
LET’S PLAY
TOGETHER
SHOPPETURE MED SWIPES, 
SJOV & FLERE SIGN-UPS... 



UNIKSKAB GODE OG UNIKKE 
OPLEVELSER FOR DINE GÆSTER 
MED EN APP-AUTOMAT FRA JADA 
GROUP. UNIKAutomaterne kan booste enhver kampagne, skabe opmærksomhed og øget trafik 
- og ikke mindst aktivere centrets app fra Emplate/Nexus og generere sign-ups på 
en spændende og inspirerende måde. 

Flere af automaterne kan indeholde fine gaver, gavekort, merchandise, billetter eller 
mindre præmier som vandflasker eller chokoladebarer. På den måde er de super gode 
løsninger i forbindelse collabs og promovering af specifikke brands eller produkter, 
butiksåbninger, events og lignende. 

Andre er fabelagtige, når det kommer til overraskelsesmomenter og ”lige det ekstra” 
på kundernes shoppetur. 

Mulighederne er uendelige, og vi står klar med gode råd og hjælper selvfølgelig gerne 
med ideer og inspiration til, hvordan I kan få mere spænding, glæde og kundeloyalitet i 
jeres center. 

Skulle I have brug for en samlet og klappeklar løsning, hvor vi leverer og installerer 
en eller flere automater med jeres specifikke kampagneudtryk, så klarer vi også den. 
Alternativt kan vi dekorere automaten med et generisk udtryk i forbindelse med 
eksempelvis Valentinsdag, Halloween, Open by Night, Blå Mandag eller Black Friday.

Gå på opdagelse i de forskellige automater på de følgende sider. 

God fornøjelse. 
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GRAPGRAPGRAPPER

FAKTA OM
GRAPPER

Spænding og engagement er nøgleord, når det kommer til vores populære Grapper. 
Hvem elsker ikke at følge den svævende kran og se, hvad den fanger? 

Grapper aktiveres via app’en, giver masser af blikfang og øget trafik i forbindelse 
events og kampagner. 

Automaten kan indeholde mange forskellige gevinster – fx små ”lykkekugler” 
med vouchers, som kranen har let ved at gribe, og den kan dekoreres, så den 
passer ind i jeres univers.

• Findes i flere størrelser
• Kuglerne har en tillægspris pr. stk. 
• Der er krav til størrelsen på øvrige gevinster

Jada Group tilbyder mod betaling full-service på automaten i hele 
kampagneperioden og kan stå for opfyldning af kugler eller gevinster mm. • Jada Groups mest højt ydende app automat

• Kræver lav drift/opmærksomhed
• Høj gamification værdi
• Integreret med app fra Emplate/Nexus

Trøstepræmie
Afhent din trøstepræmie inden 10. august 2022.

Voucher 100 kr.
Skal benyttes inden 10. august 2022 i butikken dit center. 

Kan ikke ombyttes til kontanter.
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TWISTWISTWISTER

FAKTA OM
TWISTER

Twister er en multiautomat, der skaber trafik, sign-ups og værdifulde 
oplevelser for jeres besøgende.

Den interaktive vending automat kan rumme mange former for præmier og 
dermed tilpasses og understøtte enhver kampagne eller event. Indholdet kan 
eksempelvis være gavekort, kildevand, vareprøver, slik og lign., hvorfor 
Twister også egner sig til produktlanceringer, brand activation og lign.  

Twister er en instore event, der på alle måder skaber loyalitet og 
awareness gennem engagerende og gode oplevelser.

• Uendelige gevinstmuligheder i kraft af fire spiralstørrelser
• Designet kan tilpasses jeres kampagne
• Kan også aktiveres med betalingskort eller MobilePay
• Jada Group tilbyder mod betaling full-service på automaten i hele 
   kampagneperioden

• Op til 40 forskellige præmier
• God til sampling
• Kølefunktion kan holde mad-og drikkevarer    
   kolde i automaten
• Integreret med app fra Emplate/Nexus
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SWIPERSWIPERSWIPPER
En Valentins-kurv med bobler og indbygget romantik? En bamse? 
Eller måske et beauty-kit fuld af lækkerier og love i anledning af Mors Dag? 

Kun fantasien sætter grænser for, hvilken kampagne den populære og
 interaktive Swipper automat skal tilføre ekstra spænding og opmærksomhed 
– og hvilke gaver jeres besøgende skal have mulighed for at vinde.

Swipper er en spændende instore-event, der som Jada Groups øvrige 
app automater skaber loyalitet, værdi og gode kundeoplevelser 
– og ikke mindst øger antal af app downloads markant. 

Den er allerede en darling!

Sådan fungerer Swipper
Præmien placeres i Swipper boxen.
I app’en indstilles, hvor ofte og hvornår en præmie skal udløses.
Deltagelse sker ved at bruge app point.
Et lysbånd på boxens front skifter farve, når der spilles, og skifter til
grønt lys ved gevinst.
Den besøgende kan tage præmien i boxen.

• Indeholder én præmie
• Designet kan tilpasses jeres kampagne
• Mulighed for tilkøb af Swippervagt til Open by Night events. Swippervagten 
   sørger for opfyldning af gevinster og sikrer dermed et gnidningsfrit forløb 
   uden nogen former for ”opmærksomhed” fra shoppingcentrets side

FAKTA OM
SWIPPER
• Flytbar
• Høj gamification værdi
• Integreret med app fra Emplate/Nexus
• Kræver moderat drift/opmærksomhed
• Måler 60x130x60 cm.
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SJOVSJOVVIPPEDYR

FAKTA OM
VIPPEDYR

De sjove vippedyr giver de mindste gæster en på opleveren, 
aktiverer app’en og gør shoppeturen til en leg! 

Vippedyrene er i super god kvalitet og gi’r det klassiske sus 
i maven, som alle børn elsker.

I kan vælge mellem mange modeller – alle med indbygget 
grin og sjove oplevelser. 

• Øger antal app downloads
• Betaling for vippeturen sker via klassisk møntindkast, 
   via MobilePay eller point i app’en
• Antal og lejeperiode aftales individuelt

• Kræver minimal drift/opmærksomhed 
• Integreret med app fra Emplate/Nexus
• Mulighed for aktivering med MobilePay og møntindkast
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VINDVINDSPINNER
Spinner er en digital nyhed hos Jada Group, der via gamification tiltrækker 
opmærksomhed, opsamler permissions til fordelsuniverser og skaber gode 
relationer til de besøgende. 

På en fysisk skærm inviterer Spinner til interaktion med de besøgende. 
Lykkehjulet spinnes via centrets app, og ved gevinst udløses en digital 
præmievoucher, der indløses i butikkerne, hvor muligheden for mersalg er stor.  

Spinner har stor stop-effekt og kan også lede folk til områder, der 
mangler trafik. 

• Værdiskabende interaktion 
• Opsamler sign-ups til fordelsuniverser
• Øger antal app downloads
• Genererer mersalg

FAKTA OM
SPINNER
• Kræver minimal drift/opmærksomhed
• Integrerbar med Swipper og præmieautomat  
  (fx gaven i Swipperen kan være hovedpræmien)
• Integreret med app fra Emplate/Nexus
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SPILSPILARCADE (TOP 5)
Game on! De ikoniske arkadespil fra 80’erne er en sjov og 
anderledes måde at skabe værdi for jeres besøgende på. 

Hvem husker fx ikke den lille ”gule ost” Pac-Man, der gnasker sig 
fra level til level – eller den flyvende superhelt Bomb Jack på evig jagt 
efter små, røde bomber… 

Med Top 5 Arcade eventet har jeres besøgende mulighed for at 
opleve det hele igen! 

De nostalgiske arkadespil henvender sig til alle aldersgrupper, 
øger kundeloyaliteten og spilles for optjente point i app’en.

Automaterne er perfekte til aktivering af tomme lejemål, hvor de kan 
placeres fritstående eller integreres i væggen – ligesom de kan trække 
besøgende til områder, der savner liv og glæde. 

• Event med de fem arkadespil Bomb Jack, Pack-Man, Galaxian, 
   Donkey Kong og Bobble Bubble
• Kan leveres med generisk ”Top 5 Arcade”-klæb eller grafik tilpasset 
   jeres specifikke kampagne 
• Kan aktiveres via app, betalingskort eller MobilePay

FAKTA OM
ARCADE
• Høj gamification værdi 
• Kræver minimal drift/opmærksomhed
• Integreret med app fra Emplate/Nexus
• Mulighed for aktivering med MobilePay 
  og møntindkast
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SPILSPIL
ARCADE
Både nostalgi og 
underholdning er i top 
med Jada Groups event Top 5 Arcade. 
Kombinationen af det 80’er-prægede univers 
og fem af historiens mest succesfulde 
arkadespil skaber blikfang og er et sikkert 
hit hos alle aldersgrupper.
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SNOWSNOWCONNECT BOX
Dalende snefnug, magiske sæbebobler eller måske mystisk 
røg til en scary Halloween Late Night? 

Jada Connect Box kan få alt til at ske, når det kommer til 
interaktive installationer, der skaber gode oplevelser, kundeloyalitet 
og flere app downloads. 

Med Jada Connect Box kan dine besøgende eksempelvis styre 
lysinstallationer eller lydoplevelser via deres app, aktivere 
mekaniske figurer eller starte en snekanon. 

Resultatet er i alle tilfælde mindeværdige oplevelser, 
engagement og øget app aktivering. 

FAKTA OM
CONNECT BOX
• Multianvendelig
• Kan aktivere alt der er sat til strøm 
  (lyd, lys, bevægelse)
• Populær til aktivering af snekanon og røgmaskine
• Integreret med app fra Emplate/Nexus
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HAPPHAPP
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FOURFOURFANTASTIC FOUR
Konceptet ”Fantastic Four” er den ideelle løsning for jer, der ønsker 
et varieret oplevelsestilbud i løbet af en lejeperiode på et år. 

I løbet af 12 måneder vil I få opstillet fire forskellige automater, 
således at jeres besøgende vil blive engageret, involveret og underholdt 
på forskellig vis, og I vil kunne tilpasse de enkelte automater til jeres 
kampagner i denne periode. 

De fire skift betyder også, at jeres app bliver aktiveret på forskellig 
vis og dermed rammer en større målgruppe. 

”Fantastisc Four” automaterne er: 
Swipper
Spinner
Grapper 
Twister 

Swipper Spinner

TwisterGrapper
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FAKTA OM
FANTASTIC FOUR
• 4 forskellige automater på et år
• Stor variation og masser af oplevelser
• Fleksibel løsning
• Rammer bredt 
• Levering og afhentning er inkluderet i prisen



Jada Group Aps
Norgesvej 2
6230 Rødekro
Telefon 70 20 00 03
info@jadagroup.dk


