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Med Topbox MICROMARKET-enheterna automatiserar du 

försäljningen och flyttar den till valfri plats. Din butik kan hålla öppet 

året runt, och du kan betjäna kunderna på ett helt nytt sätt dygnet 

runt – helt utan personal. 

Med MICROMARKETkan du enkelt starta en ny lönsam verksamhet 

eller utöka din tidigare verksamhet helt utan startkostnader.

MICROMARKET har skapats i samarbete med Stora Enso och Paulig. 

TOPBOX MICROMARKET
– DINA VAROR SÄLJS 24/7



Topbox kvalitetskriterier som används vid tillverkningen garanterar 

Micromarket-enhetens långa livslängd. Enheten är nästintill underhållsfri, 

eftersom alla tjänster kan programmeras på webben, utan några fysiska 

besök. Micromarket-enheten kan även snabbt och enkelt förflyttas till en 

ny plats vid behov med hjälp av en gaffeltruck eller i löstagbara moduler.

Micromarket tillverkas av standardkomponenter så att alla delar 

vid behov kan bytas ut. Den enhetliga komponenttillverkningen 

garanterar även produktionens skalbarhet, cirkulär ekonomi och 

ett minimerat koldioxidavtryck.

MICROMARKET
PRODUKTEN



Micromarket-konceptet förenar en service baserat på 

RFID-teknik med en enastående kundupplevelse. 

Med RFID-tekniken och -taggen som limmas på produkterna minimeras 

produktsvinnet, och det är enkelt att i realtid säkerställa att enheten fylls på.

En enastående kundupplevelse och effektiv kommunikation lyfter 

försäljningen till en ny nivå. Enhetens synlighet optimeras med viskande 

ljudduschar, färgdisplayer och dofter. På så sätt attraherar vi sinnena som 

styr kunderna till det nya och överraskande och leder till fler köpbeslut. Alla 

dessa inslag leder till att förbipasserande kunder med all säkerhet lägger 

märke till Topbox Micromarket-enheten.

RESULTATET ÄR EN ENA-
STÅENDE KUNDUPPLEVELSE



FYRDUBBLA MICROMARKET-
FÖRSÄLJNINGEN MED HJÄLP AV 
SENSORISK STIMULERING



SKÄRP SINNENA

Konsumenterna skapar en bild av kundupplevelsen 

med hjälp av sina sinne.

Nästan 25 % av processen grundar sig på synsinnet, men 

hörsel- och luktsinnet utgör tillsammans omkring 50 %.

Sensorisk stimulering har en stor betydelse när man vill boosta

Micromarket-försäljningen och lönsamheten. Enhetens utseende, 

belysning och de varierande, aktiva reklamytorna fångar kundernas 

uppmärksamhet. Doftmaskinen och ljudduschen stimulerar samtidigt 

konsumentens övriga sinnen. De olika teknikernas sömlösa förening 

mångfaldigar försäljningen och skapar samtidigt en bild av en 

köpupplevelse av kvalitet.



Micromarket-konceptets pilotenhet öppnas i Helsingfors i början 

av 2022. Satu Tuomisto är enhetens virtuella assistent som via 

skärmen styr förbipasserande till att prova försäljningskonceptet. 

Satu informerar även om erbjudanden och uppmanar 

förbipasserande att prova den obemannade butiken.

Alla funktioner programmeras via en fjärranslutning innan enheten 

öppnas. Lanseringskampanjen övervakas och optimeras efter 

köpbeteende, tid och säsongernas olika krav.

PERSONLIG SERVICE 
VIRTUELLT



Micromarket innehåller ett eller flera Selfly-skåp. 

Ett Selfly-skåp rymmer cirka 200 försäljningsartiklar. 

Genom att öka antalet Selfly-skåp kan en Micromarket-enhet sälja tusentals 

produkter. Övervakningen i realtid av produktåtgången gör det enkel att 

bedöma enhetens behov av påfyllning och hantera tiderna för påfyllningen. 

Den aktiva och proaktiva övervakningen av produktåtgången garanterar 

även Micromarket-enhetens dragningskraft och tillgången på produkter 

när efterfrågan är hög. 

ÖVERVAKA FÖRSÄLJNINGEN 
I REALTID



Micromarket-konceptets Selfly-kodningsstation placeras på samma 

plats där produkterna packas, RFID-taggarna kodas och limmas på 

förpackningarna.

Personen som sköter påfyllningen levererar produkterna till 

Micromarkets Selfly-skåp där enheten automatiskt lägger till dem 

till försäljningssortimentet. Påfyllningen av Micromarket blir därmed 

enkel och effektiv, lagersaldon sköt automatiskt och 

försäljningssituationen och lagerhållningen kan följas i realtid.

Med användningen av RFID-taggar förebygger man även snatterier 

och underlättar övervakningen av produkternas försäljningstider.

KODNING AV TAGGAR



I Ecommerce-portalen kan användaren ta del av 

försäljningsrapporter i realtid, hantera produkter och använda 

andra funktioner som främjar affärsverksamheten. 

Ecommerce-portalen är en säker Microsoft Azure-molntjänst, 

och det är enkelt att överföra data från portalen till Excel eller 

kundens eget system med hjälp av API-gränssnittet.

SELFLY ECOMMERCE 
-PORTALEN



Topbox Micromarket möjliggör innovativa och effektiva 

marknads- och handelsplatser på valfri plats.

Frukostservering vid järnhandeln för stressade byggare som 

gör sina inköp, avhämtning av lunch i köpcentrumets korridorer, 

avhämtning av frukost eller mellanmål i kontorsbyggnadens lobby 

är bara några av alla möjligheter. En traditionell bemannad butik 

kan inte skapa lönsamhet på dessa platser på grund av de 

avvikande försäljningstiderna och den ojämnt 

fördelade volymen.

Med Topbox Micromarket kan du skapa lönsamhet även 

för försäljningsstället med de minsta volymerna.

MARKNADEN FÖRÄNDRAS,
HÄNG MED I FÖRÄNDRINGEN



MICROMARKET

MODEL S
Modellen har två utrustningsversioner, S2 och S4.
S2 innehåller två Selfly-skåp och en kaffestation (maskinen införskaffas av kund), 

ett självförsörjande vattencirkulationssystem med integrerade dricksvatten- och 

avloppsvattenbehållare. S4 har fyra Selfly-skåp. Båda enheterna har en 

standardutrustning bestående av belysning, ljudduschar, doftmaskin och skärmar 

på enhetens gavlar samt på rumsavdelarens glasdel. Enheterna kan som tillägg 

utrustas med kaffemaskin samt en 6 m2 skärm till baksidan som är ett utmärkt 

tillägg till enheter som placeras i köpcentrumets mittgångar. Grundmodellen har 

en bakgrund klädd i träpanel. Rumsavdelaren i Selfly Micromarket ger 

integritetsskydd vid köptillfället (standardutrustning även i modell S)

S2 – leasingavgift 12 610 SEK/mån och 6 590 SEK/mån vid fem års leasingavtal.

S4 – leasingavgift 18 060 SEK/mån och 8 960 SEK/mån vid fem års leasingavtal.



MICROMARKET

MODEL M
Modellen lämpar sig för såväl 

inomhus- som utomhusbruk. 
Enheten har luftkonditionering samt belysning både inne och ute. 

Modell M har långa sidor av glas och en glasdörr som placerats 

i huvudfasaden. Modellen har som standard reklamdisplayer 

på tre sidor, doftmaskin och ljudduschar. Doftmaskinen och 

ljudduscharna kan riktas antingen mot enhetens inre eller utåt.

Enhetens utrustning består av fyra Selfly-skåp och 

kaffestation (maskinen införskaffas av kund).

Leasingavgift 26 390 SEK/mån och 13 300 SEK/mån vid fem års leasingavtal.



Modellen lämpar sig för såväl 

inomhus- som utomhusbruk. 
Enheten har samma utrustning som Model M. 

Enheten kan som tillägg utrustas med kaffemaskin 

samt en 6 m2 skärm till baksidan.

Enhetens utrustning består av åtta Selfly-skåp. 

Leasingavgift 39 500 SEK/mån och 19 590 €/mån

vid fem års leasingavtal.

MICROMARKET

MODEL L



MICROMARKET

MODEL XL SLIM
Modellen lämpar sig för såväl 

inomhus- som utomhusbruk. 
Enheten har samma utrustning som Model L. 

Enhetens utrustning består av åtta Selfly-skåp. 

Leasingavgift 73 500 SEK/mån och 36 260 SEK/mån vid fem 

års leasingavtal.



MICROMARKET

MODEL XL DEEP
Modellen lämpar sig för såväl 

inomhus- som utomhusbruk. 
Enheten har samma utrustning som Model L. 

Enhetens utrustning består av åtta Selfly-skåp. 

Leasingavgift 87 670 SEK/mån och 43 450 SEK/mån vid fem 

års leasingavtal.



EN KOMPLETT ENHET 
– ENKEL MONTERING

Den monteringsfärdiga Micromarket-enheten har golvvärme, 

luftkonditionering, belysning, datakablar samt AV-teknik. 

Det enda som behövs för att starta en lönsam verksamhet 

är en elanslutning.

Vår underhållsservice analyserar och uppdaterar enhetens 

teknik genom molntjänsten eller på plats vid behov. 



Tack.
Topbox Sverige Ab  |  Lodgatan 10G  |  74141 Knivsta
sales@topboxunit.com |  +358 10 517 5410
www.topboxunit.com

TOPBOX SHOWROOM
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