
Online-succén Pixizoo har kommit för att stanna. Ett 
nytt kapitaltillskott och nya initiativ kommer att bidra 
till att förverkliga företagets ambitiösa tillväxtmål på 
20 procent per år, bland annat med hjälp av digitala 
prislappar från Delfi  Technologies i det nya showroo-
met nära Århus (Danmark), som har förvandlats till ett 
shoppingmecka för småbarnsföräldrar.

Om du har små barn i Danmark känner du också till 
Pixizoo, som under de senaste åren har dykt upp på 
den stora e-handelsscenen som en återförsäljare av 
allt inom baby- och barnutrustning.

I takt med företagets utveckling har även verksamhet-
ens format och lokalisering förändrats. Pixizoo började 
som en butik i Tilst (Danmark), sedan övergick företa-
get till en webshop och har sedan dess omvandlats 
till en hybrid med en kombination av webshop och 
showroom - och nu även med en butik i Skejby nära 
Århus N. Investeringen i ett nytt lager och expansio-
nen från showroom till butik har bidragit till en positiv 
utveckling - både internt och för kunderna.

I butiken är det möjligt för Pixizoo att träff a och hjälpa 
kunderna vid köp av barnvagn, bilbarnstol eller andra 
produkter som kräver lite extra vägledning. Bra servi-
ce, ett brett sortiment och låga priser är en del av före-
tagets DNA. Pixizoo bryr sig om den goda kundupple-
velsen, som har höjts till en helt ny nivå med hjälp av 
digitala prislappar från Delfi  Technologies.

DIGITALA PRISLAPPAR ÄR OUMBÄRLIGA
Eftersom butiken ligger i samma rum som företagets 
stora lager är det möjligt att erbjuda ett stort sortiment 
från de över 200 leverantörerna, även om varorna inte 

fi nns fysiskt på hyllorna i butiken. Genom Click and 
Collect kan kunderna beställa i webbutiken och hämta 
varorna i butiken bara 10 minuter efter beställningen. 
Sortimentet i butiken ändras ofta beroende på säsong 
och trender. Det är därför den har blivit populär med 
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De digitala prislapparna är 
oumbärliga för oss här i butiken. 
Eftersom alla våra produkter och 
priser är kopplade till vår webbshop 
- och priserna måste vara desamma 
här. All data kommer direkt från 
webbutiken ...

– Helle Eisenreich Steen,
Butikschef på Pixizoo

www.delfi .com

PIXIZOO



införandet av digitala prislappar från Delfi Technologi-
es på varor i butiken.

- De digitala prislapparna är oumbärliga för oss här 
i butiken. Eftersom alla våra produkter och priser är 
kopplade till vår webbshop - och priserna måste vara 
desamma här. All data kommer direkt från webbutiken, 
så vi behöver inte ens lägga tid på att ändra priser eller 
ändra pappersskyltar med den nya lösningen, säger 
Helle Eisenreich Steen, butikschef på Pixizoo.

KUNDERNA HAR NU EN BÄTTRE ÖVERB-
LICK ÖVER KAMPANJERNA
På Pixizoo gillar kunderna också den nya lösningen, 
eftersom de är mer uppmärksamma på vilka priser 
som är kampanjpriser, så att de kan få mycket bra 
erbjudanden. Pixizoo erbjuder också prisjämförelse, 
vilket innebär att kunderna kan få en vara till samma 
pris om den finns billigare någon annanstans.

Skyltarna, som Pixizoo har i olika storlekar, fästs med 
en magnet direkt på hyllan, så det är inte nödvändigt 
att sätta upp skenor. Själva skyltarna drivs av en pro-
gramvara från Delfi Technologies som finns i molnet. 
Data överförs till skyltarna via en trådlös antenn inom 
några sekunder när det sker prisförändringar i syste-
met.

Kopplingen mellan föremål och skyltar hanteras enkelt 
via Delfi-appen, som personalen använder på sina 
smartphones. Appen fungerar genom att först skanna 
etikettens streckkod och sedan produktens streckkod. 
Därefter behöver personalen inte göra något annat 
manuellt arbete och framtida prisuppdateringar, fram-
hävande av erbjudanden osv. uppdateras automatiskt.

OM PIXIZOO

Pixizoo är ett samarbete mellan bröderna Karl Mark och 
Jesper Mark och deras gode vän Anders Kobberup. Idén 
till Pixizoo uppstod när Jesper i sin roll som förälder insåg 
att affärsverksamheten för baby- och barnutrustning 
kunde förbättras. Även om företaget idag har 95 % av sin 
omsättning online är Pixizoo inte bara en återförsäljare av 
utrustning för barnfamiljer. Pixizoo strävar också efter att 
vara ett inspirerande universum där föräldrar bland annat 
kan få inspiration till inredning och aktiviteter, guider för 
produktunderhåll, packlistor och kunskap om livet som 
(blivande) småbarnsföräldrar. Allt i Pixizoos fysiska och 
digitala kanaler som butik, webshop, blogguniversum och 
sociala medier.
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