
Öka intäkterna med 
Elektroniska hyllkantsetiketter
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ETT SYSTEM
- många möjligheter

Med en ESL-lösning från Wraptech kommer butiken att få 
ökade intäkter samt minskade kostnader. Priset i kassan 
kommer alltid att vara detsamma som priset på hyllkanten 
och butiken får de bästa möjligheterna att göra effektiva 
kampanjer som väsentligt bidrar till ökat resultat.

Stora besparingar på tunga manuella uppgifter i samband 
med prisuppdateringar och kontroller frigörs tid som kan 
bytas ut för kontantbesparingar eller används för att
förbättra den personliga kundservice.ESL-lösningen gör det 
enkelt att synkronisera priset i den

fysiska butiken med priset i webb-shopen. Något som
stärker företagsbilden och ökar kundlojaliteten.
Systemet är enkelt och pålitligt Det är enkelt att ”länka”
etikett med varan och varaktiga prisuppdateringar sker helt 
automatiskt och i praktiken behövs ingen support på
systemet innan batterierna behövs byts ut vart femte år.

ÖKADE INTÄKTER
• Alltid korrekta priser 
• Nöjda kunder > lojala kunder 
• Tydliga erbjudanden 
• Markera med grafik och färger (röd eller gul) 
• Korta kampanjer ”Happy Hour”, ”Rain Prices” 
• Äkta omnichannel 
• Samma pris i butik som online 
• Mer tid för kunderna 
• Nöjda kunder köper mer 
• Image / branding 
• Visar att butiken följer med i utvecklingen

BESPARINGAR
• Administration 
• Slut med att byta skyltar och kolla priser 
• Förbrukningsvaror
• Slut med utskrift på papper och bläck kostnader 
• IT 
• Slut med inköp / drift / underhåll av skrivare 
• Felaktiga priser
• Slut med att använda dyrbar tid för att
   rätta till misstag

Tydlig och klar 
Bra kontrast och hög upplösning gör etikett/skylt läsbar 
från alla vinklar.

Utbytbart batteri 
Mycket låg energiförbrukning garanterar
5 års batterilivslängd (4 dagliga uppdateringar).

Tvåvägs kommunikation 
Säkerställer uppdatering. Möjliggör övervakning av etikett 
och kontrollera till exempel batteristatus.

Färger 
Vit + Svart och röd eller gul som
tredje färg.

Flera storlekar
Välj den storlek som passar uppgiften.

Snabb uppdatering
Otroligt snabb uppdatering av etiketten  
vid prisändring tack vare Bluetooth 5.0 kommunikation 

DIGITAL E-PAPER SIGNS

VÅRA MODELLER

Mått : 44.5x35.9x12.1mm
Skärm : 27x27mm
Temp omr. : 0°- 40°C
Batteri : 600mAh

Mått : 90x41x12.1mm
Skärm : 66,9x29,06mm
Temp omr. : 0°- 40°C
Batteri : 1200mAh

Mått : 135,4x110,9x9mm
Skärm : 118,8x88,2mm
Temp omr. : 0°- 40°C
Batteri : 600mAh

Mått : 266,3x190x9mm
Skärm : 244x164mm
Temp omr. : 0°- 40°C
Batteri : 600mAh

Mått : 70x34,5x12.1mm
Skärm : 48.55x23.7mm
Temp omr. : 0°- 40°C
Batteri : 1200mAh

Mått :104x34,5x12.1mm
Skärm : 48.55x23.7mm
Temp omr. : 0°- 40°C
Batteri : 1200mAh

Mått : 180,8x121,8x9mm
Skärm : 163x97,9mm
Temp omr. : 0°- 40°C
Batteri : 1200mAh



 

  

  

  

 

Stor kapacitet
varje AP hanterar upp till 100 000 skyltar.

Räckvidd
varje AP täcker upp till 400 m2.

Enkel installation
Plug and play installation.  AP ansluts till  
internet och aktiveras automatiskt till systemet.
(PoE). Inget behov av 220V.

Säkert och stabilt 
AES (Advanced Encryption Standard) på 128-bit  
ger hög säkerhet och stabilitet 

WIRELESS BASE STATION (AP)

KONTAKTA OSS
Är ESL intressant för din butik? Kontakta Wraptech
för mer information om hur systemet fungerar och 
om vilka möjligheter som finns!

Wraptech Svenska AB
Bidevindsgatan 7
652 21 Karlstad

Växel: 0555-61615
shop@wraptech.se
www.wraptech.se

SÅ DET FUNGERAR DET
Trådlös 2-vägskommunikation 
Integration med backoffice / ERP 
Automatisk uppdatering  
Manuella uppdateringar · Möjlighet att uppdatera priser individuellt 
Övervakning · Följ status och övervaka system i webbaserat dashboard


