ONSLIPSigns
Digitala skyltar till din
restaurang
AMT
SNYGGT, MODERNT OCH LÖNS

ONSLIP SIGNS
ONSLIP tar hand om allt. I tjänsten ingår:
• Digitala kvalitetsskärmar till självkostnadspris
• Mjukvara för att skapa och editera menyer online
• Färdiga designmallar för pizzeria, sushi, thai, kina, kebab, grill
• Få din egna designmall (från 3000 kr )
• Support, Mån till Lör
• Du får en dedikerad kontaktperson

Snyggt, modernt och lönsamt
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Varför har alla restuang
kedjor digitala skyltar?

Öka lönsamhet

Öka försäljning

Skyltar gör det enkelt att regelbundet

Med skyltar använder du animationer

justera priser för inflation. Sluta ge

och bilder för att styra kundens köp till

pengar till dina kunder.

det du vill sälja.

Digitala skyltar syns mer, engagerrar mer.
Gör kunderna mer köpsugna.
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Prisexempel

Avkastning

finansiering

2 x 43” LG Signage

Inflationsskydd

599 kr / mån exl. moms

Inflationsjustering 1 gg/år

(inkl fästen, exkl installation,

3,000,000 kr x 2% x 3 år

36 månader finansiering)

= 180 000 kr

Smart Licens (mjukvara)
500 kr / mån

Merförsäljning
Dyrare pizza, läskpaket, salladspaket
10 kr x 10 ggr / dag x 3 år

Totalt:
1 099 kr / mån

= 109,000 kr

(Första 36 mån,
därefter 500 kr / mån)

39, 564 kr investering

289, 000 kr avkastning

1. Var ute i god tid
Kassasystem är på sätt och vis hjärtat i
ditt företag. Det är därför viktigt att du
har tid att utvärdera olika lösningar för
att hitta rätt balans på funktionalitet,
service och pris.
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Vad säger forskningen?
70%

Av köpbeslut sker vid kassan

30%

Av kunder säger att digitala menyskyltar
påverkar köpbeslutet påverkar köpbeslutet

20%

Av kunder gör spontanköp baserat på det
de ser på menyskylten

15%

Minskad upplevd väntetid vid kassan med
digitala menyskyltar
Källor:
https://www.wandcorp.com/blog/whats-the-roi-of-digital-menu-technology/
https://www.eclipsedigitalmedia.co.uk/top-benefits-and-roi-of-digital-menu-boards-2014/
https://www.eclipsedigitalmedia.co.uk/top-benefits-and-roi-of-digital-menu-boards-2014/
https://www.wandcorp.com/blog/whats-the-roi-of-digital-menu-technology/
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Varför välja Onslip för
dina Digitala skyltar?

1. Smartare
Skyltarna hämtar priser direkt
från ditt kassasystem automatiskt.

2.
2. Mer
Mer prisvärt
prisvärt

Istället för att ta maximalt betalt för
Istället för att ta maximalt betalt för
hårdvara satsar vi på vår mjukvara.
hårdvara satsar vi på vår mjukvara.
Därförerbjuder
erbjudervivikvalitetsskärmarfrån
kvalitetsskärmar
Därför
frånLG
LGtill
tillsjälvkostnadspris
självkostnadspris.

Smartare, mer prisvärt och fler försäljningar.
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Prislista
Smartsign

Smartsign

Licens

Licens

(grund)

(tillkommande)

299 kr / mån 199 kr/ mån

Alla priser exkl. moms

LG Digital

PC spelare för

Signage skärmar

videoinnehåll

från-

från-

från-

3 000 kr

5 000 (32”)

3 000 kr

Designservice
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Oändliga möjligheter

Porträtt – Side by side

Lanskap – Side by side

Digitala skärmar kan även användas för exempelvis: Näringsinnehåll,
Kampanjer, tidbegränsade erbjudanden, prova-på-erbjudanden

