Checkmark er en af de førende producenter af
kassediske, entre- og kundeføringssystemer i
Skandinavien
Siden 1993 har Checkmark leveret og monteret
mere end 28000 kassediske til kunder i Finland, Sverige,
Norge og Danmark. Checkmark markedsfører et bredt
sortiment af kassediske og tilbehør til entre-, exitsystemer og
kundeføring til retail branchen.

Fakta om Checkmark Group

1993

4000 m²

Oy Checkmark Ltd etableret af
COB Jukka Pihlajamäki
CEO Jari Moilanen

Fabriks faciliteter ved
hovedkontor i Pieksämäki,
Finland

EUR 11,6 M
Omsætning i 2020
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HQ og fabrik i Finland.
Datterselskaber:
Sverige, Danmark og Norge.

Ansatte

Internationale service
partnere

Vores hovedprodukter

Kassediske

Selv-scan kassediske

Entresystemer

Byggemarkeder (DIY)

Checkmark markedsfører et
bredt udvalg af kassediske
til retail. Produceret og
designet til at være den
bedste og mest funktionelle
løsning for den moderne
forretning.

Et marked i vækst;
Checkmark tilbyder her
mange løsninger, der også
kan tilpasses individuelle
koncepter.

Checkmark ved hvordan man
udfører kundevenlige entreog exitsystemer, samt
kundeføringer og skærmvægge. Høj kvalitet og mange
muligheder er kendetegnende
for Checkmark.

Checkmark har solid erfaing
i levering til byggemarkeder
og plantecentre (DIY).
Mange løsninger er special
løsninger, tilpasset koncept
og ønsker.

Vores kernekompetencer

Afskærmning

Kassediske

Entre-, og exit systemer

Et utal af materialer og muligheder
sikrer optimal løsning i forhold til
ønsker og concept.

Checkmark leverer traditionelle
kassediske og kassediske for selv-scan.
Anvendes bl.a. i supermarkeder, hos
købmænd, i byggemarkeder, sports &
outlet, retail generelt og tax free shops.

Solide produkter med høj
driftssikkerhed. Kan kombineres med
stregkode scanner, LED belysning,
alarmer. Entre - og exitsystemer leveres
elektronisk eller manuelt.

Vores kernekompetencer

3D tegninger

Inventar-løsninger

Ad-hoc opgaver

Målfaste 3D tegninger i høj kvalitet til
visualisering af indretning og forslag til
indretning.

Mersalgsløsninger, servicediske,
kioskdiske, kurvehejs, tobaksskabe,
medicinskabe, kundevognsføringer.
Spørg os!

IT- & Hardware support, inventar,
flytning af inventar, skiltning, opsætning
af folie og de fleste andre opgaver.

Selv-scan

Vi tilbyder en bred og veldesignet vifte af løsninger til selv-scan. Vi kan løse selv-scan til
kunden med få varer og til kunden med mange varer. Og selvfølgelig kan vi kombinere disse
løsninger. Kombinér selv-scan med vores exitløsninger og kundeføringer, for at skabe et flot
veldesignet selv-scan område, med høj sikkerhed mod svind.

Løsninger og erfaring

IT

Hybrid

Med vores samlede erfaring fra kunder i
hele Skandinavien, Tyskland og Østrig,
har vi fingeren på pulsen og ved hvad
der sker i markedet. Vi bruger vores
erfaringer til at samarbejde og udvikle
de bedste løsninger.

Alle vores løsninger kan leveres så de
samarbejder med enhver POS
leverandør.

Kombination af selv-scan og betjent
kassedisk. Enkel betjening for begge
betjeningsformer – medarbejder eller
kunde.

Centro system

Centro er Checkmarks entre-, exit- og kundeføringssystem.
Centro sikrer en flot indgang til forretningen, en elegant kundeføring og en sikker kundeexit,
der mindsker svind. Centro kan opbygges og udvides efter behag og koncept, med enkelte
dele eller fuldt system

LED

Gates & kundeføringer

Exit

En effektiv måde til at sikre logo eller
kommunikation med kunden.
Logo/budskab graveres ind I plexiplade
og belyses af LED. Der kan vælges alle
typer logo/budskab og et utal af LED
farver. LED og gravering er tilvalg.

Checkmark Centro gates kan elegant
indbygges i kundeføringer og
skærmvægge.

Checkmark Centro kan kombineres med
exit system for selv-scan område.
Stregkode læser sikrer at kun
betalende kunder kan forlade selv-scan
området. Simpelt!

Lokal service og vedligehold
Checkmark løser service og vedligeholdsopgaver med udkørsel fra
lokale områder, i alle de lande Checkmark opererer i.
Den lokale Country Manager varetager koordineringen
Antallet af steder, der køres fra kan ses på kortet.
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Salg & service kontakter
Finland

Sverige

Danmark

Norge

Checkmark Finland
www.checkmark.fi

Checkmark Sweden
www.checkmark.se

Checkmark Denmark
www.checkmark-dk.dk

Checkmark Norway
www.checkmark.no

Kirsi Häkkinen,
Sales- & Export director

Alexander Danell,
Country Manager

Villi Oldendow-Jantzen,
Country Manager

Steinar Gunvaldsen,
Country Manager

Kirsi.hakkinen@checkmark.fi
+358 20 123 0720

Alexander.danell@checkmark.se
+46 70 300 7627

voj@checkmark-dk.dk
+45 40 52 63 70

Steinar@checkmark.no
+47 40 60 24 77

Tyskland & Østrig

Estland

Letland

Lithauen

World of Retail Services GmbH

OK Inventar OÜ

DAYTON SIA

UAB INDEX

David Roth,
CEO

Jana Truuväärt,
Managing Director

Mārtiņš Bisters,
Project Manager for large clients

Donatas Juodžiūnas,
Team Manager

d.roth@retail-services.net
+49 162 2428158

jana.truuvaart@gmail.com
+372 508 6636

Martins.Bisters@daytongroup.lv
+371 28 380 888

donatas.juodziunas@indexkryptis.lt
+370 687 45517

