
Appvicer – digitalt salgsredskab



Appvicer – hvad er det?

Appvicer er…

- …en digital platform, der formidler dine produkter og fortællinger gennem video og 
animationer

- …touchskærme som kan placeres i butikker, på messer, i virksomheden – ja, hvor som 
helst du gerne vil give kunderne en oplevelse og målrettet information

- …din mulighed for at formidle viden på en inspirerende og nem måde

- …intuitiv og nem at betjene



Appvicer – formidabel formidling med video

- Video som formidlingsform gør det nemt at fortælle netop din historie

- Videoer kan reducere komplekse fortællinger til et let forståeligt budskab

- Jeres allerede eksisterende produktvideoer og animationer kan fungere som content

- Jeres virksomhed har muligheden for selv at skabe lige præcis det content i ønsker at 
formidle

- Mangler i de interne ressourcer til udarbejdelse af content, så tilbyder Design 
Concern at skabe content til jeres Appvicer – det er vores spidskompetence

- Animation booster salget: https://vimeo.com/228359723

https://vimeo.com/228359723


Appvicer - valgfrit indhold

Forsider Undersider- Appvicer giver mulighed for at 

give jeres kunder den helt 

rigtige information

- Informationen kan formidles 

igennem videoer eller 

animationer

- Forside: Indeholder 3-9 

produkter/services med ønsket 

tekst, billede eller logo

- Underside: Indeholder videoer, 

eller animationer med relevant 

produktinformation til kunden 



Appvicer – mulighederne 

Skræddersy den løsning din virksomhed har brug for



Appvicer – Hvordan fungerer det?

Appvicer CMS
-Fra computer, tablet eller mobil

I administrerer alt indhold ét sted

… eller vi kan gøre det for jer

Afspilning on site
Brugerne benytter 

touchskærmen for at afspille 

videoer mm., som i har valgt



Appvicer – digitalt salgsredskab

Appvicer er kundeservice 

- Attention på nye produkter – mersalg
- Viden om produkterne ”on site” – aha, det kunne jeg godt bruge
- Nem visuel produktforklaring – i mit tempo, jeg bestemmer

- Når butikspersonalet er optaget

- Når butikspersonalet ikke kan forklare produktet tilstrækkeligt

- Bedre rustet til at træffe købsbeslutning – jeg er klar til at købe

Tag Appvicer med på messe eller i showroom

- Giver en ekstra dimension til messestanden

- Messegæsterne kan finde information selv når standpersonalet 

har travlt

- Giver kunderne en dybere viden om virksomheden og jeres produkter  

- Appvicer er interaktion med slutkunden



Appvicer – mere end bare en infoskærm 

Når behovet er internt

- Giv relevant viden til virksomhedens gæster i foyeren

- Giv information om…

- Cybersikkerhed

- Regler i forbindelse med besøg i produktionen

- Procedurer i forbindelse med eksempelvis brand 

- Uddan medarbejderne i nye produkter eller processer

- Så er de bedre rustet i salgssituationen

- Uddan nye medarbejdere i eksisterende produkter eller processer 



Appvicer – hvad koster det?

- Grundpakke á 5 skærme.



Appvicer – udviklet af Design Concern 

Design Concern er et vidensbaseret designhus med speciale i at afkode brugerbehov, 

samt designe og udvikle unikke brugeroplevelser til mennesker i alle aldre. Med over 20 

års erfaring bidrager virksomheden til at gøre hverdagen nemmere og smartere for 

brugere, virksomheder, hospitaler m.fl. i såvel den private som den offentlige sektor. 

Læs mere på 

http://www.designconcern.dk/

