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Digital spegel för klädbutiker ger ökad
försäljning

Den digitala spegeln Mobile Mirror ger klädbutiker en unik möjlighet att öka
shoppingupplevelsen för kunden. Spegeln har en tidsfördröjning som ger en
360-gradervy vid provning.

Kunden kan ta foton eller videor på klädesplagg och kan delas på sociala
medier som Facebook, Twitter, YouTube och Pinterest. 

Detta ger en multiplikatoreffekt som skapar fler engagerade kunder och ökad
försäljning.



Video - Mobile Mirror 

Se YouTube-videon här

Produktblad
Mobile Mirror

Försäljningsterminal i butik

Med försäljningsterminalen har butiken en digital spegel som ger kunder en
provningsvy på 360°. Eftersom spegeln har en tidsfördröjning på ett par
sekunder, så får kunden även en vy från baksidan samt en rörelsevy.

Med Mobile Mirror kan kunden skapa foton och videor som i sin kan skickas
med e-post och delas på Facebook, Twitter, Youtube och Pinterest.

Återförsäljaren/butiken kan märka dessa foton med sin logotyp om man så
önskar.

App

Med appen kan kunden hantera sina egna bilder och inspelade videor, samt
ha en virtuell lagring av egna garderoben och de kläder som har provats i

https://www.youtube.com/watch?v=i0iKqA5nUlU?feature=player_detailpage
http://gatesecurity.se/images/document/ovriga/Mobile-Mirror.pdf


butiker. I appen kan kunden sedan lagra olika klädstilar i olika kategorier.  

Dessutom finns det en resväskefunktion som organiserar kläder i en resväska,
så att du inte glömmer något vid packning.

Appen finns att ladda ner i App Store och Google Play.

Webbsida

På webbsidan finns olika funktioner där kunder kan dela foton och videor på
sociala nätverk, samt tillgång till App-funktioner för automatisk
datasynkronisering.

Dessutom finns länkar till försäljarnas webbutiker.

Fördelar med Mobile Mirror

• Flera kanaler kopplar samman shoppingupplevelsen
• Effektiv kundlojalitet och marknadsföring
• Branding i alla kanaler
• Sociala nätverk som en multiplikator: Konverterar intresserade

människor till kunder

Intresserad?
Kontakta oss för mer information på:

TELEFON: 054-53 66 00

EPOST:info@gatesecurity.se

WEBB:http://gatesecurity.se

mailto:info@gatesecurity.se
http://gatesecurity.se/


Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd,
stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning,
porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge,
Danmark och Finland.
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