
MERE END 400 COOP 
BUTIKKER HAR FÅET 
ELEKTRONISKE HYLDE-
FORKANTER
Tilbage i 2010 fik den første Coop-butik elek-
troniske hyldeforkanter fra it-virksomheden, 
Delfi Technologies. Teknologien har udviklet 
sig meget siden da og i dag er løsningen taget 
i brug i mere end 400 af Coops butikker.  

Butik nr. 400 blev Irma på Islands Brygge, som 
har gennemgået en større ombygning, hvor 
der er investeret i flere tiltag til at forbedre ind-
købsoplevelsen, herunder elektroniske hylde-
forkanter.

FLERE BEDRE OPLEVELSER TIL 
KUNDERNE
Udover elektroniske hyldeforkanter, så dæk-
ker den forbedrede indkøbsoplevelse over 
konceptet Infarm (vertical farming), hvor kryd-
derurter dyrkes i butikken. Derudover et stort 
område med vinkøleskab, der forventes at bli-
ve særligt populært blandt de mange ekstra 
kunder i sommerperioden. 

Butikken har også fået en delikatesse med ”to-
go” udvalg, hvor kunderne blandt andet kan 
hente dagens frokost eller aftensmad. Samti-

dig er der en specialafdeling til Irma-konceptet 
”Grønt Måltid” med stort udvalg af veganske 
og vegetariske varer.

- Elektroniske hyldeforkanter og de andre nye 
tiltag skal være med til at give vores kunder 
en bedre oplevelse, når de besøger butikken, 
siger Anders Roed Larsen, butikschef, Irma Is-
lands Brygge.

I forbindelse med ombygningen er kunde-
strømmen ændret i forhold til den måde, som 
kunderne bevæger sig igennem butikken. Det 
betyder blandt andet, at kassen har fået en 
ny placering og det samme gælder frugt- og 
grøntafdelingen – alt sammen for at skabe en 
bedre oplevelse for kunderne.

www.delfi.com 

IRMA
ISLANDS BRYGGE



ELEKTRONISKE HYLDEFORKANT-
ER ER EN NØDVENDIGHED

Butikschefen har haft sin daglige gang i Coop 
siden 2007 og har været i flere andre butikker, 
der har haft elektroniske hyldeforkanter. Derfor 
kendte han i forvejen til systemet og fordelene, 
der blandt andet giver lettere arbejdsgange for 
personalet og frigiver tid til andre opgaver, når 
der ikke længere skal skiftes priser eller vare-
information på hylderne. 

OM IRMA

Irma er Danmarks ældste dagligvarekæde og 
det andet ældste supermarked i Europa. Den 
første Irma butik så dagens lys i 1886 og lige 
siden begyndelsen har Irma stået for madglæ-
de, kvalitet og ansvarlighed. I dag har Irma 70 
butikker på Sjælland.

www.delfi.com 


