
Digital skyltning ökar omsättningen!
Digital skyltning i handeln har en djupgående inverkan på shoppingupplevelsen och gör erbjudandet mer 
attraktivt vilket medför ökad försäljning. Rörliga bilder och text påverkar kunderna på ett betydligt bättre 
sett än traditionell skyltning och de har en stor inverkan på spontanköp. Digitala budskap, virtuell säljare, 
kompletterar den fysiska försäljningen på ett framgångsrikt sätt. 

Vad är Digital skyltning?
Digital Signage (Digital Skyltning) är det snabbast växande marknadsförings- och kommunikationsmediet i 
världen. Digital Signage är ett effektivt sätt för handeln att snabbt förmedla reklam och information på en 
och samma digital skärm.

Fördelar med Digital skyltning?

• Rörliga bilder eller videos fångar uppmärksamheten på betydligt bättre sett än traditionell skyltning.
  Innehållet kan uppdateras när som helst och omedelbart

• Studier visar att 8 av 10 kunder besöker företaget på grund av vad de sett utifrån vilket leder till att 
  digitala skyltar ökar trafik

• Skapar en engagerande kundupplevelse, ökar möjligheten för korsförsäljning, merförsäljning och 
  impulsköp

• Eliminerar kostnader och väntetiden jämfört med utskrift eller leverans av material (tex ljusskyltar)

• Snabba förändringar, som te x prisförändring med samma budskap, ändras på kort tid

• Digitala skyltar är idag uppkopplade mot internet vilket gör det lätt att styra dem på distans samt att   
  dela ut innehåll och information på flera olika skärmar samtidigt

• Inbyggt kösystem (tillval) vilket innebär att du ej behöver extern analog lösning för det

• Det främjar miljön med tanke på bland annat papper, plast och olika kemikalier som används inom  
   traditionell skyltning



Exempel på användningsområden

Entré eller skyltfönster – Professionell digital inkastare!

Lokalen – Öka försäljningen genom påverkan!



Digitala menytavlor – Rätt utbud vid rätt tid!



InfoEdit - Navet i lösningen! 

Vår egenutvecklade programvara InfoEdit är enkelt uppbyggd och användarvänlig så att 
all personal kan använda den.

• Allt hanteras på vår webportal InfoEdit

• Budskapen växlar på skärmarna i en hastighet och ordning som man själv väljer 

• Centralt budskap med möjlighet till lokala avvikelser 

• Olika användarnivåer med tillhörande behörigheter 

• Full tids- och datumstyrning för schemaläggning 

• Möjlighet till kösystem direkt i skärmen 

• Möjlighet till inbyggt skyltprogram för utskrift, vid behov av fysiska skyltar

Ytterligare information och kontaktuppgifter hittar du som medlem 
när du loggar in på hemsidan.

Är du intresserad av denna medlemsförmån men ännu inte är medlem, välkommen 
att kontakta oss på 08-505 970 30 så berättar vi mer.

Drift & Support

Att ha bra kundvård är väldigt viktigt för oss. Vår drift och support håller högsta klass och vi har en auto-
matiserad kontroll på alla våra kunders konton och utför backuper på systemen flera gånger dagligen. Vi 
har även en egen reklam- & produktionsavdelning som hjälper till med material till skärmarna.

Partnerskap med fokus på kundvärde & kundnytta 

InfoChannel är en helhetsleverantör inom digital kommunikation. Vi har den kompetens och erfarenhet 
som krävs för ett lyckat resultat tillsammans med våra kunder = partners.


