
IØJNEFALDENDE PLAKATER 
FOR POS – NEMT, 
OMKOSTNINGSEFFEKTIVT, 
HURTIGT

FREMSTILLET 
TIL PRINT



VELLYKKET KOMMUNIKATION MED POS
De faktiske købsbeslutninger træffes i stor udstrækning ved POS. Afhængig 
af branchen kan dette tal variere mellem 45 % og 80 %. Som en følge deraf er 
brugen af en målrettet strategi ved POS vigtig. Plakater hjælper med at tiltrække 
kundens interesse og gøre opmærksom på bestemte produkter på målrettet vis.

Sæt skub i salget ved brug af billeder

En undersøgelse, foretaget af VMI, Visual Merchandising Initiative, 
viser, hvordan produktoplysninger, der er indeholdt i billeder, 
påvirker købsadfærden hos kunder ved salgsstedet. Resultatet: 
billeder påvirker os på det underbevidste plan og har en direkte 
indflydelse på salget. I sammenligning med plakater, der kun 
indeholder tekst, var salget af produkter, der blev annonceret 
ved brug af illustrerede opslag eller plakater, 14 % højere!* 
Som et resultat genererer illustrerede farveplakater og opslag 
afgørende salgsincitamenter for dit POS.

Iøjnefaldende kampagnematerialer

• Hurtigt og rettidigt

• Ikke mere behov for at forlade sig på eksterne udbydere

• Omkostningseffektivt

• Fleksibelt, hurtigt og nemt

Nem, hurtig og omkostningseffektiv kommunikation med POS

Printere i Epson SureColor SC-T-serien gør det muligt at udskrive 
effektive reklameplakater – omkostningseffektivt, i strålende 
farver og i formater, der rangerer fra A4 til en mediebredde på 
1118 mm. En anden fordel ved denne løsning: Du kan nu 
planlægge og implementere salgskampagner hurtigt uden at gøre 
brug af eksterne serviceudbydere. Overalt, hvor der er brug for 
effektivitet, fleksibilitet og hastighed, er Epsons 
storformatprintere det første valg. 

Oprettelse og udskrivning af layouts er så let som en leg

Plakatsoftwaren, ”PRESTIGE for Epson”, er inkluderet sammen 
med Epson SureColor SC-T-seriens plakatprintere. Denne 
software er en særlig brugervenlig version af den kommercielt 
udbredte PRESTIGE**-plakatsoftware, der bruges bredt i branchen, 
og som gør det nemt at oprette og udskrive kampagneplakater.

*Kilde: Online Software AG / VMI Visual Merchandising Initiative, ** PRESTIGE er et produkt fra Online Software AG.

Ideelt til omkostningseffektiv produktion af

•	 	Prisskilte	og	hyldestoppere,	der	gør	indtryk

•	 	Specielle,	iøjnefaldende	kampagneskilte	og	store	plakater

•	  Ophængte skilte (trykt på et medie med en maksimal tykkelse 
på 1,5 mm og direkte anvendelige uden klæbemiddel)

SE BESPARELSERNE!
Her er der nogle eksempler på forskellige designs, der er udskrevet på en række Epson medier, sammen 
med udskrivningsomkostninger. Beregningerne er baseret på udskrifter af de eksempler, der vises herunder. 
Disse består af omkostningerne for hvert medie og omkostningerne for det tilsvarende blækforbrug.*

PRESTIGE for Epson software

•  Layoutdesign er en leg – selv for den uerfarne bruger

•  Op til 65 layoutskabeloner pr. udskriftsformat, 

 med produktbilleder og tekstfelter

•  Tilstrækkelig ledig plads til yderligere produktoplysninger 
og fotos

•  Mulighed for at bruge følgende filformater: JPEG, PNG 
eller BMP

•  Vælg mellem forskellige prædefinerede udskriftsformater

•  Gem de layouts, du oprettede tidligere, så de kan genbruges 
senere

DEN PERFEKTE LØSNING FOR DIT POS
Med printere fra Epson SureColor SC-T-serien og PRESTIGE som Epson software vil oprettelse af prisskilte, 
hyldestoppere, kampagneopslag, plakater og hængende skilte være utrolig nemt. Det intuitive interface 
og de alsidige layoutskabeloner gør det muligt at oprette kampagner, salgsfremstød og ugentlige tilbud 
direkte fra din Epson printer, hurtigt og selvstændigt uden at gøre brug af eksterne serviceudbydere.

Udskriftsmedie Anvendelsesområde Opløsning 
i dpi Brødmotiv

Trehjulet  
cykel-motiv

Maldiverne-
motiv Tomatmotiv

DIN/A3 liggende DIN A2 stående DIN/A1 liggende Banner  
0,40 m x 1,00 m

0,104 m² 0,249 m² 0,500 m² 0,400 m²

Bond Paper White 80 til enkle plakater/opslag 360 x 720 € 0,16 € 0,37 € 0,81 € 0,56

Bond Paper Satin 90 til enkle plakater/opslag 720 x 720 € 0,30 € 0,64 € 1,24 € 1,01

Coated Paper 95 til plakater/opslag hovedsagelig 
ved brug af billeder 720 x 720 € 0,31 € 0,67 € 1,29 € 1,06

Presentation Paper HiRes 180 til tykkere plakater/opslag 720 x 720 € 0,38 € 0,86 € 1,66 € 1,33

Finnboard 1 mm til direkte udskrivning af enkle, 
hængende skilte 720 x 720 € 0,52 € 1,19 € 2,31 € 1,85

Enhanced Matte Poster Board til direkte udskrivning af 
hængende skilte i høj kvalitet 720 x 1.440 € 2,67 € 6,38 € 12,51 € 10,14

PRESTIGE
FOR EPSON
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Maldiverne

fra 
Kr. 2.499

PR. PERSON

Kun i 
Kort 
tid!

To uger med alt inklusive
4**** hotel

Trehjulet cykel
leveres i forskellige design

Kr. 69,99

Tilbud!

Nem at samle

Sæde, der kan justeres i højden

Dæk i massiv gummi

Tomater
Oprindelsesland: Frankrig
500 g skål

KR. 1,99
Kun

1 kg = 3,98

Bondebrød

750 g

friskbagt hver dag – 
velsmagende og sundt

KR. 2,79

1 kg = 3,72

Tilbud

*Beregninger er baseret på Epsons prisliste fra februar 2013. Alle priser er nettopriser.
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EPSON® er et registreret varemærke tilhørende SEIKO EPSON® Corporation. Alle andre produkt- og firmanavne omtalt heri er kun til identifikationsformål 
og kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle specifikationer kan ændres uden varsel. 

OMFATTENDE LØSNINGER TIL DETAILHANDLEN – 
TOTALLØSNINGER TIL ALLE DINE UDSKRIVNINGSKRAV
Uanset om du har brug for storformatprintere eller kassekvitteringsprintere, mærkatprintere eller projektorer, 
kan du stole på vores produkters kvalitet og pålidelighed. Vi tilbyder stærke og omkost nings effektive 
produkter og systemløsninger for POS og dets perifere steder.

Kontakt os eller kontakt din Epson forhandler. 

Kasseapparatprintere fra 
Europas	førende	producent	
af POS-printere

Epson TM-T88-seriens 
termiske printere er den 
historiske standard for hele 
branchen. Indtil dato er der 
installeret over 5 millioner 
systemer. Epson TM-T88V 
er vores nuværende flagskib. 

Farvekupon- og mærkatud-
skrivning efter behov

Uanset om du har brug for 
kuponer, hyldemærkater, 
prisskilte eller kassekvitteringer, 
er mærkatprinterne med fuld 
farve i Epson TM-C-serien 
hurtige, økonomiske og 
brugervenlige, hvilket 
gør dem ideelle til brug 
i detailforretninger.

Den nyskabende, intelligente 
løsning for Cloud-baserede 
POS-systemer

Med Epson TM-I og TM-DT-
serien kan detailhandlere og 
restauratører nu udskrive 
deres kassekvitteringer og 
mærkater direkte fra en tablet-
pc og andre mobile enheder, 
uden behov for drivere! 

Perfekt produktpræsen-
tation af den førende på 
verdensmarkedet for 
projektorer

Vores multimedieprojektorer 
hjælper dig med at præsentere 
dine produkter med en 
tidssvarende fornemmelse, 
så de bliver tiltrækkende, lyse, 
animerede og emotionelle, 
så vi er sikre på, at du fanger 
kundernes opmærksomhed 
med POS.

•  Perfekt udskrivningskvalitet – selv på almindeligt papir

•  Særdeles økonomisk takket være lave driftsomkostninger: 
blækpatroner er tilgængelige i 3 forskellige størrelser og 
matcher alle anvendelseskrav, værktøjer til at overvåge 
udskrivningsomkostninger, permanent printhoved

•  Stor produktivitet: den hurtigste printer i sin klasse (op til 
64 m2/time, cirka 128 DIN A1 udskrifter pr. time, dvs. 
28 sekunder pr. DIN A1-udskrivning), inklusive cirkulært 
blad, der kræves ingen manuel beskæring

•  Brugervenlig: stille, kompakt størrelse, intuitiv, direkte 
driver, support for enkeltark startende ved DIN A4, stor 
sammenklappelig papirbakke til uovervåget udskrivning 
og nem adgang til udskrifter

•  Understøttelse af Mac og Windows

•  Mediebredder på op til 1,5 mm til udskrivning af almindelige 
skilte og ophængte skilte kan bruges direkte, der kræves 
intet klæbemiddel

Produktnavn Maksimal udskrivningsbredde

Epson SureColor SC-T3000 610 mm/24 tommer/DIN A1+

Epson SureColor SC-T5000 914 mm/36 tommer/DIN A0+

Epson SureColor SC-T7000 1.118 mm/44 tommer/DIN B0+

Epson SureColor SC-T-serien til formaterede løsninger – en oversigt over nøglepunkterne

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson-europe.com

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Fax: 44 50 85 86
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Transformervej 6, 2730 Herlev

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
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 Kilde: Interconnection Consulting, 2010 

**

** Kilde: Futuresource Consulting Ltd.


