
Ta dina tjänster dit
dina kunder är



Topbox är ledande tillverkare av flyttbara
försäljningsenheter som betjänar

kunder över hela världen.

Topbox serviceavtal är en finländsk innovation som
våra användare använder för att förbättra lönsamheten

i sin verksamhet genom att öka försäljningen och
sänka kostnaderna.



TOPBOX UTE I VÄRLDEN

Över 300 företag i Europa har valt Topbox serviceavtal som

stöd för sin verksamhet. Våra nöjda kunder förlänger nästan

utan undantag sina avtal efter första säsongen.

Topbox är ett tillväxtföretag med flera finländska

investeringsbolag i ryggen. Som tillväxtföretag expanderar

Topbox ständigt sin verksamhet; i år i Europa, Ryssland, 

Mellanöstern och Sydamerika.



Starta effektiv försäljning utan inledande investering.

Topbox serviceavtal innehåller en planerad och användarklar

enhet enligt dina krav.

Med ett tydligt avtal får du 36 månaders garanti, installations-

och användarutbildning, service och underhåll samt kundservice. 

I avtalet ingår även enhetens lagrings- och logistikkostnader.

TOPBOX-KONCEPTET
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VARFÖR TOPBOX?
Vi har skaffat Topbox-enhet eftersom den
gör det möjligt för oss att uppnå de mest
lönsamma kundflödena till lägre kostnader.

Topbox använder branschens senaste
teknologi, robotteknik och automatisering. 
Med Topbox blir vår betjäning snabb, vår
verksamhet effektiv och kunderna är nöjda.



SKALBAR 
KOMPONENTPRODUKTION 
OCH JÄMN KVALITET
Alla produkter tillverkas och testas enligt Topbox högsta

kvalitetskriterier. Tack vare avancerad komponentproduktion

uppnår man högkvalitativ finish och enhetlighet. Att skala

produktionen till serieproduktion av hundratals enheter

sänker därför inte kvalitetsnivån.



TOPBOX-KOLLEKTIONEN

Med Topbox-enheten befinner du dig alltid i närheten av dina kunder

– inomhus eller utomhus, på gatan, på ett evenemang eller i ett köpcentrum. Tack vare

den höjande och sänkande taklösningen är du redo att börja sälja på några minuter.

Topbox-enheten skräddarsys alltid efter dina behov.

Vi implementerar din lösning och optimerar dess produktivitet.
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TOPBOX KVALITET 
OCH SÄKERHET

Enheternas funktionalitet har testats under extrema

förhållanden i Finland vilket innebär att arbetsstationen

alltid är säker. Topboxarna uppfyller EU-direktiven (bl.a. 

maskindirektiven) och är CE-märkta.

Utgångspunkten för vår produktutveckling är alltid

arbetssäkerhet och -ergonomi samt myndigheternas

föreskrifter.

Immateriella rättigheter (IPR) 
Patentansökan finns (Patent pending) 
Bruksmodellskyddad (Utility Model)
Gemenskapsmönsterskydd EU (A Registered Community Design)



Gå inte miste om kundströmmarna! Miljontals människor

passerar genom köpcentra varje år och nås bäst genom

rätt placering.

Topbox är en effektiv lösning när du vill dra nytta av de 

bästa försäljningsplatserna. Din investering riktas inte till

en specifik plats, eftersom försäljningsenheten vid behov

kan flyttas till en annan plats över natten.

Showcase 1

FÖRSÄLJNINGSENHET
MITT I KÖPCENTRET



Obemannad tilläggsförsäljningspunkt för café för viktiga platser i 

kontorsbyggnadens eller köpcentrumets kundflöden. Du betjänar

kunder på språng snabbt och effektivt med ett grundsortiment. 

Säljövervakning och påfyllning i realtid enligt åtgång.

Micromarket Model S: hyra från cirka 650 euro per månad

med serviceavtal (inkluderar en enhet med all utrustning

och tillförlitlig service).

Showcase 2

OBEMANNAD 
TILLÄGGSFÖRSÄLJNINGSPUNKT
FÖR CAFÉ



Ta betjäningen till terrassen! Hantera kundflöden

snabbare och effektivare. En högkvalitativ och synlig

försäljningspunkt lockar fler kunder.

Hyr den lättflyttade Topbox 23 med serviceavtal. 

Du kan öka din försäljning genom att byta din gamla

bar till en fullt utrustad, tillgänglig och säker Topbox.

Hyra från 5 000 SEK/månad.

Showcase 3

GÖR TERRASSEN
MER PRODUKTIV



Våra kunder har till och med fyrdubblat sin

produktförsäljning på evenemang och terrasser.

Konsumenten gillar det hen ser. Vi arbetar med flera partner

som införlivar sina produkters visuella utseende med

försäljningspunkten. Ett iögonfallande utseende

i kombination med en kvalitetsprodukt och -tjänst

har till och med mångdubblat försäljningen.

Showcase 4

EN VARUMÄRKT 
FÖRSÄLJNINGSPUNKT
SÄLJER MER



Tack.
sales@topboxunit.com |  +358 50 584 6541
Hämeentie 11 A  |  00530 Helsingfors FINLAND
www.topboxunit.com

TOPBOX SHOWROOM
Mall of Tripla  |  Fredikanterassi 1  |  00520 Helsingfors 


