
Den lokala vinbutiken i Hobro (Danmark) har funnits 
i över 10 år. En tillväxtresa är på gång, inklusive en 
fullständig digitalisering av butiken. Från att ha skrivit 
prislappar för hand till en helt digital lösning med en 
fullständig överblick över och tillgång till uppgifter om 
hela vinutbudet.

Det går bra för vinbutiken Hobro Vinhandel på Jylland. 
Under de senaste åren har butiken vuxit och har bland 
annat utökat sitt sortiment, sin personal och sitt butiks-
utrymme. Samtidigt har butiken gått från att vara den 
mycket lilla specialbutiken med rätt vin till menyn på 
nyårsafton – till att nu ha ett brett sortiment som bland 
annat bjuder in till att ta en hel låda gott rödvin till ett 
skarpt pris – och fortfarande ha det mycket speciella 
vinet för de mer speciella tillfällena.

Som ett led i att göra butiken mer digital har butiken 
investerat i elektroniska prislappar från Delfi  Techno-
logies och ett nytt kassasystem. Innan de elektroniska 
prislapparna och det nya kassasystemet infördes ska-
pades inga artiklar i systemet. Det innebar också att 
priset på ett vin helt enkelt bara skrevs in som „rött vin“ 
i kassasystemet.

DIGITALISERING SÄKERSTÄLLER 
UPPDATERAD INFORMATION 
Det fanns ingen riktig översikt över vare sig sålda viner 
eller bästsäljare.

- Innan vi fi ck det nya kassasystemet och de digitala 
prislapparna var vi beroende av att priserna satt på 
alla våra viner. Vi kunde inte bara skanna ett vin i sys-
temet och se priset på det. Nu har vi digitaliserat allt, 
har alla priser i systemet och korrekta och uppdatera-
de priser i hyllorna, säger Daniel Sloth, butikschef på 
Hobro Vinhandel.

Programvaran som styr de elektroniska prislapparna 
fi nns i molnet och är kopplad till data från butikens 
nya kassasystem. På så sätt kan du enkelt och snabbt 
skicka ut produkt- och prisinformation kontinuerligt till 
mer än 500 olika produkter i hyllorna.

HOBRO VINHANDEL DIGITALISERAR 
BUTIKEN MED ELEKTRONISKA 
PRISLAPPAR
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– Daniel Sloth,
Butikschef på Hobro Vinhandel
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APPEN HJÄLPER PERSONALEN 
För att koppla ett nytt vin till en ny skylt behöver buti-
ken bara se till att vinet har skapats i systemet och 
sedan skanna skyltens och vinets streckkod. Den 
faktiska kopplingen mellan vin och tecken sker med 
hjälp av Delfi Technologies app som personalen har 
på sina smartphones. Appen har också möjlighet att 
ändra skyltens layout, så att du till exempel kan ha 
flera viner på samma skylt.

Hos Hobro Vinhandel har butiken elektroniska prislap-
par två olika storlekar. En mindre Chroma 21-skärm 
och en större Chroma 42-skärm. Butiken monterar 
den minsta skylten med en magnet direkt vid hyllor-
na där spritdrycker, öl och vin i lösvikt säljs. De större 
skyltarna används monterade på ett A4-stativ, där du 
också kan visa längre beskrivningar, rekommendatio-
ner och betyg på vinerna. Särskilt de stora elektronis-
ka skyltarna innebär en betydande vinst för Daniel och 
hans företag.

- Särskilt med de stora skyltarna som vi har för våra 
viner, som i första hand säljs i hela lådor, kan vi verkli-

gen känna en skillnad. Skylten lyfter fram våra speci-
alerbjudanden med en stark röd bakgrund så att kun-
derna inte tvivlar på att det finns något att spara här. 
Innan vi fick dessa skyltar sålde vi färre viner i hela 
lådor. Det är roligare att skicka hem en kund med 2-3 
lådor med bra rött vin än några enstaka flaskor, säger 
Daniel Sloth.

OM HOBRO VINHANDEL

Den lokala vinbutiken i Hobro har funnits i över 10 år. 
Under de senaste åren har butiken vuxit och har nu en per-
sonalstyrka på 5 personer som alla tillsammans har åtagit 
sig att erbjuda invånarna i Hobro med omnejd ett gott glas 
vin. Butiken importerar alla viner själv, som i första hand 
säljs i hela lådor. Men attraktiva priser garanterar kunderna 
det bästa priset. Butiken har alltid minst 20 000 vinflaskor i 
lager, så det finns något för alla smaker.
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