RETAIL INNOVATION
I VÄRLDSKLASS
Grab ´n Go
AI kiosker för allas bekvämlighet

AI tekniken känner av allt som händer i kiosken;
- vad som tas ut,
- vad som ställs tillbaka,
- vad som fylls på
Full automation både gällande köp samt uthyrning av material.
Enkelhet när det är som bäst

Visste du att?
• Kundens köpvilja ökar markant när kunden ges möjlighet att ta på och känna
produkten innan beslut.
• 60% av kunderna som normalt sett skulle köpt 1 produkt köper minst 2
• 50% av kunderna som inte handlar i en traditionell vending maskin handlar minst 1 produkt.

• Genom AI tekniken minskar svinnet till nära 0.
• >99% av alla produkter blir registrerade genom köpet

• Samma process och kundresa både för försäljning och uthyrning av material
• Öppna, köp och stäng då aktiveras betalningen, klart på under 60 sekunder.

AI Retail
Vi förvandlar traditionell försäljning till en helt
automatisk sådan, med "Grab-´n-Go" – butiker där det
senaste inom AI teknik automatiskt läser av vad
kunden plockar ut ur skåpet.
Detta gör att kundresa blir mer effektiv än vad som
tidigare upplevts.

Grab-´n-Go konceptet skapar:
- enkelhet
- bekvämlighet
- säkerhet
- automatisk utcheckning(betalning)

AI Retail
NYCKEL FUNKTIONER

ÖKA FÖRSÄLJNINGEN
Genom att kunderna fysiskt
kan ta och känna på
produkterna innan dom
beslutar sig ökar chansen till
merförsäljning. Köp resan blir
likvärdig den traditionella
förutom väntan och köbildning.

TRÄFFSÄKERHET >99%
AI Tekniken skapar effektivitet
och uppdaterar kundkorgen i
realtid. Kamerorna registrerar
på all rörelse i skåpen och
minskar fel och svinn.

SMARTA DISPLAYER
Kommunicera effektivt med
kunderna genom displayen på
dörren. Oavsett om det är
information eller kampanjer
som skapar merförsäljning.

FLEXIBLA BETALNINGSMETODER
Modern kortterminal
(VISA, MASTERCARD) samt mobila
plånböcker(Apple, Google,
Samsung Pay) Koppla ihop med er
befintlig APP, använd QR kod eller
använd vår APP och gör den till er.

Grab´n Go
Vårt system är säkert, korrekt och lämplig för
placering på:
- Padelanläggningar, gym, golfbanor mm.
- offentliga platser
- ”shop-in-shop” i en befintlig butik
- 24/7 tillgänglig butik i fronten av befintlig butik
- ny fristående butik.
Eliminera besväret med barcode skanning samt
behöva stå i kö och vänta.

TILLVAL

A.
B.
C.
D.
E.

Multi sensor möjlighet (komplettera kamera systemet)
Ljud och bild instruktioner till kunderna
Ålders verifikation
Data Analys gällande kund beteende & köp/ej köp analyser
Skärmar och platform för reklam och marknadsförings
möjligheter (extra omsättningsintag)
F. Websida för betalning och kundkorg
G. “White label” mobil app

Möjliggör kundnytta och fördelarna med AI Kiosk
Grab ´n Go.

2.

1.
Öppna butiken
antingen via ditt
betalkort eller
skanna QR Kod

3.
Kläm och känn, välj
dina produkter

Stäng dörren och gå. När
dörren stängs så aktiveras
betalningen automatiskt.

AI Retail
-Grundfunktioner

• Skåp (Kyl/Frys/Torr)
Varje AI enhet är utrustade enligt följande:
a) 2 st AI Kamera inklusive CPU och närverksenhet
b) 2 st LED Ljuskälla
c) Magnetlås
d) Kunddisplay
e) Kreditkorts terminal (Ingenico/Worldline self2000+axis)
Inlösenavtal skrivs med Bambora
f) VMS Plattform för transaktionsdata, lagersaldo,
kiosköversikt och managering
g) APP för att managera kiosker och system i fält
h) Plattform för hantering av kreditkortsdata (Tillhandahålls av
Bambora)

Daglig hantering av enheterna
VMS MANAGEMENT CENTER

- Hantering av AI enheter
- Hantering av behörigheter för användare
- Notifikationer och larm(Enheter och saldo)

- Transaktions data/historik
- Order data/historik
- Lagersaldo
- Produkt hantering
- Pris och kampanjhantering

VMS MANAGEMENT APP
- Låser upp enheten

- Fylla på produkter
- Ändra planogram vid enheten
I operatörs APP får operatören larm och notifikationer
om vad som skall fyllas på vid varje enhet.

