Case study

Digital løsning
som øker salg og
reduserer
tidsbruk hos
daglivarebutikker

Et enkel digitalt lagerstyringssystem som
reduserer matsvinn og øker profitt.
TotalCtrl AS har i samarbeid med
Handleriet.no utviklet en programvare.
Løsningen fokuserer på å øke profitten hos
dagligvarebutikker ved å redusere matsvinn i
butikker og kundenes hjem.

Utfordring

Løsning

Tap av inntekt grunnet
matsvinn som forårsakes av
mangel på kontroll av
utløpsdatoer.
.

Et digitalt verktøy som gir
kontroll over
matvarelageret basert på
utløpsdatoer.

Resultat
5% økning i salg og 50%
reduksjon i tidsbruk ved
varelageret.

Vår matsvinnsanalyse
Din forretningsinnsikt
Alt i et enkelt online dashbord

Kutt halvparten av tiden du bruker på å
håndtere matsvinn i din butikk.

Se når lagerbeholdningen
nærmer seg utløpsdato

Se nøyaktig hvor varene er
plassert i butikken

Få varslinger når varene
nærmer seg utløpsdato

Øk lønnsomheten ved å selge produktene til
maks verdi, før de går ut på dato.

Ta fordel av bedre
salgsprognoser, basert på
innkjøps- og salgshistorikk.
Se i sanntid hvor mye
produktene taper seg i verdi
mens de nærmer seg
utløpsdato.
Planlegg og skap
markedsføringskampanjer på
kort tid, basert på inventar og
behov.
Reduser hylletiden og skap
raskere omsetning.

“Siden vi begynte samarbeidet med TotalCtrl har vi fått
mye bedre kontroll over inventaret vårt. Administreringen
av utløpsdato på produktene i varehuset tar halvparten av
tiden det tok før. Det reduserer også
personalkostnadene.”
Marius Jensen
Markedsføringssjef, Handleriet.no

“Vi opplever TotalCtrl som en ekstremt innovativ
teknologisk løsning. På bare fire måneder har vi sett en
5% økning i salg gjennom appen vår. Vi ser frem til å
fortsette det gode samarbeidet!”
Roy Snapa
CEO, Handleriet.no

Spar tid, penger og bli med i kampen mot matsvinn
Da vi jobbet i dagligvarebutikker under studiene, ble vi bekymret for fremtiden. Vi var vitne til
at enorme mengder mat ble kastet hver dag. Sammen startet vi vårt selskap, TotalCtrl, med
mål om å utvikle et digitalt verktøy som ville bidra til å bekjempe matsvinn samtidig som vi
sparer våre kunder tid og penger. Selskapet vokste raskt, og vi landet raskt vår første store
kunde.
Mye har forandret seg siden da. Fra et enkelt verktøy til revolusjonerende teknologi: Vår løsning
er rangert som en av verdens mest innovative av Retail Insider, og vi har blitt kåret til en av
Europas mest inspirerende matavsvinn-changemakere av European Food Waste Innovation
Network.
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