
Vekstkometen Ditur, som har kjent fra ‘Løvens Hule’ 
(dansk TV-show) og en massiv tilstedeværelse på 
sosiale mediet. De åpnet sin første butikk i hjertet av 
Aarhus i 2021. For å synliggjøre nettpriser og kampan-
jer i butikken, har Ditur implementert digitale prislap-
per fra Delfi  Technologies.

Du blir raskt imponert over de vakre og godt innredede 
lokalene i Diturs fl aggskipbutikk i Århus. Interiørbutik-
ken er koselig og tilbyr en helt annen opplevelse enn 
det du vanligvis forventer av en smykke- og klokkebu-
tikk. Monterene  sørger for en ryddig presentasjon av 
de hundrevis av klokkene butikken tilbyr.

Hos Ditur blir du møtt av vennlige og smilende per-
sonale som umiddelbart tilbyr kundene en kopp kaff e 
eller sprudlevann før jakten på den perfekte klokken 
begynner. Personalet sørger for å tilby den sam-
me servicen til alle kunder - uavhengig av klokkens 
prisklasse. Ditur selger både kjente merker som Fes-
tina, men også egne klokker i merker som Dissing, 
Milani, Kensington, Studsgaard og Lugano.

SKANDINAVIAS STØRSTE NETTBUTIKK 
MED KLOKKER OG SMYKKER 
Ditur har hatt en imponerende vekstreise. Selskapet 
startet i 2014 og omsatte for 2 millioner kroner i 2015 
og har nådd en omsetning på 200 millioner kroner i 
2021.

Med en imponerende suksess på internett, bestemte 
Ditur seg for at de skulle åpne en fysisk butikk. Der-
for ble butikken i Århus  åpnet. Her manglet imidlertid 
Ditur en smart måte å visede ulike kampanjeprisene 
de hadde i  nettbutikken, i den fysiske butikken Dis-

se prisene endrer seg ofte, og derfor valgte Ditur å 
installere smarte prislapper i butikken. Samtidig var de 

DITUR.DK: NÅ MED DIGITALE PRISLAPPER 
I DET NYE FLAGGSKIPET I ÅRHUS

Vi har ofte forskjellige kampanjer 
og tilbud i butikken og på 
nettbutikken. Det er spesielt 
viktig for oss at prisene i butikken 
alltid samsvarer med prisene og 
kampanjene som er tilgjengelige 
i nettbutikken. Med Delfi s løsning 
kan vi nå endre kampanjeprisene 
synkront med nettbutikkens priser.

– Theis Hollænder,
Butikksjef hos Ditur i Aarhus
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på utkikk etter en løsning som også ville passe inn i 
butikkens eksklusive utseende. Derfor falt valget på 
Delfi Technologies og deres løsninger med digitale 
prislapper.

- Vi har ofte forskjellige kampanjer og tilbud i butik-
ken og på nettbutikken. Det er spesielt viktig for oss 
at prisene i butikken alltid samsvarer med prisene og 
kampanjene som er tilgjengelige i nettbutikken. Med 
Delfis løsning kan vi nå endre kampanjeprisene syn-
kront med nettbutikkens priser, sier Theis Hollænder, 
butikksjef hos Ditur i Aarhus.

DE SAMME PRISENE I NETTBUTIKKEN 
OG I DEN FYSISKE BUTIKKEN
Ditur har valgt å bruke de store digitale prisskiltene 
(Chroma 125), som er delt inn i ca. 20 felt, der hvert 
felt er tilknyttet et element. Skiltet er festet på baksiden 
av urskjermen, så på denne måten trenger du ikke å 
ha en prislapp på hver eneste klokke. Hvert felt på 
skiltet viser også til et tall som også er å finne på hver 
klokke.

Programvaren, som automatisk oppdaterer de digitale 
prislappene, er utviklet av Delfi Technologies, og lag-
res i skyen. Du trenger bare Internett-tilkobling for å 
komme i gang. En trådløs antenne på radiofrekvens 
sender ut prisoppdateringene til skiltene i løpet av 
sekunder. I det øyeblikket datakilden fra nettbutikken 
endres, oppdateres skiltene i butikken tilsvarende.

OM DITUR

Tvillingbrødrene Mikkel og Kasper Dissing grunnla Ditur.dk 
i 2014. De så et uutnyttet potensial i markedet for å kunne 
kjøpe klokker der du ikke bare betaler for merket, men også 
for kvalitet og design. Denne måten å tenke på definerer 
fortsatt Ditur, og dette betyr at du kan finne et stort utvalg 
av både klokker og tilbehør som passer deg.
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