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Facer™

Tõmba ja korrasta
üheaegselt

Vähenda
korrastamisele
kuluvat aega...

Riiulite täitmine, toodete
lugemine ja korrastamine
on poepersonali igapäevased
ülesanded

Muuda töömahukate sektorite korrastamine
kiireks ka kaupluse tipptundidel
Pudelid või purgid asetsevad laiuselt reguleeritavate metallraamistike
vahel, mis on peidetud spetsiaalse esiliistu taha. Raamistik
paigaldatakse otse riiulile.
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Loo ligikutsuv kaubariiul
minimaalse ajakuluga

27%

The Facer™ raame saab kohaldada vastavalt toote mõõtudele ja
need säilitavad iga väljapaneku korrektsena. Samuti väheneb kaupade
kahjustamise tõenäosus. Tooterea korrigeerimiseks tuleb vaid raami
esiserv üles tõsta ja raami libistades tagumised tooted ettepoole tõmmata.

Detailid on laiusesse reguleeritavad lihtsa
tõmbe abil. Spetsiaalne esiserv peidab
detailid.
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...ja võta aeganõudvatelt
väljapanekutelt maksimum
Rohkem ruumi, väiksem ajakulu
Muuda toote otsimisele kulunud
aeg ostuotsusteks
Korrektse välimusega tootealus suurendab müüke ja
Facer™ abil saavutate esindusliku üldmulje oluliselt väiksema
ajakuluga.

• Facer™ koos riiulirääkijatega parandab poesisest suhtlust ja 		
suunab kliente toodete juurde
• Ruumisäästlikkus toodete paigutamisel
• Tooted on alati reas ja vastavad hinnasildile

Vähenda korrastamisele
kuluvat aega

Tooted riiuli esiserva ühe
tõmbega

Julgusta ostuotsuseid

Riiuli esiserv hõlbustab tarbija
suunamist

Iga toode omal kohal

Tooted püsivad reas tänu
reguleeritavale

Ergonoomiline süsteem

Alumised ja ülemised riiulid
lihtsalt ja kiirelt korda. Ei mingit
lisapinget seljale ega põlvedele

Täiustatud tooteesitlus
Tõhustage poe tööd vähendades riiulite
korrastamisele ja jäätmekäitlusele
kuluvat aega.
Facer™ süsteem vähendab oluliselt riiulite ületäitmise ja kauba
kahjustamise riski. Tooted on lihtsasti kättesaadavad ja riiulid on
puhtad ning korras ilma, et ükski toode peitu jääks.

Süsteemi saab kasutada peaaegu iga
tootekategooria puhul nagu näiteks
purgisupid, mahlapakid, õlled, veinid
ja kange alkohol, kohv ning tervise - ja
ilutooted.

Riiuli
korrastamiseks kulub
vaid üks
silmapilk

Hea toote nähtavus
ja üldine ülevaade

Facer™ - kasumlikkus läbi
organiseeritud kaubariiulite
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Ajasäästlik: poe personalil on
rohkem aega kliendi jaoks

