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Topbox-myyntiyksiköillä pääset aina parhaille 

myyntipaikoille – myös sisätiloissa.

Vie myyntisi sinne missä asiakkaassi ovat. Olet aina 

parhaiden asiakasvirtojen äärellä ja voit muuttaa 

myyntilokaatiosi nopeasti ja helposti paikasta toiseen.

UUSI TAPA OPEROIDA 
KAUPPAKESKUKSISSA







Esimerkiksi kahvilaliiketoiminnan aloittamiseen 

kauppakeskuksessa voit investoida helposti 

satojatuhansia euroja ja paikka voi silti olla väärin valittu.

Topbox-yksiköllä voit muuttaa kauppapaikkasi vaikka 

yhden yön aikana ja jatkaa seuraavassa lokaatiossa

ilman lisäpanostuksia.

ÄLÄ INVESTOI SEINIIN



Topboxilla viet palvelusi sinne missä asiakkaat ovat.

Kauppakeskusten trendit vaihtelevat. Esimerkiksi tärkeän 
ankkurivuokralaisen lähtö vaikuttaa heti koko kiinteistön ja 
alueen asiakasvirtoihin.

Kauppakeskusten remontit ja kulkuyhteyksien muutokset 
muuttavat painopisteitä keskuksen sisällä.

Topbox-myyntiyksiköllä sinun liiketoimintasi 
seuraa helposti perässä.

TÄNÄÄN HYVÄ,
HUOMENNA HUONO



Oikea sijainti ja huomiota herättävä myyntipiste 

tuottavat maksimaalisen myynnin.

Topboxilla pääset hyödyntämään kauppakeskuksissa täysin 

uusia kauppapaikkoja. Käytäväpaikkojen tehokkaassa 

tilankäytössä kustannukset ovat murto-osa perinteisistä 

ratkaisuista.

MAKSIMOI MYYNTI,
MINIMOI VUOKRA



Topbox on Suomessa valmistettu huippulaadukas 

myyntipiste, jolla on CE-hyväksyntä.

Yksikkö on murtosuojattu ja sen voi sijoittaa vapaasti 

kauppakeskuksessa oman vesi- ja viemärijärjestelmän 

ansiosta. Turvallisen ja suojatun sähkö-

järjestelmän ansiosta voit aloittaa 

liiketoiminnan laittamalla virrat päälle.

TOPBOX – ITSENÄINEN 
MYYNTIYKSIKKÖ



Helposti ja nopeasti avattava ja suljettava 

Topbox-myyntiyksikkö täyttää kaikki viranomaisten 

hygienia- ja turvallisuusvaatimukset. 

Topboxin suljettava katto on erinomainen suoja 

kauppakeskuksen lialta ja taudinaiheuttajilta. 

Huippulaadukkaat koneet ja laitteet tekevät 

toiminnasta turvallista.

HYGIEENINEN JA 
ELINTARVIKETURVALLINEN



Mielikuvaa brändistä luodaan jatkuvasti.

Tarkoin valittujen pinta-materiaalien ja vankan 

rakenteensa ansiosta Topbox-yksikkö on aina edustava, 

olipa myyntipiste avoinna tai suljettu, sisällä tai ulkona. 

ULKONÄKÖ VIESTII 24/7



Myyntipiste jopa yhden hengen operointiin. 

Topbox-yksiköstä voidaan operoida yhdellä hengellä. 

Nopea avaaminen ja sulkeminen säästää henkilöstökuluja

ja mahdollistaa työntekijän tauot ja tavarahaut. 

Yksikkö on murtovarma suljettuna.

NOPEA AVATA JA SULKEA



TOPBOX-LISÄVARUSTEET

Tehosta myyntiäsi nyt ja tulevaisuudessa!

Suunniteltaessa yksikön varustelutasoa, etäohjattavat lukitukset ja 

katon nostomekanismit, elektroniset hinnastot, valaistus tai 

hygieniatason valvonta ovat vasta lähtökohtia.

Topbox-myyntiyksikköön on mahdollista asentaa yli 30 erilaista 

myyntiä tehostavaa lisävarustetta, Näitä ovat erilaiset 

pintamateriaalit, äänentoisto ja äänisuihkut sekä datatutkat, jotka 

yhdistettyinä kassaraportointiin, tarkkailevat asiakasvirtoja ja 

kuluttajien reagointia eri viestintä-ärsykkeisiin reaaliaikaisesti.



Ohikulkijoista 1/10 pysähtyy

Ohikulkijoista 3/10 pysähtyy

HOUKUTTELE 
KAIKILLA AISTEILLA
Äänillä ja tuoksuilla voit jopa nelinkertaistaa myyntisi.

Topbox-myyntiyksikkö voidaan optimoida houkuttelemaan 

lisää ostajia vaikuttamalla asiakasvirran kuulo- ja hajuaistiin. 

Tarkasti rajattu ja suunnattu ääniviestintä kauppakeskuksessa 

on tehokas huomion herättäjä. Tuoksukoneella voit luoda 

mielikuvaa herkullisesta tarjonnastasi ja tuotteidesi tuoreudesta 

pisteesi ympäristöön. Toteutamme Topbox-yksikköösi kaikki 

tarvitsemasi erikoisratkaisut laadukkaasti ja tehokkaasti.



TOPBOX KERÄÄ DATAA

Topboxin Userflow-järjestelmä kerää asiakkaiden 

käyttäytymisdataa kaikista pisteistä.

Kerätyn datan avulla voimme lisätä yksikön vetovoimaa 

esimerkiksi lisäämällä yksikköön kuulo- tai hajuaistin 

stimulointia. Väitämme että Topbox-ratkaisun älykkyyden 

avulla voimme kolminkertaistaa käytäväpisteen 

kannattavuuden. Tämä tapahtuu analysoimalla ja tehostamalla 

aistien stimulointia ja optimoimalla henkilöstökuluja.
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