CDM Dynamic Pricing
Sæt vareprisen på “autopilot”
og optimer indtjeningen

Få markant større indtjening
CDM Dynamic Pricing optimerer indtjeningen på dine varer. Systemet
følger udvikling i efterspørgsel og regulerer salgspriserne op og ned for
bedst mulige pris.
Optimeringen sker automatisk eller semi-automatisk, og i real-tid.
At matche pris til efterspørgelse er et succesrigt handelsprincip. Det ved
enhver frugtsælger med stadeplads på en travl gade. Her har en bakke
jordbær mange priser i løbet af en dag.
Men for andre, mere komplekse forretninger, ligger udfordringen i
at opfange ændringer i efterspørgelse lynhurtigt, og justere priserne
tilsvarende – måske for flere hundrede varenumre, og med tusindevis
af samtidige transaktioner.
Her er CDM Dynamic Pricing en perfekt løsning, hvis du ønsker at maksimere dine dækningsbidrag effektivt og ganske automatisk.
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•

Vi har mulighed for at ændre
priserne hurtigt

•

Vi har mange transaktioner pr.
produkt eller produktområde,
flere end 500 pr. døgn.

•

Af og til svigter salget og gør et
“brandudsalg” nødvendigt.

•

Vi har faste priser og mark-ups
på vores produkter, men oplever
at konkurrenterne varierer deres
priser vilkårligt.

CDM Dynamic Pricing integreres til
de fleste POS-systemer samt eventuelle egenudviklede systemer i din
organisation.
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Kan du nikke genkendende til flere
af disse udsagn er Dynamic Pricing
relevant for din virksomhed:

Løsningen passer i dit IT set-up

DYNAMISKE PRISER

Tabt
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Dækningsbidrag

Egner din virksomhed sig til
Dynamic Pricing?

Pris

CDM Dynamic Pricing er et unikt it-system, der maksimerer dit
dækningsbidrag ved, at tilpasse prisen til ændringer i efterspørgselen.

Kontakt CDM allerede i dag, og få en præsentation af CDM Dynamic
Pricing systemet, og se hvorledes du booster din forretning – uden at
skulle stå og råbe på gaden.
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