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Med Topbox enheter får du alltid de bästa 

försäljningsplatserna – även inomhus.

Låt försäljningen följa kunderna. Du befinner dig alltid 

vid de största kundflödena och byter enkelt och snabbt 

från en plats till en annan.

ETT NYTT SÄTT ATT BEDRIVA 
VERKSAMHET I KÖPCENTRUM







Du kan investera hundratusentals euro i att starta en 

kaféverksamhet i ett köpcentrum, och platsen kan ändå 

visa sig vara fel.

Med en Topbox-enhet kan du byta plats över en natt 

och fortsätta på nästa plats utan några ytterligare 

investeringar.

INVESTERA INTE I VÄGGAR



Med Topbox kan servicen följa kunderna.

Trenderna i köpcentrumen varierar. När till exempel en 
viktig hyresgäst lämnar påverkas hela fastigheten och 
därmed även kundflödena.

Renoveringar och förändringar i transportförbindelser 
påverkar även köpcentrumens tyngdpunkter.

Med Topbox försäljningsenhet kan din verksamhet 
enkelt följa efter.

DET SOM ÄR BRA I DAG,
KAN VARA DÅLIGT I MORGON



Rätt placering och en iögonfallande försäljningsenhet 

skapar maximal försäljning.

Med Topbox kan du utnyttja köpcentrumens helt nya 

affärsplatser. Kostnaderna för en effektiv användning av 

korridorsutrymmen är en bråkdel jämfört med traditionella 

lösningar.

MAXIMERA FÖRSÄLJNINGEN,
MINIMERA HYRAN



Topbox är en CE-märkt försäljningsenhet av högsta 

kvalitet tillverkad i Finland.

Enheten är inbrottssäker, och den kan placeras 

fritt i köpcentrumet tack vare ett eget vatten- och 

avloppssystem. Med ett säkert och skyddat 

elsystem slår du bara på strömmen 

och börjar din verksamhet.

TOPBOX – EN SJÄLVSTÄNDIG 
FÖRSÄLJNINGSENHET



Topbox försäljningsenhet är enkel och snabb att öppna 

och stänga och uppfyller alla hygien- och säkerhetskrav 

från myndigheter. 

Topbox stängbara tak ger ett utmärkt skydd mot smuts 

och smittämnen i köpcentrumen. Maskiner och utrustning 

av högsta kvalitet gör arbetet säkert.

HYGIENISK OCH 
LIVSMEDELSGODKÄND



Varumärkets image skapas konstant.

Noggrant utvalda ytmaterial och en stabil 

konstruktion gör Topbox-enheten representativ, 

oavsett om försäljningsstället är öppet eller stängt, 

inomhus eller utomhus. 

EXTERIÖREN 
KOMMUNICERAR 24/7



En försäljningsenhet som kan drivas av en enda person. 

En Topbox-enhet kan drivas av endast en person. 

En snabb öppning och stängning sparar på 

personalkostnaderoch ger personalen 

möjlighet till pauser och varuhämtning. 

Enheten är inbrottssäker när den är stängd.

SNABB ÖPPNING 
OCH STÄNGNING







TOPBOX-
TILLÄGGSUTRUSTNING
Effektivisera försäljningen nu och i framtiden!

Fjärrstyrda låssystem, takets lyftmekanism, elektroniska prisetiketter, 

belysning och övervakning av hygiennivån utgör grunden för 

planeringen av enhetens utrustning. En Topbox försäljningsenhet

kan utrustas med över 30 olika tilläggsutrustningar som 

effektiviserar försäljningen. Det kan till exempel vara olika 

ytmaterial, ljudsystem, ljudduschar och dataradar som kan kopplas 

ihop med kassarapporteringen för övervakning i realtid av 

kundflöden och konsumenternas reaktioner på stimuli.



1 av 10 förbipasserande stannar upp

3 av 10 förbipasserande stannar upp

STIMULERA 
ALLA SINNEN
Du kan fyrdubbla din försäljning med hjälp av ljud och dofter.

Topbox försäljningsenhet kan optimeras för att locka fler 

köpare genom att påverka kundernas hörsel- och luktsinnen. 

En noggrant begränsad och riktad ljudkommunikation i ett 

köpcentrum är ett effektivt sätt att väcka uppmärksamhet. 

Med en doftmaskin kan du skapa sinnebilder av ditt läckra 

och färska utbud runt din försäljningsenhet. Vi utrustar effektivt 

din Topbox-enhet med alla speciallösningar du behöver.



TOPBOX SAMLAR DATA

Topbox Userflow-system samlar data om kundernas 

beteende på alla försäljningsställen.

Med hjälp av insamlade data kan vi öka enhetens 

dragningskraft genom att till exempel tillföra stimulans av 

hörsel- och doftsinnena. Vi kan tredubbla försäljningsställets 

lönsamhet med hjälp av Topbox smarta lösningar. Och det 

gör vi genom att analysera och effektivisera den sensoriska 

stimuleringen och optimera personalkostnaderna.
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