
Tillväxtkometen Ditur, känd från ”Løvens Hule” (dansk 
TV-show) och en massiv närvaro i sociala medier, 
öppnade sin första butik i hjärtat av Århus 2021. För att 
göra webbpriser och kampanjer synliga i butiken har 
Ditur infört digitala prislappar från Delfi  Technologies.

Du imponeras snabbt av de vackra och välinredda 
lokalerna i Diturs fl aggskeppsbutik i centrala Århus. 
Butiken är mysigt inredd och erbjuder en annorlun-
da upplevelse än vad du normalt förväntar dig av en 
smyckes- och klockbutik. Enhetliga montrar ger dig 
en snygg presentation av butikens fl era hundra olika 
klockor.

På Ditur möts du av vänlig och leende personal som 
omedelbart erbjuder kunderna en kopp kaff e eller 
mousserande vatten innan jakten på den perfekta 
klockan börjar. Personalen strävar efter att ge alla 
kunder samma goda upplevelse - oavsett klockans 
prisklass. Ditur säljer både välkända märken som Fes-
tina, men även egna klockor i märken som Dissing, 
Milani, Kensington, Studsgaard och Lugano.

SKANDINAVIENS STÖRSTA WEBSHOP 
MED KLOCKOR OCH SMYCKEN
Ditur har haft en imponerande tillväxtresa. Företa-
get startade 2014, hade en omsättning på 2 miljoner 
danska kronor 2015 och har en omsättning på 200 
miljoner danska kronor 2021.

Efter en imponerande framgång på nätet fattade Ditur 
beslutet att även ha en fysisk närvaro. Därför öppna-
des butiken i Århus. Här saknade Ditur dock ett smart 
sätt att visa olika kampanjpriser i butiken, som ofta 
ändras tillsammans med priserna i webbutiken. Samti-
digt letade de efter en lösning som också skulle passa 

in i butikens exklusiva utseende. Valet föll därför på 
Delfi  Technologies och lösningen med digitala prislap-
par.

DITUR.DK: NU MED DIGITALA PRISER 
I FLAGGSKEPPSBUTIKEN I ÅRHUS

Vi har ofta olika kampanjer och 
erbjudanden i butiken och på 
webbutiken. Det är särskilt viktigt 
för oss att priserna i butiken alltid 
stämmer överens med de priser och 
kampanjer som fi nns i webbutiken. 
Med Delfi s lösning kan vi nu ändra 
kampanjpriserna synkront med 
webbshopens priser.

– Theis Hollænder,
Butikschef på Ditur
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- Vi har ofta olika kampanjer och erbjudanden i butiken 
och på webbutiken. Det är särskilt viktigt för oss att 
priserna i butiken alltid stämmer överens med de pri-
ser och kampanjer som finns i webbutiken. Med Del-
fis lösning kan vi nu ändra kampanjpriserna synkront 
med webbshopens priser, säger Theis Hollænder, 
butikschef på Ditur i Århus.

SAMMA DIGITALA PRISER I WEBBUTI-
KEN OCH DEN FYSISKA BUTIKEN
Ditur har valt att använda de stora digitala prisskyltarna 
(Chroma 125), som är uppdelade i ca. 20 fält, där varje 
fält är kopplat till en produkt. Skylten fästs på baksidan 
av klockdisplayen, så på detta sätt behöver du inte ha 
en prislapp på varje föremål i det trånga utrymmet i 
klockdisplayen. Varje fält på skylten hänvisar också till 
ett nummer som är synligt på varje klocka.

Programvaran, som automatiskt uppdaterar de digi-
tala prislapparna, är utvecklad av Delfi Technologies 
och ligger i molnet. Du behöver bara en internetupp-
koppling för att komma igång. En trådlös antenn på 
radiofrekvens skickar de många prisuppdateringarna 
till skyltarna inom några sekunder. När datakällan från 
webbutiken ändras uppdateras skyltarna i butiken i 
enlighet med detta.

OM DITUR

Tvillingbröderna Mikkel och Kasper Dissing grundade Ditur.
dk 2014. De såg en outnyttjad potential på marknaden 
för att kunna köpa klockor där man inte bara betalar för 
varumärket utan även för kvalitet och design. Detta sätt 
att tänka är fortfarande kännetecknande för Ditur, och det 
innebär att du kan utforska ett stort utbud av både klockor 
och accessoarer idag.
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