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Topbox MICROMARKET-yksiköillä automatisoit myyntisi ja viet sen 

minne haluat. Myymäläsi voi olla auki vuoden jokaisena päivänä ja voit 

palvella asiakkaitasi uudella tavalla kellon ympäri – täysin ilman 

myyntihenkilöstöä. 

MICROMARKETilla pystyt aloittamaan uuden tai laajentamaan vanhaa 

liiketoimintaa helposti ja kannattavasti ilman aloituskustannuksia.

MICROMARKET toteutetaan yhteistyössä Stora Enson 

ja Pauligin kanssa. 

TOPBOX MICROMARKET
– TUOTTEESI MYYNNISSÄ 24/7



Valmistetuksessa käytettävät Topbox-laatukriteerit takaavat Topbox

Micromarket –yksikölle sen pitkän käyttöiän. Käyttäjälleen yksikkö on lähes 

huoltovapaa, sillä kaikki palvelut on mahdollista ohjelmoida verkossa, ilman 

fyysistä käyntiä. Micromarket-yksikkö voidaan myös siirtää paikasta toiseen 

helposti ja nopeasti, tarpeen mukaan, joko pumppukärryillä tai irroteltavina 

moduleina.

Micromarket valmistetaan standardikomponenteista, jotta jokainen osa 

on tarpeen mukaan vaihdettavissa. Tasalaatuinen komponenttituotanto 

takaa myös tehokkaan tuotannon skaalauksen, erinomaista kiertotaloutta ja 

minimoitua tuotannon hiilijalanjälkeä unohtamatta.

MICROMARKET
TUOTTEENA



Micromarket-konsepti yhdistää RFID-teknologialla toimivan 

palvelun erinomaiseen asiakaskokemukseen. 

Tuotteisiin liimatun RFID-tunnisteen ja –teknologian avulla tuotehävikki 

voidaan minimoida ja varmistaa, että yksikköä täydennetään reaaliajassa.

Erinomainen asiakaskokemus ja houkutteleva viestintä nostavat myynnin 

uudelle tasolle. Yksikön huomioarvoa tehostetaan kuiskaavin 

äänisuihkuin, värikylläisin näytöin ja tuoksuin. Näin puhuttelemme 

aisteja, jotka ohjaavat uuden ja yllättävän kokeiluun sekä ostopäätökseen. 

Elementtien avulla jokainen lähestyvä asiakas huomaa varmasti Topbox

Micromarket -yksikön.

TULOKSENA ERINOMAINEN 
ASIAKASKOKEMUS



NELINKERTAISTA MICROMARKETIN 
MYYNTI AISTIEN STIMULOINNILLA



TERÄVÖITÄ AISTIT

Kuluttajat luovat mielikuvan asiakaskokemuksesta aistiensa kautta.

Mielikuvan luonnista lähes 25 % tapahtuu näköaistin välityksellä, mutta 

myös kuulo- ja hajuaistin yhteisvaikutus on jopa 50 %.

Aistien stimuloinnilla on merkittävä rooli Topbox Micromarket -myynnin 

ja kannattavuuden vahvistamisessa. Yksikön ulkonäkö ja valaistus sekä 

vaihtuvat aktiiviset mainospinnat kiinnittävät asiakkaan huomion.

Tuoksukone ja äänisuihku stimuloi samalla kuluttajan muita 

aisteja. Eri tekniikoiden saumaton yhteys moninkertaistaa myynnin

ja luo samalla mielikuvan laadukkaasta ostotapahtumasta.



Micromarket-konseptin pilottiyksikkö avataan Helsingissä vuoden 2022 alussa. 

Yksikön virtuaalisena työntekijänä toimii Satu Tuomisto, joka ohjaa näytöllä 

ohikulkijat kokeilemaan uutta myyntikonseptia. Satu myös kuiskaa ohikulkeville 

tarjouksista ja kehottaa kokeilemaan uutta miehittämätöntä myymälää.

Kaikki toiminnot ohjelmoidaan etäyhteyden kautta ennen pisteen avaamista. 

Lanseerauskampanjaa myös valvotaan ja optimoidaan ostokäyttäytymisen, 

kellonajan ja eri sesonkien vaatimusten mukaisesti.

VIRTUAALISESTI 
HENKILÖKOHTAINEN



Micromarket sisältää yhden tai useampia Selfly-kaappeja. 

Yksi Selfly kaappi voi sisältää noin 200 myytävää artikkelia. 

Lisäämällä Selfly kaappien määrää, voi yhdestä Micromarketista myydä jopa 

tuhansia tuotteita. Tuotemenekin reaaliaikainen seuranta verkon yli tehostaa 

yksikön täyttötarpeen arviointia ja täytön aikataulutusta. 

Aktiivinen ja ennakoiva menekin seuranta myös takaa Micromarketin

huokuttelevuuden ja tuotteiden saatavuuden eri kysyntäpiikkien aikana. 

REAALIAIKAINEN 
MYYNNINSEURANTA



Micromarket-konseptin sisältämä Selfly-enkoodausasema

sijoitetaan paikkaan, jossa tuotteet pakataan, RFID -tunnisteet 

koodataan ja liimataan pakkauksiin.

Täyttäjä toimittaa tuotteet Topbox Micromarketin Selfly-kaappeihin, 

jossa yksikkö automaattisesti lisää ne myytäviin tuotteisiin. Näin 

Micromarketin täyttö on helppoa ja tehokasta, varastosaldot pitävät 

automaattisesti paikkansa ja myynnin sekä varaston tilanne on 

nähtävissä reaaliaikaisesti.

RFID-tunnisteiden hyödyntäminen myös ehkäisee näpistyksiä ja 

parantaa tuotteiden myyntiaikojen seurattavuutta.

TUNNISTEIDEN KOODAUS



Ecommerce-portaali tuo käyttäjän näkyville reaaliaikaisen 

myyntiraportoinnin, tuotehallinnan ja useita muita liiketoimintaa 

tehostavia ominaisuuksia. 

Ecommerce-portaali toimii tietoturvallisena, Microsoft Azure -

pilvipalveluna, josta tiedot on helposti siirrettävissä exceliin tai 

asiakkaan taustajärjestelmään API-rajapinnan kautta.

SELFLY ECOMMERCE 
-PORTAALI



Topbox Micromarket mahdollistaa uuden tyyppisen ja 

tehokkaan markkina- ja kauppapaikan mihin vain.

Aamiaistarjoilu rautakaupassa kiireisille rakentajille 

rakennustarvikkeiden hankinnan yhteydessä, lounas mukaan 

kauppakeskuksen käytävältä, aamiainen tai välipala toimistotalon 

aulasta mukaan ovat vain osa mahdollisuuksista. Näillä paikoilla 

perinteisellä, miehitetyllä kaupalla ei voida luoda kannattavaa 

myyntiä haastavan myyntiajan ja epätasaisesti 

jakautuvan volyymin takia.

Topbox Micromarketin avulla muutat pienenkin 

volyymin myyntipisteen tuottavaksi.

MARKKINA MUUTTUU,
MUUTU SEN MUKANA



MICROMARKET

MODEL S
Mallista löytyy kaksi varusteversiota, S2 ja S4.
S2:ssa on kaksi Selfly-kaappia ja kahvipiste (kone asiakkaan hankinta), 

omavarainen vesikiertojärjestelmä, jossa on kalusteeseen upotettu 

puhdas- ja harmaavesisäiliöt. S4:ssa on neljä Selfly-kaappia. Molemmissa 

yksiköissä on vakiona valaistus, äänisuihkut, tuoksukone, näytöt yksikön 

päädyissä sekä tilanjakajalasissa. Yksiköihin saatavilla lisävarusteena 

kahvikone ja taakse 6 m2 näyttö, joka on oivallinen varuste esimerkiksi 

kauppakeskuksen keskikäytävälle sijoitettavassa yksikössä. Kalusteen 

tausta on perusmallissa verhoiltu puulevy. Ostohetkeen Selfly

Micromarketissa saadaan yksityisyyttä tilanjakajalla (joka myös 

vakiovaruste model S:ssä)

S2 – vuokra 1 261 €/kk ja viiden vuoden leasingsopimus 659 €/kk.

S4 – vuokra 1 806 €/kk ja viiden vuoden leasingsopimus 896 €/kk.



MICROMARKET

MODEL M
Ratkaisu soveltuu niin sisä- kuin ulkokäyttöön. 
Yksikössä on ilmanvaihtokone ja valaistus yksikön sisä- että ulkopuolella. 

Malli M:n pitkät sivut ovat lasia, kuten myös ovi, joka on sijoitettu 

pääjulkisivuun. Vakiona mallissa on mainosnäytöt kolmella sivulla, 

tuoksukone ja äänisuihkut. Tuoksukone sekä äänisuihkut ovat 

suunnattavissa yksikön sisälle ja ulos.

Yksikön varustelu pitää sisällään 4 kpl Selfly- kaappia ja kahvipisteen 

(kahvikone asiakashankinta).

Vuokra 2 639 €/kk ja viiden vuoden leasingsopimus 1 330 €/kk.



Ratkaisu soveltuu niin sisä- kuin ulkokäyttöön. 
Yksikössä on ilmanvaihtokone ja valaistus yksikön sisä- että 

ulkopuolella. Malli L:n pitkät sivut ovat lasia, kuten myös ovi, joka on 

sijoitettu pääjulkisivuun. Vakiona mallissa on mainosnäytöt kolmella 

sivulla, tuoksukone ja äänisuihkut. Tuoksukone sekä äänisuihkut 

ovat suunnattavissa yksikön sisälle ja ulos.

Saatavilla lisävarusteena kahvikone ja taakse 6 m2 näyttö.

Yksikön varustelu pitää sisällään 8 kpl Selfly-kaappia. 

Vuokra 3 950 €/kk ja viiden vuoden leasingsopimus 1 959 €/kk.

MICROMARKET

MODEL L



MICROMARKET

MODEL XL SLIM
Ratkaisu soveltuu niin sisä- kuin ulkokäyttöön. 
Yksikössä on ilmanvaihtokone ja valaistus yksikön sisä- että 

ulkopuolella. Malli XL Deepin pitkät sivut ovat lasia, kuten myös ovi, 

joka on sijoitettu pääjulkisivuun. Vakiona mallissa on mainosnäytöt 

kolmella sivulla, tuoksukone ja äänisuihkut. Tuoksukone sekä 

äänisuihkut ovat suunnattavissa yksikön sisälle ja ulos.

Saatavilla lisävarusteena kahvikone ja taakse 6 m2 näyttö.

Yksikön varustelu pitää sisällään 8 kpl Selfly- kaappia. 

Vuokra 7 350 €/kk ja viiden vuoden leasingsopimus 3 626 €/kk.



MICROMARKET

MODEL XL DEEP
Ratkaisu soveltuu niin sisä- kuin ulkokäyttöön. 
Yksikössä on ilmanvaihtokone ja valaistus yksikön sisä- että 

ulkopuolella. Malli L:n pitkät sivut ovat lasia, kuten myös ovi, joka on 

sijoitettu pääjulkisivuun. Vakiona mallissa on mainosnäytöt kolmella 

sivulla, tuoksukone ja äänisuihkut. Tuoksukone sekä äänisuihkut 

ovat suunnattavissa yksikön sisälle ja ulos.

Saatavilla lisävarusteena kahvikone ja taakse 6 m2 näyttö.

Yksikön varustelu pitää sisällään 8 kpl Selfly- kaappia. 

Vuokra 8 767 €/kk ja viiden vuoden leasingsopimus 4 345 €/kk.



TÄYDELLINEN YKSIKKÖ 
– HELPPO ASENNUS

Asennusvalmis Micromarket-yksikkö sisältää lattialämmityksen, 

ilmanvaihdon, valaistuksen, datakaapeloinnin ja av-tekniikan. 

Tehokkaan liiketoiminnan aloittaminen vaatii enää vain sähköliitännän.

Huoltopalvelumme analysoi ja päivittää yksikön tekniikkaa pilvipalvelun 

kautta tai fyysisesti kohteessa, tarpeen niin vaatiessa. 



Kiitos.
sales@topboxunit.com |  +358 10 517 5410
Hämeentie 11 A  |  00530 Helsinki FINLAND
www.topboxunit.com

TOPBOX SHOWROOM
Mall of Tripla, Fredikanterassi 1, 00520 Helsinki


