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Träffa Gate Security på Kistamässan!

Den 24-25 mars kommer Gate Security att deltaga i Nordens största mässa
för inredning och utrustning för handel, Butiksleverantör 2015 på
Kistamässan, Stockholm.
Butiksleverantör 2015 är mötesplatsen som samlar allt inom handeln på en
och samma plats.
Gate Security demonstrerar sina produkter i monter I01 med allt från

varularm för smartphones, surfplattor till larmbågar och kameraövervakning.

Gate Security på Butiksleverantör 2015
Plats: Kistamässan, Stockholm
Monter: I01
Öppettider:
Tisdag 24 mars 2015, kl. 09-17
Onsdag 25 mars 2015, kl. 09-16

Gate Security kommer bl.a. att demonstrera sina säkerhetsprodukter för
handeln:
•
•
•
•
•

Varularm för smartphones, surfplattor, kameror och andra
elektroniska produkter.
Larmbågar för butiksingångar med kundräknare, butiksanalys och
fjärrsupport
Elektroniska lås för alla typer av produktskåp med EN nyckel:
Smart Lock
Kameraövervakning som kan administreras både i dator och
mobil
och andra molnbaserad säkerhetstjänster för små och stora
företag

BILD: Gate Securitys monter på Butiksleverantör 2014.

Om Butiksleverantör 2015
Butiksleverantör är mötesplatsen som samlar allt inom handeln på en och
samma plats. Det spelar ingen roll om du vill byta kassasystem, belysa din
butik på ett spännande sätt eller kanske investera i en e-handelstjänst – det
är här du hittar det. Butiksleverantör talar ett klart språk – vi vill utveckla
handeln 2015 tillsammans med dig. Välkommen till Nordens största mässa
som visar inredning och utrustning för handeln, mässan ingen som siktar på
framgång har råd att missa.
Upptäck allt inom handeln:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Butiksinredning
IT-lösningar
Märkning & etikett
Belysning
Säkerhet
Skyltar
Bemanning
Kassasystem
Digitala skyltar & displaysystem
Vagnar & korgar
Städutrustning
Klimatkontroll & kyllösningar
Utbildning
Övriga tjänster & produkter för handeln

Intresserad?
Kontakta oss för mer information på:
TELEFON: 054-53 66 00
EPOST:info@gatesecurity.se
WEBB: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.

Kontaktpersoner
Thomas Rasi
Presskontakt
thomas.rasi@gatesecurity.se
+46 31 364 44 00
+46 705 12 18 16
Kent Östman
Presskontakt
kent.ostman@gatesecurity.se
+46 54 22 44 101
+46 702 750 790

