette og ændre 
deres informationer på hyldeforkanterne, så de 

besøgende altid er opdateret omkring varens navn, årgang, 
land og pris. Det hele sker via en Breece Cloud Plug & Play 
løsning, hvor POPL har fået tilkoblet én trådløs antenne i bu-
tikken, som er tilsluttet et internetstik – simpelt og let.

MENING  Jeg gik rundt i supermarkedskæden, 
MENY, hvor jeg fik øjnene op for hyldeforkanterne 
og fik tanken omkring ELS til vores nye Bottles-
hop, der var jeg lidt nervøs for, om det blot var 

noget der blev forhandlet og installeret til større kæder. Da jeg 
forhørte mig hos Delfi omkring muligheden, gik der omkring 
tre uger, så havde vi implementeret digitale skilte og var klar 
til åbning af butikken med det ønskede blikfang.

/ POPL BURGERBAR

BEHOV  Drømmen var at give vores Bottleshop 
et udtryk, der gik væk fra de almindelige manila-
mærker, som oftest bliver brugt i lignende tilfæl-
de. Inden åbningen stod vi derfor og manglede et 

kvalitetsprodukt, der kunne arbejde sammen med vores egne 
specialudvalgte kvalitetsprodukter. 

OM POPL  I maj 2022 åbnede hjernerne bag 
Noma, officielt deres nye Takeaway Bottleshop, 
POPL, på Christianshavn. I den forbindelse fik 
den populære burgerbar installeret Breece digita-

le skilte, der skulle gå ind og skabe blikfang på sin helt egen 
måde. 

”Vi ønskede et kvalitetsprodukt, der kunne arbejde sammen 
med vores egne specialudvalgte kvalitetsprodukter. Det 
var vigtigt for os med et godt blikfang og en nem tilgang til 
integrationen i hverdagen.” 

– Kristian Rise, Beverage Manager

/ DE FORTÆLLER ...

HOBRO VINHANDEL DIGITALISERER  
BUTIKKEN MED ELEKTRONISKE PRISSKILTE

”Før vi fik det nye kassesystem og de digitale prisskilte, var 
vi afhængige af, at der var påsat priser på alle vores vine. Nu 
har vi digitaliseret det hele, har alle priser i systemet, og de 
helt rigtige og opdaterede priser på hylden. Især med de store 
skilte, som vi har ved vores vine, der primært sælges i hele 
kasser, kan vi virkelig mærke en forskel. Skiltet viser vores 
gode tilbud med en kraftig, rød baggrund, så kunderne ikke er 
i tvivl om, at der er noget at spare her. Før vi fik disse skilte, 
solgte vi langt færre vine i hele kasser. Det er noget sjovere at 
sende en kunde afsted med 2-3 kasser god rødvin, end et par 
enkelte flasker.” 

– Daniel Sloth,  
Butikschef hos Hobro Vinhandel

JYSK VIN – SAMMENKOBLING MELLEM  
FYSISK BUTIK OG WEBSHOP

”Hos Jysk Vin stod vi og manglede en løsning der kunne sør-
ge for, at vores tilbud og priser online, helt automatisk kom ud 
i vores fysiske butik. Der skulle en ny arbejdsgang ind, der på 
alle måder lettede dagligdagens arbejde og gjorde det mere 
overskueligt for medarbejdere men også for vores besøgende 
kunder, fortæller Flemming og fortsætter. Nu kan jeg sidde og 
ændre priser online, så det helt automatisk kommer ud i bu-
tikken, hvor jeg før skulle opdatere priserne, bede personalet 
om at gå ud og finde vinen, lave et nyt klistermærke og opda-
tere på den måde. Men fordi vi konstant får nye varer, priser 
og tilbud sparer vi oceaner af tid med den her løsning.” 

– Flemming Olsen,  
Direktør & partner i Jysk Vin
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Gustave Lorentz Riesling
Réserve 2021

21000098867
2771889300282363

129,95
149,95

NORMALPRIS V/6 FL.:
PRIS PR. FL.:

Pris pr. flaske v/køb af 6 fl.:
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C H A M PA G N E
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299,

Gigondas

199,-

400,-

109,-

95,-

219,-

Champ Levat - Jean-yves 
Péron 2016

Liberated Pinot Noir

Provence Rosé, 
Les Papilles 2021

Mephisto - 
Can Libero 2019

/ ÉN SAMLET LØSNING / PLUG & PLAY

HELE ESL-LØSNINGEN ER I SKYEN 
Med Breece Plug & Play Cloud løsning får du en enkel styring og sikker adgang til dine data og applikationer med 
fl eksibel tilgang fra enhver enhed – enten igennem BreeceGo mobil-app eller via din webbrowser. 
Der kræves således ingen ekstra installation af software i butikken eller en computer, samleboks eller “black-box”. 
Alt du behøver er blot en internetforbindelse, de digitale skilte og en Breece ESL-antenne til at kommunikere. 

BREECE CLOUD – SYSTEM OVERVIEW

VISION 4K – TILVALG 
Med Vision 4K som tilvalg, er det muligt at skabe ekstra opmærksom-
hed i butikken.
Få mulighed for at benytte samme simple integration fra skiltene til at 
vise produkter og kampagner på et TV.
Løsningen kan også benyttes til video, slideshow, etc.

ELEKTRONISKE PRISSKILTE
De digitale skilte fås i forskellige størrelser med en bred vifte af design-
muligheder, så de kan passe ind i lige netop jeres ønskede udtryk. De 
små skilte egner sig særligt godt til placering direkte på hylderne, hvor 
de større skilte med fordel kan anvendes til fl ere budskaber og ekstra 
opmærksomhed.Skiltene kan desuden sættes op til at indeholde fl ere 
typer layouts – fx én type til almindelige priser og én type til kampagner.

BREECEGO – APP TIL ANDROID / IOS
Med BreeceGo, som kan installeres på enhver Android- eller iOS-en-
hed, er løsningen altid let tilgængelig. En PDA eller almindelig mobil-
telefon forbindes enten til butikkens tilgængelige WiFi eller til en stan-
dard 4G-forbindelse. Med BreeceGo-appen håndterer du alt lige fra 
at tilknytte eller frigive skilte/skærme, frigørelse af produkter fra skilte, 
ændre layout, etc.

TRÅDLØS ANTENNE
Den trådløse skilteløsning kommunikerer via en 2-vejs radiofrekvens, 
uden påvirkning fra andre trådløse systemer. Den trådløse antenne 
kræver blot strøm for at sende og modtage data om skiltene – for ek-
sempel gennemførte opdateringer, status, batteriniveau, temperatur, 
etc. 

BUTIK
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Delfi Technologies A/S
E-mail: info@breecesystem.com 
Web: www.delfi.com

ER DU KLAR TIL AT TAGE  
DET NÆSTE DIGITALE SKRIDT?
Vores eksperter sidder klar til at hjælpe din forretning med at tage 
det næste digitale skridt.

KIM HOLST HANSEN
Telefon:   +45 28 19 65 63
E-mail:		 	 	 kim.hansen@delfi.com

BENJAMIN BJERREGAARD
Telefon:   +45 28 19 65 56
E-mail:		 	 	 benjamin.bjerregaard@delfi.com


