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Doświadczenie:
Działamy na rynku polskim w zakresie rozwiązań 

ograniczających straty w handlu już od ponad 10 lat. 

Dostarczamy systemy przeciwkradzieżowe do 

największych sieci handlowych w Polsce, wśród, 

których znajdują się m.in.: salony Media Expert, 

Media Markt, Saturn oraz RTV-Euro-AGD, markety 

sieci Intermarche, BricoMarche, Simply, Stokrotka, 

Carrefour, Piotr i Paweł, drogerie Hebe, Super-Pharm, 

oraz sklepy Empik, Duka oraz Home&You. Ponadto 

nasze rozwiązania dostarczamy do sklepów takich 

marek jak : HiMountain, Go Sport, Ski Team, Nike, 

Adidas, Triumph, PrettyOne, Lilou, River Island, 

Mango, Esprit, Monnari, oraz innych.

Rozwiązania dla handlu



Oferta
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwiązań dla sektora handlu 

detalicznego. Znamy potrzeby oraz problemy, z jakimi borykają się nasi Klienci i nieustannie 

rozwijamy naszą ofertę odpowiadając na potrzeby zmieniającego się rynku. Oferujemy 

kompleksową obsługę w zakresie rozwiązań ograniczających straty w placówkach 

handlowych. Posiadamy bogatą ofertę elektronicznych systemów przeciwkradzieżowych 

(EAS), które są skutecznym narzędziem w walce z problemem kradzieży sklepowych. 

Zapewniamy wsparcie w zakresie wyboru skutecznego systemu przeciwkradzieżowego 

dostosowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań Klientów. Oferujemy naszym 

Klientom wsparcie na każdym etapie inwestycji, od analizy zagrożeń 

i przygotowania projektu, poprzez instalację i uruchomienie systemu, aż po jego obsługę 

konserwacyjno-serwisową.

Szybki i skuteczny serwis
Zdajemy sobie sprawę z tego, że tylko sprawne systemy pozwalają ograniczyć straty 

w handlu, dlatego dbamy o ich dobry stan. Przeprowadzamy regularne przeglądy 

konserwacyjne urządzeń gwarantując ich niezawodne działanie przez lata.

Zapewniamy sprawną obsługę serwisową i gwarantujemy najwyższą jakość naszych 

usług. Oferujemy zdalną diagnostykę i serwis systemów EAS. Nowoczesne rozwiązania 

oraz grupy serwisowe na terenie całego kraju pozwalają nam na zapewnienie szybkiej 

reakcji serwisowej i wysokiej skuteczności systemów.

Szkolenia
Prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji systemów przeciwkradzieżowych 

oraz technik zabezpieczania towaru. Nasi specjaliści doradzają, które towary warto 

zabezpieczyć i w jaki sposób to zrobić. Podczas szkoleń prezentujemy personelowi 

sklepowemu sposoby aplikacji i usuwania zabezpieczeń. Uczymy również, w jaki sposób 

reagować na alarmy systemu przeciwkradzieżowego. 



Systemy EAS
Posiadamy bogate portfolio produktowe, dzięki czemu mamy możliwość dostosowania 

rozwiązania pod kątem funkcjonalności oraz estetyki. Przemyślana konstrukcja 

oraz cyfrowa obróbka sygnału, w oferowanych przez nas systemach, zapewniają 

wysoką skuteczność detekcji prób kradzieży oraz odporność na fałszywe alarmy. Nasi 

specjaliści służą wsparciem w wyborze odpowiedniej technologii EAS oraz elementów 

uzupełniających.

Współpracujemy bezpośrednio z producentami elektronicznych systemów 

przeciwkradzieżowcyh. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko dostęp 

do najnowszych technologii oraz specjalistycznej wiedzy w zakresie oferowanych 

produktów, ale również mamy możliwość produkcji rozwiązań modyfikowanych pod 

kątem wymagań naszych Klientów.

Oferujemy systemy:

 elektromagnetyczne

 akustomagnetyczne

 radiowe



Oficjalny dystrybutor 
Sensormatic w Polsce
Jesteśmy autoryzowanym partnerem i dystrybutorem firmy Sensormatic, światowego 

dostawcy rozwiązań w dziedzinie elektronicznych systemów przeciwkradzieżowych (EAS) 

oraz rozwiązań wspomagających zarządzanie biznesem (Smart EAS). 

Oferta szyta na miarę
Znając specyfikę sektora handlu detalicznego oraz oczekiwania Klientów, dostosowujemy 

rozwiązania do indywidualnych potrzeb, wspierając tym samym działalność biznesową 

prowadzoną przez sklepy, sieci handlowe oraz centra handlowo-rozrywkowe. 

Sektor handlu detalicznego jest niezwykle trudnym rynkiem – duża konkurencyjność 

wymusza na galeriach handlowych oraz najemcach ciągłe podnoszenie standardu 

świadczonych usług. 

Szeroki wachlarz rozwiązań – od prostego systemu przeciwkradzieżowego Essentail po 

kompleksową platformę Synergy – pozwala zaspokoić kluczowe potrzeby współczesnych 

detalistów: redukuje niekontrolowany ubytek towaru, zwiększa sprzedaż, zmniejsza 

koszty operacyjne prowadzonej działalności, a także wspiera pozytywny wizerunek 

marki, umożliwiając utworzenie przyjaznego miejsca zakupów. 

Wprowadzamy do handlu detalicznego nowoczesne systemy przeciwkradzieżowe 

Sensormatic, które pozwalają na efektywną walkę z kradzieżami sklepowymi oraz 

zaawansowane systemy do aktywnego zarządzania asortymentem sklepowym, oparte 

na technologii radiowej identyfikacji towarów RFID a także inteligentnej analizie ruchu 

klientów w sklepach.



Ochrona towaru w sklepie
Duża różnorodność akcesoriów służących do ochrony towaru, umożliwia nam 

dostosowanie sposobu zabezpieczenia do potrzeb każdego Klienta. Zapewniamy 

pomoc przy wyborze rodzaju materiałów eksploatacyjnych takich jak: klipsy, metki 

i sejfery, które pozwalają chronić wszelkiego rodzaju asortyment sklepowy, od artykułów 

spożywczych przez tekstylia, różnego rodzaju dodatki i akcesoria, po artykuły drogeryjne, 

elektronikę czy narzędzia.

Przy wyborze materiałów eksploatacyjnych kierujemy się nie tylko ich funkcjonalnością 

i skutecznością, ale również estetyką produktów. Dbamy o to, aby zabezpieczenia nie 

wpływały negatywnie na sposób prezentacji towarów na ekspozycji sklepowej.

Posiadamy również elektroniczne zabezpieczenia linkowe do ochrony towarów  

o bardzo wysokiej wartości, szczególnie narażonych na kradzieże. Szeroki asortyment 

czujników pozwala na ochronę ekskluzywnej odzieży skórzanej oraz drogiego sprzętu 

elektronicznego, takiego jak: aparaty i kamery cyfrowe, telefony komórkowe, tablety 

czy laptopy.

Obsługa klientów
Szybka obsługa klientów w punkcie sprzedaży jest równie istotna, co efektywna ochrona 

towaru. Aby umożliwić personelowi sklepowemu sprawną obsługę posprzedażową, 

dostarczamy urządzenia umożliwiające sprawne i szybkie zdejmowanie zabezpieczeń 

z towarów. W tym zakresie oferujemy naszym Klientom bogatą ofertę rozszywaczy 

do klipsów i sejferów oraz dezaktywatorów do metek.

Dzięki prostym w obsłudze i niezawodnym urządzeniom do usuwania zabezpieczeń 

z towarów, zapewniamy utrzymanie płynnego ruchu oraz sprawną obsługę Klientów 

przy stanowisku kasowym.



Systemy zliczania 
klientów
W naszym portfolio znajdują się systemy zliczania klientów wraz z oprogramowaniem 

pozwalającym na zaawansowaną analizę zebranych danych. Posiadamy rozwiązania 

oparte zarówno o technologię bariery podczerwieni, analizę obrazu wideo, jak również 

czujniki termiczne. Oferujemy produkty pozwalające na skuteczne i dyskretne zliczanie 

klientów, a jednocześnie zapewniające bogatą funkcjonalność (m.in. generowanie 

raportów oraz statystyk). Pokazujemy, w jaki sposób można wykorzystać system 

zliczania klientów, aby możliwa była poprawa wzrostu efektywności prowadzonej 

działalności i zwiększenie sprzedaży.

Nasi specjaliści przedstawiają również korzyści wynikające z integracji systemów 

zliczania Klientów z innymi rozwiązaniami, takimi jak: system transakcyjny lub system 

przeciwkradzieżowy.

Technologia RFID 

Wdrażamy nowoczesne technologie w sektorze handlu detalicznego. Współpracujemy 

z globalnymi dostawcami, takimi jak Tyco.

Tyco Retail Solutions jako lider na rynku rozwiązań dla sektora handlu detalicznego 

stworzyło nowoczesne rozwiązanie, które pomaga nie tylko w walce z nieuczciwymi 

Klientami ale również wspiera efektywne zarządzenie sieciami sprzedaży. Możliwość 

wyposażenia anten Synergy w panel Synergy RFID Retrofit sprawia, że rozwiązanie 

to stanowi atrakcyjne rozwiązanie pozwalające na rozbudowę systemu EAS 

i wyposażenie go w moduł RFID (Radio Frequency Identyfication). 

RFID jest technologią, która pozwala płynnie zarządzać stanem towaru w sklepie, 

optymalizować proces dostaw, inwentaryzacji oraz sprzedaży. Dzięki temu system 

przeciwkradzieżowy może stać się jednocześnie elementem wspomagającym 

prowadzenie i zarządzanie punktami handlowymi z myślą o rozwoju procesów 

sprzedażowych i logistycznych.

 



Dodatkowa ochrona
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Oferujemy systemy pozwalające 

na walkę z najbardziej wyrafinowanymi metodami kradzieży stosowanymi przez złodziei 

sklepowych. Jako uzupełnienie oferty produktów przeciwkradzieżowych oferujemy 

rozwiązania detekcji metali, magnesów oraz urządzeń zakłócających pracę systemów 

EAS. Oferujemy również systemy telewizji przemysłowej (CCTV) oraz ich integrację 

z systemami kasowymi POS i systemami przeciwkradzieżowymi EAS.


