
BREECE SYSTEM - 
ELEKTRONISKA 
HYLLKANTSETIKETTER

Visa viktigt logistik information för personal 
direkt på displayen vid hyllan.



FRIGÖR TID FÖR MER 
SÄLJFRÄMJANDE AKTIVITETER 
OCH ÖKAD KUNDSERVICE

Exponera kampanjer eller spe-
cialprodukter med rött. Visa 
symboler för att synliggöra viss 
status på produkten. 
Med den flexibla design modu-
len kan ni skapa egna uttryck på 
displayen med helt fri design.

RIKTADE 
KAMPANJER

De elektroniska hyllkantsetiket-
terna har koppling direkt till bu-
tikens ERP-Butikssystem. När 
en pris eller produktuppdater-
ing sker i systemet kommer det 
skickas till display på hyllkant-
en för direkt respons.

ONLINE ANSLUTNING 
TILL BACK OFFICE

Läs mer på www.delfi.com

• Prisintegritet – Säkerställ rätt marginal och prissättning i butik
• Effektivisera personalen med logistik information direkt på hyllkanten 
• Minska lagerkostnaden – Snabb utförsäljning av föråldrade produkter
• Flexibla priser och kampanjer i butik – Exponera priserna med rött

• Omni channel – Samma pris & pro-
duktinformation i alla säljkanaler 

• Skapa egna uttryck på displayen -  
Flexibla designmöjligheter 

• Helt grafiska displayer med 3 
färger 

• Eliminera pappershantering & 
printkostnader 

• Enkel, smidig och tidseffektiv 
hantering

Skanna och se 
video från butik

Optimera din tid. Breece System 
frigör tid för mer kundservice. 
Personalen kan dra nytta av 
viktig logistik information direkt 
på hyllan – som lagerantal, 
inköp, utgångsmarkerad artikel 
statistik, etc.

MER TID FÖR 
KUNDSERVICE

Säkerställ rätt marginal och 
prissättning i butik och öka in-
täkterna. Kvalitetssäkring och 
alltid korrekt produktinformation 
på hyllkanten för personal och 
kunder.

PRIS 
INTEGRITET

BREECE SYSTEM 
HOS BYGGHANDLARE 
"WOODY ÄLVÄNGEN

"Vi har eliminerat betydande kost-
nader för papper och utskrifter ge-
nom att implementera Breece elek-
troniska hyllkantsetiketter.
Detta innebär också att vi alltid har 
samma information i våra system 
som på hyllkanten endast genom 
en knapptryckning"

Peter Magnusson, Project Manager 
Kungälvs Trä / Woody Älvängen,
Göteborg

MÖJLIGHETER MED 
BREECE ESL LÖSNING



FÖR MER
INFORMATION 

Delfi Technologies 
E-mail: info@breecesystem.com
Web: www.delfi.com

Kontakta Delfi Sverige
Mats Fröberg Olsson
Area Manager
Tel: +46 708 28 85 86
Email: mats.olsson@delfi.com


