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Kortskrivare för tydlig och 
snabb prisskyltning

GÅRDSPROSCIUTTO

     Region/Ursprung

      Jfr-pris 299:-/kg
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ETT SYSTEM
- ökad tydlighet

Med en priskortskrivare från Wraptech kommer butiken att få 
ökad tydlighet samt minskade kostnader. Enkelheten och 
snabbheten att producera nya prisskyltar för er manuella 
delikatessdisk kommer att minska betydligt. Priskorten är 
mycket tydligt för kunden och har även relevant information 
på baksidan för personal som bland annat PLUnr, varunamn 
och innehåll. Korten är enkla att rengöra och tål att diskas för 
säker och bra hygien. 

Stora besparingar på tidskrävande manuella uppgifter i 
samband med prisuppdateringar så som utskrift på papper, 
laminering osv. frigör mycket tid. 

Systemet är enkelt och pålitligt Det är enkelt mycket enkelt  
skriva ut nya skyltar vid prisuppdateringar. 

ÖKADE INTÄKTER BESPARINGAR
• Administration

• Minskad tidsåtgång med upp till 70% jämfört med
traditionella pappersskyltar.

• Förbrukningsvaror

• Slut med utskrift på papper och bläck kostnader
och laminering

• PVC-kortet är mycket lätt att rengöra och
motståndskraftig mot kyla och fukt

• Slut med att använda dyrbar tid för att
rätta till skyltar.

Färger 
Svart / Röd med vit text

Flera storlekar
Välj den storlek som passar uppgiften.

Uppdatering
Systemet är kopplat mot ert backoffice vilket ger korrekt pris 
och varuinformation.

PRISSKYLTAR
Tydlig och klar 
Tydliga och enhetliga kort/skyltar ger bra läsbarhet och tydlighet 
för kunden från alla vinklar.

Enkelhet 
Mycket enkel hantering garanterar
stor besparing både i tid och pengar.

Tvåvägs kommunikation 
Möjlighet att printa på båda sidor av kortet gör att information 
kan printas både för kund och personal.

VÅRA MODELLER

GÅRDSPROSCIUTTO
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• Snabba och enkla utskrifter

• Tydlig och läsbar kommunikation med svarta/röda
etiketter och vit text

• Anpassade skyltar och grafiska funktioner för att
sticka ut från dina konkurrenter

• Slut med utskrift på papper och bläck kostnader
• Professionellt utseende i disken med attraktiva

etiketter
• Slut med att använda dyrbar tid för att

rätta till misstag
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Dubbelsidiga utskrifter
Hanterar utskrifter på båda sidor av kortet.

Enkel programvara
Mycket enkel och användarvänlig programvara 
för att hantera era utskrifter

Kommmunikation med Backoffice 
Automatiska pris och textuppdateringar från ert 
Backoffice. 

Edikio Flex
Stor kapacitet
Kan skriva ut upp till 100 skyltar i en körning

KONTAKTA OSS
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
Snabba utskrifter
Integration med backoffice 
Automatisk uppdatering  
Manuella uppdateringar · Möjlighet att uppdatera priser individuellt 
Tidsbesparande · Spara upp till 70% i tid jämfört med traditionell hantering.




