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Märkning av  
centralpackade varor.

Ommärkning av varor 
med pris och ny streckkod.

Utskrift av streckkoder.

Lönsamhetsanalys  
kort datum

Baserat på en omsättning 
om 50 miljoner, motsvarar 
kassation och kross 1 % av 
bruttoomsättningen

En förlust om 500.000 kr per 
år på resultatet.

Genom att halvera denna 
förlust till 0.5% förbättras 
resultatet med 250.000 Kr

Detta innebär en förbättrad 
lönsamhet med 4.808 Kr  
 per vecka.

Förbättra omsättningen på 
centralpackade produkter

Baserat på en omsättning om 50 miljoner, 
motsvarar kött och ost 7% av brutto omsätt-
ningen.

Kundens attityd är att välja en 15 % lättare 
vara som “säkerhetsmarginal” vid avsaknad 
av prisuppgifter.

Brutto omsättningen minskar med  
375.000 kr per år.
  
Vi kan återställa detta till normal  
köptradition.

Detta innebär en förbättrad lönsamhet med  
1.900 Kr per vecka.
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Wraptech MPU-404 är ett hjälpmedel för att förbättra 

lönsamheten i din butik.

Varje vecka slängs stora mängder chark och mejeripro-

dukter på grund av kort datum. Med hjälp av MPU-404 

kan du ändra på detta. 

Med några enkla knapptryckningar och läsning av 

den befintliga streckkoden på produkten kan 

du skriva ut en ny etikett med tex. 

nedsatt pris för kort datum och 

en ny streckkod för enkel han-

tering I kassan. Utan att förstöra 

original etiketten.

Denna lösning möjliggör också för 

kunder som scannar sina varor själv i 

butiken att ta del av nedsatta produkter.

Detta kommer att gynna din lönsamhet. 

Släng inte produkter med kort datum  

sälj dom istället.

scanna kr / kg Välj metod Pris etikett scanna kr / kg etikett
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Kort datum Prismärkning av centralpackat

Detta sker genom att scanna streck-

koden och sedan skriva ut en etikett.  

Detta ökar inte bara din service gen-

temot dina kunder det ökar också din 

försäljning och lönsamhet.

I takt med att centralpackade produkter 

ökar i butikerna ökar också kravet på 

information.

Dagens prisinformation till kunden 

på centralpackade produkter sker 

endast genom vikt på produkten 

och kilopris på hyllkanten. Kun-

den får således räkna ut priset.

Undersökningar som är gjorda på 

detta faktum visar att kunder i stor 

utsträckning väljer ett lättare paket på 

grund av att kunden inte vet det exakta 

priset på produkten.

Med hjälp av MPU-404 kan du enkelt 

skriva ut prisetiketter som klart och tyd-

ligt visar priset på varje produkt.  

Förbättra din lönsamhet i två steg!


