Produkt og prismerking med plastkort
Forny ferskvaredisken med profesjonell produkt og prismerking.
Spar tid og penger med plastkort du lager selv.
Vi leverer en komplett løsning for print av plastkort som benyttes for prismerking i
ferskvaredisken. Dette hever det visuelle inntrykket og er svært tidsbesparende
da man selv, enkelt og raskt, kan printe ut plastkortene.

Beskrivelse av løsningen:
Løsningen består av Evolis kortprinter med programvare for
design og print av plastkort. Kortprinteren installeres som
en standard USB printer og med norsk programvaren som
følger med kan man enkelt designe, lage og skrive ut
plastkort til prismerking.
Du kan lagre hvert design for gjenbruk og bare endre tekst/
priser. Skal du skrive ut 4 like plastkort velger du 4 kopier i
utskriftsvinduet og i løpet av 30 sekunder er alle kortene
ferdig.
Vi leverer med maler og egen “hvit kritt font» slik at du i
løpet av noen minutter er i stand til å printe profesjonelle
plastkort. Vi kan også levere plastkort i andre farger.

Gjør som Baker Klausen:
Baker Klausen har gått til anskaffelse av løsningen for
alle sine 6 Café utsalg. Her skriver de selv ut plastkort med pris
og produktmerking som benyttes i glassdiskene på alle utsalg.
Tidligere benytte de prisplakater som ble laget med papirprinter
og deretter laminert. Alt dette ble gjort manuelt og var svært
tidkrevende.
Butikkoordinator Gry Hansen hos Baker Klausen er svært
fornøyd med den nye løsningen:

“Vi har hevet det visuelle inntrykket i utstillingsdiskene
med den nye løsningen for prismerking. Kundene får en
enhetlig og tydelig prisplakat å forholde seg til.
I tillegg så er løsningen veldig enkel å benytte og vi sparer
mye tid i forhold til den gamle løsningen.
Vi har 6 utsalgsteder og jeg produserer nye, eller oppdaterte
prisplakater til alle på noen få minutter.
Vi er meget godt fornøyd med løsningen og oppfølgingen
fra BUYSEC AS”
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