APAS SHOW 2019 – GREEN RETAIL SOLUTIONS

SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA O PDV
Projetos personalizados, produtos inteligentes, serviços especializados e
resultados eficientes. Soluções que garantem segurança, gestão, visibilidade
e organização para o seu negócio.
Esta edição da APAS SHOW promete ser a mais inovadora de todos os tempos e
para a Green Retail Solutions não poderia ser diferente.
Buscando desenvolver melhorias e uma exposição diferenciada, será lançado a
nova linha de organizadores para uma apresentação perfeita no PDV. Com o foco
em projetos especiais e design no varejo o objetivo é mostrar para o mercado um
novo conceito de loja segura e inteligente.
Com produtos que reúnem qualidade, design e versatilidade para atender a maioria
das necessidades do cliente. Além da comprovada eficácia na prevenção de
perdas. Só no Brasil já são mais de 80.000 pontos instalados em todo o país, além
dos inúmeros projetos realizados na América Latina.
SEGURANÇA I GESTÃO I OPERAÇÃO I ORGANIZAÇÃO I AUTOMAÇÃO I
DESIGN

PUSHERS E ROLLER TRAYS
Ferramentas de merchandising incríveis, estes acessórios melhoram a organização
de gôndolas, garantem que o produto esteja sempre visível e diminuem
sensivelmente a necessidade de operação humana no PDV. Otimizam o espaço
de exposição, reduzem o tempo de reabastecimento e contribuem
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significativamente no aumento das vendas. Fácil instalação, super-resistentes e
baixo índice de manutenção.

PROJETOS PERSONALIZADOS
Planejamento, criação, projeto, produção e implementação de mobiliário, displays
e arquitetura para o PDV.
Todos os serviços são executados por uma equipe técnica própria especializada,
que oferece todo o suporte ao cliente da instalação aos programas de manutenção,
incluindo os projetos de atualização e renovação dos sistemas instalados.
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