
Kapløbet om Danmarks første ubemandede butik 
blev vundet af NærKøb. Et projekt som har fået 
meget opmærksomhed og mediebevågenhed, 
siden det blev meldt ud i juni 2021.

NærKøb Express, som butikken hedder, er godt belig-
gende ved den største indfaldsvej til Faxe by sammen 
med et Go’on benzinanlæg, og på sigt en moderne 
vaskehal. Her kan forbipasserende og lokale frem-
over handle de mest fornødne varer, i alle døgnets 24 
timer. Butikken rummer ca. 550 af de mest omsætte-
lige varer. Butikken er koblet op på NærKøb i Jungs-
hoved, hvorfra varerne hentes til opfyldning. Det er 
indehaveren af butikken i Jungshoved, Alice Laursen, 
som kommer til at stå for den daglige drift af den nye, 
ubemandede investering i Faxe.

Butikken, som i bund og grund er en specialudvik-
let container, indeholder både køl- og fryseafdeling, 
diverse kolonialvarer, slik og chips samt friskbagt 
brød. Sortimentet henvender sig både til personen på 
farten, som er sulten for sjov, men kan også sagtens 
benyttes som redning til den hurtige aftensmad eller 
diverse mangler i husholdningen.

Hele konceptet er udviklet af Retail360, som har stået 
for al teknikken, adgangskontrol, betaling samt udvik-
ling og produktion af containeren. Retail360 spår om 
et stort potentiale og mulighed for, at disse containere 
kommer til at stå mange forskellige steder rundt om i 
landet. Og de første indikationer fra interesserede har 
allerede gjort sig bemærket. 

- Det er planen, at disse containere skal være plug-
and-play, så der bare skal tilsluttes strøm, internet og 

fyldes varer på hylderne. 1-2 dage efter at containeren 
er blevet læsset af, er du altså køreklar”, siger Mads 
Laursen, direktør hos Retail360.

DANMARKS FØRSTE 
UBEMANDEDE BUTIK ER ÅBNET

Det ville ikke være muligt at have 
en ubemandet butik, uden at have 
elektroniske prisskilte. Vi har 30 
kilometers kørsel fra lager til butik. 
Uden, skulle vi køre 30 kilometer hver 
vej, for at skifte et papirs skilt, hver 
gang der var prisændringer.

– Alice Laursen
Nærkøb Express
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ELEKTRONISKE PRISSKILTE  
GØR DET MULIGT
Når nu butikken er ubemandet, er det et must at priser 
og prisskilte let kan styres og ændres uden at kræ-
ve fysisk tilstedeværelse. Derfor har butikken valgt at 
implementere elektroniske prisskilte fra Delfi Techno-
logies. 

Med de elektroniske prisskilte kan personalet i butik-
ken i Jungshoved, ændre priserne i begge forretninger 
i deres ERP-system. Så snart der er en prisændring, 
opdateres de elektroniske prisskilte automatisk i den 
ubemandede butik. Tilmed er man med elektroniske 
prisskilte også sikker på, at prisen i kassen og på skil-
tet er identiske. 

- Det ville ikke være muligt at have en ubemandet butik 
i den skala her, uden at have elektroniske prisskilte. Vi 
har 30 kilometers kørsel fra butikken i Jungshoved, til 
den nye butik i Faxe. Hvis vi skulle køre denne distan-
ce hver gang vi ændrede en pris, for at opdatere pris-
skiltet i butikken, ville det ikke være optimalt”, siger 
Alice Laursen.

INTEGRATION TIL  
EKSISTERENDE SYSTEM
Kommunikationen til de elektroniske prisskilte sker via 
en trådløs antenne, som er opsat i containeren, samt 
en cloud baseret softwarepakke. Delfis software er 

standardiseret og lige til at tilslutte i NærKøbs ERP-sy-
stemer, hvor produktinformationer og priser hentes 
fra. De elektroniske skilte findes i forskellige størrelser, 
hvor NærKøb Express har valgt den samme størrel-
se til hele butikken. I fryseskabene benyttes en særlig 
type af hyldeforkanterne, som tåler minusgrader.

Ved hjælp af Delfi Technologies’ app, kan butikken 
hurtigt tilknytte nye varer til de elektroniske prisskil-
te, samt ændre design på skiltet direkte med deres 
smartphone. Man scanner blot varens stregkode og 
stregkoden på skiltet, så bliver de to koblet sammen. 
Nemmere bliver det ikke.

OM NÆRKØB

NærKøb er Danmarks største kæde for selvstændige 
butiksejere. Butikskæden omfatter både kiosker, nærbutik-
ker, tankstationer, campingpladser og havnekiosker fordelt 
over hele landet. Efter 20 år, ramte kæden i år 2021 550 
medlemmer/butikker.
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