STANLEY VARESIKRING
Effektiv beskyttelse mod butiksvind

Butikstyveri og svind er et konstant og stort problem indenfor
detail. I 2011 forsvandt der varer for mange millioner kroner
fra de danske butikker*. Undersøgelser viser at et varesikringsalarmsystem giver en effektiv beskyttelse mod svind. Pakken
med STANLEY Varesikring fås til lave omkostninger, og er specielt designet til små og mellemstore virksomheder. Har du
råd til at lade være?

* The Global Retail Theft Barometer 2011

PERFORMANCE IN ACTION

TM

STANLEY Varesikring

TJEN PENGE PÅ VARESIKRING
Butikstyveri og svind er tabt fortjeneste. Ved at installere varesikring kan du effektivt minimere svind
og dermed få en mere rentabel forretning. Med
varesikring kan du trygt og sikkert udstille dine varer
i butikken og dermed skabe større efterspørgsel og
øget salg.
Sikkerhed skal være enkel. Derfor kan vi tilbyde
STANLEY Varesikring, som er specielt tilpasset små
og mellemstore butikker, der i dag mangler eller har et forældet beskyttelsessystem til sine varer.
STANLEY Varesikring yder god beskyttelse til lave omkostninger.
Ønsker du også at vide, hvor mange kunder der
besøger butikken dagligt eller, hvornår på dagen
kunderne kommer, har du mulighed for at tilvælge
vores Kundetæller, der sammen med vores Metal
Guard (beskyttelse mod “russerposer”), effektiviserer
og beskytter butikken optimalt.

1. Foodlabel

2. Hardtag

3. Labels

4. Detacher

FEATURES
Varesikring

AM

RF

Features inkl.

1&2

1&2

5. AM mono

Mono 1 antenne

STANLEY ASSURETM - ET SIMPELT KONCEPT
MED FASTPRIS GARANTI

Dual 2 antenner
500 tags / Brikker standard
Tags - tøj / Smykker overvågning
Labels - mad frostvarer overvågning
Tags - elektronisk vareovervågning
Tags - mindre produkter såsom briller
Tags - vin og Spiritus vareovervågning
Standard Installation

-

Med vores in-house finansieringsløsning STANLEY
AssureTM, kan vi tilbyde én enkel aftale, der kun
indebærer én månedlig betaling. Samtidig får du
den nyeste software og hardware pakke, kombineret med en service- og overvågningspakke, der
skræddersyes efter dine individuelle behov.

Lyd og lys alarm
Deaktivator

Bemærkninger:

Aftager
Tillægsydelser
Kundetæller
Metal Guard - “Russerposer”

Du kan kontakte STANLEY Security på telefon +45 7023 4949 eller via
mail kundecenter.danmark@sbdinc.com, hvis du er interesseret i at høre yderligere.
De angivet oplysninger er korrekte på tryktidspunktet.

