
Vis dine kunder hvad du kan
- og få mersalg ..!



Instore 
tv...

Det sælger ...
Rigtig mange købsbeslutninger bliver taget i din butik. 
På vej ind tænker din kunde måske kun på at købe sit rugbrød eller den nye kumme-
fryser, men frister du med et spændende tilbud på din butiksskærm, kan det påvirke 
salget i positiv retning. Det skaber den meromsætning der er så hårdt brug for.

Det er nemt ...
Via vores brugervenlige program kan du nemt selv lave spots og planlægge, hvornår 
de skal vises, men langt de fleste har en travlt hverdag og lader os om jobbet.  
Billigt, let og effektivt.

Hver morgen tænder systemet automatisk og viser aftalte spots, kampagner og tilbud 
i forhold til ønskede ugedage og de tidspunkter på dagen, hvor produkterne er mest 
efterspurgte. Herefter skal du bare sælge varen.

- og det virker !
Mange butikker, fordelt over hele landet, har allerede stor glæde og udbytte af vores 
reklamesystemer. Gennem et godt og tæt samarbejde finder vi også plads til både 
reklameskærm og mersalg i din butik!

Vi leverer alle skærmtyper og størrelser – ophæng tilpasses butikkens individuelle 
design.



Aktuelle tilbud Egne reklamespots

TV og TV2-update Nu-og-her tilbud

Betalte spots fra andre Målrettet information

Touchskærme Landsdækkende kampagner

Lidt inspiration til skærmene



Det siger kunderne:
 

 

Du har fuld kontrol
Vi laver dine helt egne spots med netop dine produkter. 
Samtidig har du mulighed for at trække på spots fra dit bibliotek, eller spots fra din kæde, der 
i samarbejde med Unilyd InStore TV løbende opdateres og udvides.
Alle spots kan naturligvis tilføjes dine ønsker med hensyn til logo, tekst og pris.

- resten klarer vi
• Alt udstyr leveres og installeres af Unilyd`s egne teknikere
• Alt virker, når vi forlader din butik
• Skærm og system tænder og slukker automatisk på aftalte tidspunkter
• Skærme leveres i alle størrelser, så det kan tilpasses din butik
• Alle systemer overvåges konstant, så vi hurtigt kan rette eventuelle fejl.

”Unilyd sørger for spændende markedsføring på et 42” skærmsystem i butikken. Alt sker fuldt 
automatisk, uden vi rører ved det. Hver ugedag starter specielle dagstilbud, mens smurte rundstykker, sandwich m.v., kan køre på de tidspunkter det er aktuelt. Let og eff ektivt”.Susanne & Tommy Rathje, Rathjes Bageri, Egernsund

”Unilyd sørger for spændende markedsføring på et 42” skærmsystem i butikken. Alt sker fuldt 

”Ved hjælp af Unilyd´s brugervenlige lynspot-program, laver vi rigtigt mange af vore egne 

reklamer – hurtigt og nemt!

Når vi en gang i mellem har brug for professionel hjælp til f.eks. en video/reklame, ordner 

Unilyd det for os.

Desuden har det vist sig, at vore kunder føler sig så godt underholdt i ventetiden, at de nu 

ikke længere rykker for deres tur! 

Reklamesystemets mersalg kan med lethed indtjene omkostningerne”

Jens Christiansen, Ribe-egnens Dyrlæger

Det siger kunderne:

”Ved hjælp af Unilyd´s brugervenlige lynspot-program, laver vi rigtigt mange af vore egne 

”Efter vi har fået skærme ved alle stolene, har vi opdaget, at vi sælger mange fl ere af vore 

produkter. Når kunden via de fl otte spots/reklamer får øje på et produkt, får vi på en natur-

lig måde en supplerende snak om de enkelte produkter, hvilket ofte resulterer i et salg.”

Annika Sommer, Salon Ego, Vanløse
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Skal disse fordele også komme din forretning  
til gode?

• Hurtig introduktion af nye produkter
• Mersalg på 18 – 55%
• Giver forretningen et eksklusivt image
• God underholdning af kunder i evt. ventetid
• Reklamespots tilpasset præcis din forretning
• Mulighed for, via skabelon, selv at lave lynspots
• Systemerne starter og slukker automatisk, som aftalt med dig.


