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The Concept Tag - World’s Most Secure Tag

Bewezen om verliezen te 
verminderen met 66%
Uniek slot mechanisme
Onmogelijk te verwijderen met traditionele magnetische 
en mechanisch ontsluiters of “detaggers” 
Ongeoorloofd verwijderen van de tag lukt niet meer
Verplaatst criminele winkeldiefstal naar andere winkels



Aan de befaamde en intussen bekroonde* Concept Tag 
is zeven jaar ontwikkelingswerk aan vooraf gegaan, 
waarvan de laatste twee jaar de in het Verenigd Koninkrijk 
gevestigde JD Sports winkelketen heeft geholpen met 
het testen en perfectioneren van de technologie om het 
probleem van het illegaal en ongeoorloofd verwijderen 
van harde tags definitief uit de winkels te bannen.

Aanvankelijk werden 15.000 Concept harde tags geïntroduceerd 
in het Stratford winkel filiaal van deze retailer, waar gedurende 
een periode van 18 maanden verschillende verbeteringen 
werden aangebracht om het ontwerp te perfectioneren. 
Als gevolg hiervan werd het illegaal verwijderen van de 
harde tags volledig uitgeroeid en werden de criminele 
winkeldiefstal activiteiten verplaatst naar andere winkels.

Vervolgens installeerde JD Sports deze tags in zijn gloednieuwe 
flagship store in Oxford Street, London. In vergelijking 
met een gemiddelde andere winkel, werden de verliezen 
per direct met 50% gereduceerd.  Maar het Oxford Street 
filiaal is geen “gemiddelde winkel”.  Met meer dan 35.000 m² 
verkoopoppervlakte verspreid over 3 verdiepingen zijn vandaag 
65.000 Concept hard tags in gebruik op deze bijzondere locatie.

Ten slotte werd de proef uitgebreid naar zeven regionale 
flagship stores in het Verenigd Koninkrijk en werden ook 
winkelfilialen op het vaste land in Europa uitgerust.  Al bij 
de eerste inventaris, een winkel in het Trafford Commercial 
Center, waar eerder de traditionele harde tags werden geruild 
voor Concept Tags zag men een daling van maar liefst 66%.
                

* Bekroond als beste nieuwste innovatie in de categorie “fysieke 
oplossingen”  bij de Retail Fraud Awards in de UK.
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Grote Europese retailer ziet 
verliezen ten gevolge van 
winkeldiefstal met 66% 
afnemen

Bewezen om verliezen te 
verminderen met 66%
Uniek slot mechanisme
Onmogelijk te verwijderen met traditionele magnetische 
en mechanisch ontsluiters of “detaggers” 
Ongeoorloofd verwijderen van de tag lukt niet meer
Verplaatst criminele winkeldiefstal naar andere winkels
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Het revolutionaire ontwerp van de
Concept harde tag is de meest
opwindende stap en ontwikkeling 
in de EAS tagging industrie
edurende meer dan 30 jaar.



Jarenlang resulteerde het schijnbare 
gemak waarmee beveiligingslabel 
ont vansluiters op het internet 
werden gekocht, in een dramatische 
toename van het voorraadverlies 
als gevolg van het ongeoorloofd 
verwijderen van de beveiligingstags.

Veel retailers melden dat verliezen, die direct 
het gevolg zijn van deze tactiek, razendsnel 
toenemen.  Onthullende cijfers tot 30% 
en meer zijn vandaag schering en inslag. 
Mede door spraakmakende tv-programma’s 
die benadrukken hoe gemakkelijk het is 
om deze ontkoppelaars te bemachtigen 
wordt deze techniek alom toegepast.

Met het revolutionaire ontwerp van de 
Concept tag maken we een einde aan het 
probleem van de illegale tagverwijdering 
en dit is daardoor de meest opwindende 
stap vooruit in de EAS-tagging industrie 
gedurende meer dan 30 jaar.

Geschiedenis
Bijna ondoordringbare constructie 

De Concept tag is quasi ondoordringbaar en dus niet 
geliefd bij winkeldieven. Het uniek ontwerp maakt 
het bestand tegen zelfs de meest vastberaden dieven. 
Op een recente Retail Fraud Conference in Londen 
heeft  Tony Sales, die in de UK bekend staat als 

“Britain’s Greatest Fraudster Specialist”, toegegeven 
dat hij er niet in geslaagd was om een   Concept tag 
illegaal te verwijderen zonder het kledingstuk te 
beschadigen, noch in de winkel noch buiten de winkel.

Uniek slot mechanisme

De Concept tag heeft een vergrendelingsmechanisme 
dat op een volledig unieke manier wordt geopend. 
Het is bijna onmogelijk om de ontsluiter methode te 
dupliceren. Als je de tag wilt ontsluiten, heb je meer 
dan 50 kg druk nodig. Het is daarom niet mogelijk om 
deze hoeveelheid druk en bijkomende handeling, door 
middel van een werktuig zoals een schroevendraaier 
of ander handwerktuig, uit te voeren terwijl 
u de Concept tag vasthoudt. Pogingen leiden 
telkenmale tot grote schade aan h et kledingstuk en 
resulteert veelal in lichamelijke letsel bij de dief.

Bijkomende voordelen voor de 
veiligheid & gezondheid van uw 
medewerkers en uw klanten

Er is ook een aanzienlijk voordeel op het gebied 
van veiligheid & gezondheid. De pinnen van 
de security labels zullen niet langer op de vloer 
achterblijven of in zakken van kledingstukken 
of jaskappen achterblijven. Dit is een veel 
voorkomend probleem bij retailers, waarbij klanten 
zichzelf prikken aan de afgedankte of geknipte 
pinnen die door dieven zijn verwijderd nadat 
ze goederen uit de winkel hebben gestolen.
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We hebben de beruchte ex-crimineel Tony Sales 
en vandaag bekend als Retail Fraud expert te 
vertellen wat hij van de Concept tag vond.

“Alle harde antidiefstal tags zijn over het algemeen 
breekbaar of te verwijderen mits eenvoudige tools 
en of ontsluiters.  Al bij de eerste basis technieken, 
die elke crimineel toepast, besefte ik gauw dat ik de 
Concept tag niet kon losmaken zonder het kledingstuk 
te beschadigen. Het besef van de tijd en de energie 
die ik zou moeten besteden om de tag alsnog te 
breken zonder schade aan te richten, was voor mij 
voldoende om menige pogingen uiteindelijk te staken.”

De speciale Concept tag ontkoppelaars zijn 
niet  beschikbaar op de vrije markt  Uiteindelijk 
is alles wel ergens te verkrijgen maar de 
inspanningen die een crimineel zou moeten 
doen om het ding te bemachtigen en aan de 
praat te krijgen maakt elke poging zinloos.

“De Concept tag heeft de beste stukjes in zich van 
alle tags die er zijn, maar heeft daarentegen geen 
enkele van hun zwakke punten geërfd. Dat is wat 
deze tag zo goed maakt. Ik kan niet begrijpen 
waarom een   bedrijf dat harde tags gebruikt 
deze Concept tag niet zou gaan gebruiken “

Ontmoet “Britain’s 
Greatest Fraudster”

Tony Sales
Retailfraudexpert
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V. Werkt de Concept tag met mijn huidig EAS-systeem?

A. Ja absoluut. De Concept tag is beschikbaar zowel in RF of AM en 
werkt zonder aanpassingen aan uw bestaande systeem.

V. Ik gebruik momenteel een Sensormatic Power Releaser, 
moet ik nog een extra uitspring in mijn kassa maken?

A. Nee, helemaal niet - de Concept Releaser past perfect in de 
bestaande Sensormatic opening

V. Kan ik mijn bestaande magneet detacher nog steeds 
gebruiken?

A. Ja. De Concept Tag is vandaag enkel beschikbaar voor kleding. U 
kan nog steeds bestaande cable tag oplossingen of andere traditionele 
tags gebruiken die met een klassieke ontsluiter los gemaakt worden. 

V. Hoe wordt de Concept Releaser gemonteerd?

A. Onze technici zal middels een sjabloon een opening maken waar de 
Concept Releaser goed in past. De releaser zit vlak en evenwijdig  met 
de toonbank. Zo bekomen we een nette, naadloze afwerking.

V. Moet ik inkt in de labels hebben?

A. Nee, de concepttag is ook beschikbaar met zonder inkt maar het 
allerbeste resultaat behaald u ongetwijfeld met de combi Concept tag 
+  inkt cap

V. In welke kleur is de concepttag beschikbaar?

A. Standaard worden ze in het zwart uitgevoerd. Grotere aantallen 
(>100.000) bestellingen kunnen in eender welke kleur uitgevoerd 
worden die het beste bij uw winkel of merk past.

V. Wat is de doorlooptijd voor bestellingen? 

A. Voor standaardtags is een normale leveringstermijn van enkele 
weken, maar als u besluit om een   specifieke kleur of afdruk te bestellen, 
duurt het +/- 10 weken. 

V. Wat kost het me om de Concept tag te testen?

A. Effectief niets. Als u de resultaten niet binnen 6maanden ziet, 
garanderen wij dat u uw geld terug krijgt bij teruggave van de tags.

V. Wat kunnen we afdrukken op de tag? 

A. Onze tags in voorraad hebben een standaard waarschuwingstekst  
in het Engels, maar we kunnen ook elke andere gewenste afdrukstijl of 
tekst aanbieden. Als u een waarschuwing voor een vreemde taal wilt of 
uw merklogo op de tag wilt laten afdrukken, is dit geen probleem. Wel 
wordt hiervoor een toeslag berekend en zal de levertijd iets langer zijn.

Q.  Welke resultaten kan ik verwachten bij het gebruik van 
de Concept tag?

A. Bij meerdere tests in grote internationale winkelketens, waarbij 
enkele van ‘s werelds beroemdste sportmerken werden verkocht, namen 
de verliezen af   met 66%.

Q. Wat is de typische ROI (Return on Investment)?

A. Als de apparatuur wordt verhuurd (na goedkeuring dossier), is de 
ROI onmiddellijk. Als u de apparatuur aankoopt, verwacht Resatec 
dat een gemiddelde winkelier met gemiddelde verliezen binnen 12 
maanden een positieve ROI.

Vragen en antwoorden
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Wilt u de 
Concept Tag testen?
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“De nieuwe Concept tags hebben mij een echte 
oplossing geboden. Mijn filiaal ondervond 
bijna dagelijks problemen met het verwijderen 
van harde tags door dieven, maar sinds 
de overgang naar de nieuwe Concept tag 
hebben we geen enkele melding meer van een 
incident waarbij de Concept tag verwijderd 
werd van de kleding.  Omdat de tags zo veilig 
zijn, is dubbele tagging niet langer vereist. “

JD Sports Trafford Center Store Manager met 20 jaar dienst.


