
Sinä päätät kuinka lähellä 
viimeistä myyntipäivää ja mille 
tuoteryhmille tarjoat alennusta. 

Hän skannaa tuotteen Päiväys- 
alennuksessa ja syöttää tuotteen 
viimeisen myyntipäivän. 

Kassalla tarkastetaan, että syötetty 
viimeinen myyntipäivä on oikein. 

Tuotteelle tulostuu uusi 
etiketti, joka luetaan kassalla 
normaalisti. 

Ratkaisun avulla myymälä 
auttaa hävikin vähentämisessä 
asiakasta osallistamalla.  

Asiakkaasi löytää tuotteen, 
jossa on viimeinen 
myyntipäivä lähellä. 

Korkeampi tuotto lyhyen päiväyksien tuotteilla. 
 

Yleisesti käytetty alennuskäytäntö: -30 % kaikille tuotteille ja 
mahdollisesti myös -50 %. 
 

Päiväysalennus: Dynaaminen, alennus pohjautuu tuoteryhmään 
ja päivien määrään ennen viimeistä myyntipäivää. 
 

Luo myymälälle kestävän kehityksen ilmettä. 
 

Moderni ratkaisu, jota asiakkaat arvostavat. 
 

Tehokas tapa luoda uusia asiakaskontakteja. 

Päiväysalennuksen käyttöönoton jälkeen 
ruokahävikki on vähentynyt 25 %. 
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Kaikki 55 pilottijaksoon osallistunutta 
myymälää jatkoivat sopimustaan 
vuonna 2021. 

Päiväysalennus on piste, johon asiakkaasi tuo löytämänsä tuotteen, 
jossa on viimeinen myyntipäivä lähellä ja tulostaa siihen 
tuotekohtaisen alennusetiketin. 
 

Piste sisältää kosketusnäytön, viivakoodilukijan ja etikettitulostimen.

http://www.klinger.fi/
https://www.linkedin.com/company/klinger-finland-oy/
https://www.youtube.com/channel/UC9j573kWPxhAm1WU4zT0riA
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x468d8d2f2446de1d%3A0x1d22e62f529b2988!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Fgoogle%2Bmy%2Bbusiness%2Bklinger%2Bfinland%2F%4060.1576506%2C24.5363915%2C3a%2C75y%2C177.7h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211sjo7O0OQkMlcgbRm1weudaQ*212e0*214m2*213m1*211s0x468d8d2f2446de1d%3A0x1d22e62f529b2988%3Fsa%3DX!5sgoogle%20my%20business%20klinger%20finland%20-%20Google-haku!15sCgIgAQ&imagekey=!1e2!2sjo7O0OQkMlcgbRm1weudaQ&hl=fi&sa=X&ved=2ahUKEwj4iMrO8Nv1AhVppYsKHUWKCx8Qpx96BAgpEAg
https://deligate.app/


Deligate Store on työkalu, jolla hallitaan 
myymälässä olevien tuotteiden päiväyksiä nopeasti 
ja vähennetään hävikkiä. 
 
Se on asennettavissa kaikkiin Android-laitteisiin, 
jotka eivät ole suljettuja systeemejä. 
 
Deligate Store toimii itsenäisenä ohjelmana, eikä 
sitä tarvitse integroida olemassa oleviin 
järjestelmiin. 

Päivittäisessä tarkastuskierroksessa ei kulu 
enempää kuin 10–15 minuuttia. 
 
Säästät keskimäärin 4–8 työtuntia viikossa. 
 
Olet varma, että myymälässä ei enää ole 
vanhaksi menneitä tuotteita. 
 
Vuotuinen säästö: 
15 000 € – 50 000 €, kun liikevaihto < 5 M€ * 
25 000 € – 80 000 €, kun liikevaihto > 15 M€ * 
 
Kokonaispalveluratkaisu hävikille: 

» Viimeisen myyntipäivän hallinnointi 
» Delilaskuri (päivyri) 
» Hinnanalennukset 
» Seuranta 

Tarkastat vain tuotteita, joiden viimeinen 
myyntipäivä lähenee ja päivität 
sovellukseen uuden viimeisen 
myyntipäivän. 
 
Työkalu luo päivittäin/viikoittain 
myymälällesi räätälöidyn tarkastuslistan, 
mikä optimoi itseään jatkuvasti. 
 
Hälytysrajat voidaan määrittää osastoissa 
hyllymoduulikohtaisesti tai segmenteittäin 
(esim. eines 1 pv, liha 2 pv, juusto 3 pv). 
 
Tulosta tarkastettavalle tuotteelle 
tuotekohtainen alennus valitsemallasi 
alennusprosentilla tai uudella hinnalla. 
Tämä onnistuu näppärästi integroidulla 
kannettavalla etikettitulostimella. 

*30 myymälän keskiarvo, joissa on Deligate Store® ollut käytössä vähintään 12 kk. 

Deligate Storen käyttöliittymä Integroitu kannettava 
etikettitulostin 
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