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Parempi ostokokemus

Ratkaisuja hedelmä- ja  
vihannesosastolle
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Ilahduta 
kaupassakävijöitä   
hedelmillä & 
vihanneksilla 
Hedelmien ja vihannesten laadukas esillepano on tärkein tekijä 
ostopaikan valinnassa. 

Jopa neljäsosa asiakkaista on valmiita vaihtamaan toiseen 
kauppaan saadakseen parempaa laatua, tuoreutta ja valikoimaa. 
Ruuanlaittoon kotona panostetaan yhä enemmän ja siihen 
halutaan inspiraatiota kaupasta. 

Innovatiivisten esillepanoratkaisujemme avulla asiakkaamme 
voivat vähentää kertakäyttöpakkausten määrää, luoda runsaan 
näköisiä ja houkuttelevia esillepanoja, jotka vähentävät hävikkiä.
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Tietoja meistä

HL Display on kansainvälinen myymäläratkaisujen toimittaja. Keskitymme 
ostokokemuksen, asiakkaidemme kannattavuuden ja vastuullisuuden 
parantamiseen. HL tarjoaa ratkaisuja esillepanojen tehostamiseen, hinta- ja 
myymäläviestintään, hyllyvalaistukseen ja lisämyyntiin. Lisäksi toimitamme 
räätälöityjä ratkaisuja ja palveluja.

Ratkaisujamme on asennettu yli 295 000 myymälään yli 70 markkina-alueella 
ympäri maailman. Olemme ylpeitä kumppanuuksistamme suurimpien 
vähittäiskaupan ketjujen ja brändien kanssa.

Inspiroi asiakkaitasi HL:n ratkaisuilla - 
myyt enemmän ja vähennät hävikkiä

"
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Sigma  ™
Myy enemmän,  
vähennä hävikkiä

Sigmalla mahdollistaa houkuttelevat esillepanot pienemmälläkin tuotemäärällä, 
millä voidaan vähentää hävikkiä ja vastata menekin vaihteluihin. Voit kasvattaa 
valikoimaa kannattavasti optimoimalla kiertoa ja tuotemääriä hyllyillä. 

Hyötyjä

/   Lisää myyntiä - myynninkasvu testimyymälöissä jopa 
30%

/   Joustavat ja yhdisteltävät yhden modulin valmiit kitit

/   Herätä huomio ja pysäytä asiakkaasi 
avaintuoteryhmässä 

Kylmäkalusteet

Lämpimät kalusteet

Lisämyynti

Myymäläviestintä

Upea esillepano 
ja joustava muunneltavuus
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Esillepanot Sigma-hyllyillä

/  Paranna toiminnallisuutta – käsittely ja puhdistus on 
helpompaa ja nopeampaa ja voidaan tehdä entistä 
useammin

/  Alumiinista valmistetut hyllyt ovat kestäviä, kevyitä 
käsitellä ja helppo puhdistaa

/  Hyllyjen pinta on elintarviketurvallinen ja ruostumaton. 
Alumiini johtaa kylmää neljä kertaa terästä 
tehokkaammin

Lisätarvikkeita ruokahävikkihaasteen 
ratkaisemiseen ja tehokkaaseen esillepanoon
  

 

Paranna kannattavuutta ja vastuullisuutta 
luomalla runsaannäköisiä hevi-esillepanoja

Vangitse asiakkaiden huomio "vesiputous-esillepanolla" käyttämällä 
kokonaisia ja puolikkaita Sigma-hyllyjä muuten monotonisessa 
kylmäkalusteessa.

Vetolaatikot minimoivat suoran ilmavirran ja estävät 
arkojen tuotteiden liiallisen kosteuden haihtumisen

/  Vetolaatikossa on irrallinen sisäosa, joka helpottaa 
puhdistusta ja parantaa hygieniaa

/  Ilmanvaihto on laatikon takaosan kautta, mikä auttaa 
herkkiä tuotteita pysymään tuoreina ja houkuttelevina 
pidempään

Valepohjalaatikko kylmäkalusteen alatason 
esillepanoihin

/  Alumiinilaatikko, jossa on irrotettava etureuna ja 
viisto pohja pienemmän menekin tuotteiden määrän 
optimointiin

/  Helppo puhdistaa ja pitää hygieenisenä

Sigma-lisätarvikkeemme: valepohjalaatikot ja vetolaatikot, jotka auttavat 
pienentämään hävikkiä ja toteuttamaan esillepanon tehokkaasti.



98

Next ™

Paranna näkyvyyttä ja myyntiä 
tuomalla tuotekasvot esiin

Maksimoi myyntitila  
ja tuotteiden näkyvyys

Next™ on kannatinkiskoille asennettava kaukalo työntäjällä, joka 
pitää tuotteet siisteissä riveissä, helposti otettavissa ja aina edessä. 
Leveyssäädettävää ja teräsreunaista Nextiä voi käyttää myös kylmissä 
kalusteissa

Maksimoi joustavuuden

/  Kannatinkisko vakio tai ”heavy duty”

/  Säädettävä jakajien leveys

/  Pakkaustyypin mukaan vaihtoehtoja etureunoille, 
jakajille, jousivahvuuksille ja työntäjän taustoille

/  Hinnannäyttö kaukalon etureunasssa

/  Soveltuu kylmä- ja pakastekalusteisiin

Hyötyjä 

/  Automaattinen fronttaus vähentää  
ylläpitotyötä

/  Tehokas tilankäyttö

/  Tuotteet ja hinnat paremmin esillä

Kylmäkalusteet

Lämpimät kalusteet

Lisämyynti

Myymäläviestintä
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Multivo ™ Max

Käytä vähemmän aikaa hyllyjen pitämiseen 
houkuttelevina

Se oikea esillepanojärjestelmä, 
kun tarvitset tehokkuutta hyllyn 
tilanhallintaan

Hyötyjä 

/  Automaattinen fronttaus pitää tuotteet aina hyllyn 
edessä ja vähentää ylläpitotyötä

/  Soveltuu usean kokoisille ja tyyppisille pakkauksille

/  Helppo asentaa, siirtää ja ylläpitää

/  Hyllykuvamuutokset nopeita

Järjestelmä mukautuu tarpeidesi mukaan

/  Säädettävä jakajien leveys

/  Kaukalot eri hyllysyvyyksille

/  Suora tai kallistettu työntäjän tausta ja eri 
jousivahvuuksia

/  Vaihtoehtoiset etureunat

/  Teräs- tai lankajakajat

/  Kaksikerroksinen versio pienemmille pakkauksille, 
kuten kastikkeille ja tuorejuustoille

/  Yhteensopiva kiinnitys sekä Multivo- että Optimal- 
kiinnityskiskon kanssa

Multivo™ Max  on hyllylle asennettava kaukalo työntäjällä, joka varmistaa siistin 
esillepanon. Järjestelmä toimii myös kylmässä.

Kylmäkalusteet

Lämpimät kalusteet

Lisämyynti

Myymäläviestintä
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FreshCase

FreshCase on modulaarinen esillepanojärjestelmä hyllyille, pöydille ja 
seinille. Valikoima eri kokoja ja hyllyn etureunoja mahdollistaa joustavan 
myynnin myymälän tarpeiden mukaan.

Houkutteleva hedelmien ja vihannesten 
esillepano asennettuina kannatinkiskoille, 
hyllyille tai pöytiin

Runsaannäköiset esillepanot 
lämpimissä kalusteissa

Hyötyjä

/  Yhdistele erikokoisia FreshCase-laatikoita, 
joilla optimoit kiertonopeuksia tai korostat 
sesonkituotteita

/  Muotoilu täydentää Sigma™-järjestelmää

Kylmäkalusteet

Lämpimät kalusteet

Lisämyynti

Myymäläviestintä



1514

Luo vesiputousmallinen 
tuoretuotteiden esillepano

Asenna FreshCase kannatinkiskoon  
ja luo näyttäviä vesiputousmaisia  
esillepanoja seinälle, hyllyjä ei tarvita

FreshCase on osa Sustainable  
Choice -valikoimaamme:

/  Valmistettu osittain kierrätetystä muovista

/  Elintarviketurvallinen, antibakteerinen 
pintakäsittely 
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FreshGrid

Eri moduuleista koostuva FreshGrid-pöytä voidaan räätälöidä myymälän koon 
mukaan optimaalisen malliseksi. Erityyppisille irtotuotteille pystytään luomaan 
useita erilaisia vaihtoehtoja, ja pöydän säädeltävä kaltevuus tarjoaa maksimaalisen 
näkyvyyden. 

Pyydä meiltä suunnitelma huomion vangitsevasta 
hedelmien ja vihannesten esillepanosta 
modulaarisen FreshGrid-järjestelmän avulla

Aisteja inspiroiva  
tuoretuotteiden esillepano

Hyötyjä

/  Oikean kokoinen esillepanojärjestelmä 
mahdollistaa tuotteiden houkuttelevan 
esillepanon

/  Modulaarisuuden ansiosta asennus 
on helppoa ja erilaiset 
lisävarusteyhdistelmät mahdollisia

/  Ihanteellinen irtotuotteiden 
korostamiseen

Kylmäkalusteet

Lämpimät kalusteet

Lisämyynti

Myymäläviestintä
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Korit 

Useassa eri koossa ja muodossa saatavia koreja voi käyttää niin pöydillä  
kuin lattioillakin, sekä ensisijaisilla että lisämyyntipaikoilla.

Korit mahdollistavat kutsuvan ja 
asiakasystävällisen esillepanon 

Houkutteleva ja  
monipuolinen esillepano  

Hyötyjä

/  Houkutteleva tuoteasettelu sekä 
maatilatorin tunnelma

/  Sopii sekä ensisijaiseen myyntiin että 
oheismyyntiin, niin pöydälle kuin lattiallekin

/  Helppo puhdistaa

Kylmäkalusteet

Lämpimät kalusteet

Lisämyynti

Myymäläviestintä
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Annostelijat 
irtotuotteiden 
myyntiin

Irtomyynti annostelijoista antaa asiakkaille mahdollisuuden ostaa useampia tuot-
teita, haluamansa määrän ja vähentää samalla pakkausmateriaalin käyttöä. Kaupalle 
irtomyynti usein mahdollistaa korkeammat katteet. Irtomyyntiannostelijoita on kauha- ja 
painovoimaisina malleina, joista jälkimmäinen tukee myös tavoiteltavaa "first in, first out" 
tuotekiertoa. 

Vähemmän pakkausjätettä, paremmat katteetKasvata myyntiä yhdistämällä eri 
tuoteryhmiä ja vähennä samalla 
pakkausjätettä

Hyötyjä

/  Asiakkaat voivat valita tuotteet ja niiden tarkan 
määrän

/  Takaa tuotteiden oikean kiertojärjestyksen

/  Auttaa vähentämään pakkausjätettä

Räätälöi omiin tarpeisiin:

/  Saatavilla useita eri kokoja

/ Voidaan asentaa sekä seinä- että lattiakalusteisiin

/ Voidaan yhdistellä eri annostelijoiden kanssa

/ Laaja valikoima lisävarusteita, kuten etikettitaskut

/ Sopii yhteen Ad’Lite™-valojärjestelmän kanssa

Hyötyjä

/  Asiakkaat voivat valita tuotteet ja  
niiden tarkan määrän

/ Tehokas myyntitilan käyttö

/ Vähentää pakkausjätettä

Räätälöi omiin tarpeisiin

/  Saatavilla useita malleja ja kokoja

/  Sopii sekä seinä- että lattiakalusteisiin

/  Voidaan yhdistellä eri annostelijoiden kanssa

/  Laaja valikoima lisävarusteita, kuten etikettitaskut

/  Kauha tai pihdit

/  Sopii yhteen Ad’Lite™-valojärjestelmän kanssa

Kauha-annostelijat Painovoima-annostelijat

Kylmäkalusteet

Lämpimät kalusteet

Lisämyynti

Myymäläviestintä
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ESL-pidikkeet  

Tuoteryhmissä kuten hedelmät ja vihannekset sekä tuore leipä suuri osa 
ESL-näytöistä asettaa erityisvaatimuksia pidikkeille. HL Display tarjoaa 
täyden valikoiman pidikkeitä ja kiinnitysratkaisuja kaikkiin tarpeisiin 
ja useimpien ESL-valmistajien näytöille.

Joustavat kiinnitysratkaisut, jotka on tehty 
kestämään käyttöä

Automaattiset hintapäivitykset 
säästävät työaikaa

Hyötyjä

/  Joustavat ratkaisut suoraan hyllyn 
reunaan kiinnitettäväksi ja yksittäisiin 
pidikkeisiin

/  Yleisimpiin ESL-merkkeihin sopivat 
ratkaisut

/  Täydellinen istuvuus - tehty 
kestämään

Useimmissa malleissa voidaan 
käyttää kierrätysmuovia

Kylmäkalusteet

Lämpimät kalusteet

Lisämyynti

Myymäläviestintä
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Mini-Trak 

Selkeät opasteet ja hintaviestintä  
helpottavat ostosten tekoa

Joustavat opasteratkaisut 

Mini-Trakin avulla kattoon ripustettavat julisteet ja kehykset on helppo  
asentaa ja myös päivittää. Lukuisten lisävarusteiden avulla niitä on myös  
helppo säätää ilman tikkaita.

Hyötyjä

/    Auttaa asiakkaita löytämään 
tarvitsemansa

/    Tuo esille kampanjoita ja tarjouksia

/    Parantaa ostokokemusta

Kylmäkalusteet

Lämpimät kalusteet

Lisämyynti

Myymäläviestintä



2726

Asiakas- 
kokemukset

Sigma™

Asiakas:  The Green Grocers, Norwich, UK
Ratkaisu:  Sigma™

“... olemme lopputuloksena päässeet nollahävikkiin”
“Tämä on luonut ihanan wow-elämyksen”

Luke Coathup, kauppias, The Green Grocers, Norwich, UK

10%
Myynnin 
kasvu 

Sigma™

Asiakas:   K-Supermarket Valtari, Finland
Ratkaisu:   Sigma™

“Voin ehdottomasti suositella tätä kaikille” 
“… ruokahävikki on huomattavasti pienentynyt.”

Tero Turkia, kauppias, K-Supermarket Valtari, Kouvola, Finland

Asiakaskokemukset nettisivuillamme. Skannaa 
koodi saadaksesi lisää inspiraatiota!

Myynnin 
kasvu 

30%
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Next™

Asiakas:    Lotte, Etelä-Korea
Ratkaisu:   Next™

“Next™:n suurin etu on säästäminen 
työvoimakustannuksissa”

Choi Ji Young – Myymäläpäällikkö, Lotte, Etelä-Korea

Säästöä  
työajassa 

10min
/hylly/viikko

Annostelijat
Asiakas:    Coop Sveitsi
Ratkaisu:   Annostelijat

“… meillä on nyt parempi esillepano, parempi valikoiman 
näkyvyys, sekä myös hygieenisempi esillepano”

Ricardo Eric Ribago, tuotteidenostopäällikkö, Coop Sveitsi 

Myyntiluvut 
ovat  

erinomaisia

Asiakas- 
kokemukset

Asiakaskokemukset nettisivuillamme. Skannaa 
koodi saadaksesi lisää inspiraatiota!
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HL DISPLAY SUOMI OY
info.fi@hl-display.com
Puh: +358 956 29180

Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
www.hl-display.fi

JAAKKO LEPPÄNEN 
Key Account Manager
jaakko.leppanen@hl-display.com
Puh: +358 505 014 459

MARKO LIPPONEN
Key Account Manager
marko.lipponen@hl-display.com
Puh: +358 408 234 642

MATIAS TALLGREN
Account Executive
matias.tallgren@hl-display.com
Puh: +358 503 517 890

TOPI KUNTTU
Account Executive
topi.kunttu@hl-display.com
Puh: +358 504 095 876

Oletko kiinnostunut 
muista tavoista 
luoda vastuullisempi 
myymälä??
Olemme HL:llä sitoutuneet tarjoamaan innovatiivisia 
ratkaisuja osana kestävää kehitystä. Siksi 
lanseerasimme HL Sustainable Choicen, valikoiman 
ympäristöystävällisiä esillepanoratkaisuja, jotka on 
valmistettu uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista. 
Voidaksemme tukea kestävää kehitystä 
myymälöissä valikoimamme kasvaa nyt uusilla 
vaihtoehdoilla sekä kaupalle että brändeille.

The better  shopping experience


