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Om Nordic Retail A/S
Hvad vil vi?
Nordic Retail A/S er sat i verden for at hjælpe detailbranchen med at opnå sine daglige
og langsigtede målsætninger.
Det er derfor, vores slogan er: Her starter godt købmandskab.
Vi sætter en ære i at kunne levere et bredt sortiment af anerkendte varemærker til
detailhandlen i primært Danmark og Sverige. Vi har gennem årene udviklet en betydelig
liste af referencer inden for detailhandlen, som vi leverer vores sikkerheds- og butiksdriftløsninger til.
Hvordan gør vi det?
Vores fokus er på at frigøre ressourcer, skabe mersalg og formindske svind.
Dertil tilbyder vi en lang række løsninger inden for kameraovervågning, varesikring,
kønummersystemer og optimal præsentation af varerne på hylderne.
Vi er et team af dedikerede medarbejdere, som samlet har en bred vifte af erfaringer.
Vi hjælper vore kunder med alt lige fra leverance af velkendte varemærker til installation af disse samt tilpasning af specialdesignede produkter, der kan indrettes præcis
efter vore kunders behov.
Velkommen til Nordic Retail A/S
Du vil i denne folder kunne læse mere om Nordic Retail A/S og de forskellige typer løsninger, vi tilbyder. Har du yderligere spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til
at kontakte os på:
+45 44 84 14 44
Kundeservice@Nordic-Retail.com
Så rådgiver vi dig og besvarer dine spørgsmål.

Nordic Retail A/S er ISO9000-certificeret og medlem af SikkerhedsBranchen.

Kameraovervågning
Kameraovervågning reducerer svindet i butikken og giver medarbejderne tryghed
Synlige kameraer har en præventiv virkning, så svindet omgående reduceres. Og hvis
butikken alligevel udsættes for tyveri eller røveri, kan overvågningsbillederne medvirke
til hurtig opklaring.
Opsætning, justering og brug sker nemt fra en almindelig PC, og der er ingen begrænsning for antallet af kameraer, man kan tilføje. Service kan finde sted når som helst, da
vores teknikere kan undersøge kameraerne via online fjernopkobling.
Når du vælger Nordic Retail A/S som leverandør af dit overvågningsudstyr, er du garanteret en ekstra god service. Hos os får du:
Kundetilpassede løsninger – til både individuelle butikker samt kædeløsninger
Rådgivning om svindbekæmpelse ved anvendelse af kameraovervågning
Mulighed for kameraløsninger til specialopgaver
Landsdækkende service
Mulighed for fjernopkobling
Førende varemærker fra bl.a. HikVision,
Milestone & Eagle Eye Networks

Varesikring
Undgå tyveri og optimer indtjeningen med effektiv varesikring
Effektive varesikringssystemer består af varesikringsantenner opstillet ved ind- og udgange eller i kasselinjen i kombination med brug af varesikringsetiketter, alarmbrikker
eller lignende på selve varerne.
Som kunde hos Nordic Retail A/S får du en række særlige fordele inden for effektiv
sikring af dine varer. Vi hjælper dig med:
Bredt sortiment af antenner med mulighed for kundetilpasning
Rådgivning inden for svindbekæmpelse ved effektiv varesikring
Landsdækkende service
Kildesikring
Alarmetiketter
Safers, keepers og spiders
sFuldt sortiment af detektionsfølsomme hardtags og alarmbrikker
Mulighed for dag-til-dag levering til konceptkunder
Radiofrekvens identifikation (RFID) teknologi
Førende varemærker fra bl.a. Checkpoint,
Alpha og AlertSystems

Kønummersystemer
Glade kunder venter gerne i kø
En lang kø ved disken giver trængsel og utilfredse kunder.
Med et kønummersystem bliver kunderne betjent efter tur, og de kan derfor i fred og
ro bruge ventetiden på at gå rundt og kigge i butikken – og måske blive inspireret til at
købe noget ekstra.
Med Nordic Retail A/S som leverandør af dine
kønummersystemer kan du være sikker på at
få den rette løsning til dine behov samt en god
service. Vi assisterer med:
Mulighed for kundespecifikke løsninger
Systemer til flere køer
Opsamling af statistik (Giver mulighed for
effektivisering blandt personalet)
Afdelingsspecifikke billetter
Fuldt sortiment fra Turn-O-Matic og ESII

Prismærkning & Etiketter
Mærkning af varer – en lille men meget vigtig detalje
Tydelig mærkning af priser og anden information giver kunderne en
positiv indkøbsoplevelse. Det er også vigtigt, at mærkningsudstyret ligger godt i
hånden, er nemt at betjene og pålideligt, så mærkningen kan ske hurtigt og sikkert.
Hos Nordic Retail A/S er du og din butik i gode hænder, når det
kommer til varemærkningsløsninger. Vi tilbyder blandt andet:
Stort udvalg af kvalitetsmærkningsmaskiner fra METO
Ergonomisk korrekte maskiner (trykpunktsystem)
Rådgivning om mere end 10 forskellige limtyper velegnet til alle varetyper
Mulighed for kundespecifikke etiketter
Stort udvalg af budskabsetiketter (”-10%”, ”Bekæmp madspild”, ”kort dato” etc.)

Skilte & Displays
God og informativ skiltning giver større omsætning
Når kunderne præsenteres for god og effektiv skiltning, kan de nemt finde
de varer og tilbud, de er på udkig efter. Dermed får de en god indkøbsoplevelse, og resultatet er, at de lægger endnu flere penge i butikken.
Du skal vælge Nordic Retail A/S som din leverandør af skilte og displays, fordi hos os er
du sikret et væld af muligheder og frihed til personlige løsninger. Hos os får du:
Samlede og fuldkomne butikskoncepter
Meget stort og bredt sortiment af: akryl skilte, gade skilte, vægrammer,
plastrammer, Decoline ophængningssystemer samt fittings og tilbehør
Mulighed for kundespecifikke løsninger – evt. med eget logo
Hurtig levering af standardsortiment
Fuldt sortiment fra METO

Print
Vær klar til hurtigt at markedsføre aktuelle tilbud
For alle butikker er det ærgerligt og spild af penge, hvis man må kassere usolgte varer,
som fx skulle være solgt inden en bestemt dato, inden de blev fordærvet, inden afslutningen på en højtid eller lignende.
Nu har du mulighed for nemt, billigt og hurtigt at producere egne displays, som sikrer,
at du ikke brænder inde med usolgte varer.
Denne mulighed får du som kunde hos Nordic Retail A/S. Vi tilbyder printerløsninger
som matcher dine behov samt følgende fordele:
Mulighed for selv at kunne printe aktuelle displays op til størrelse 120x30 cm
Hurtig tilpasning af priser og tilbud til den aktuelle efterspørgsel
En særdeles professionel løsning med en lav totalomkostning (TCO)
Skilte-software til butikskæder
Leverance af special printer
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