
ZEBRA DENEYİMİNİ TAM YAŞAYIN

BOURNE END ZEBRA DENEYİM 
MERKEZİNE HOŞ GELDİNİZ

KEŞFET. ANALİZ ET. STRATEJİ BELİRLE. 

Bourne End’de bulunan Zebra Deneyim Merkezi, ziyaretçilere 
Zebra’nın Enterprise Asset Intelligence çözümlerinin geniş 
yelpazesini gerçek hayattaki ortamlarda keşfetmek ve 
değerlendirmek için dünya kalitesinde bir deneyim sunuyor. 

Merkez, iş operasyonlarını en son teknolojiyi kullanarak nasıl 
dönüştürebileceklerini öğrenmek isteyen firmalar için en ileri 
seviyede gelişmiş bir kaynak oluşturuyor.

Zebra Deneyim Merkezi, demo alanından çok daha fazlası olup aynı zamanda 
beyin fırtınası ve strateji geliştirme aracıdır. Merkeze bir ziyaret sırasında 
en son Zebra Technologies ürün ve çözümlerinin uygulamalı demolarında 
yer alırken Zebra’nın çeşitli alanlardaki uzmanlarıyla birlikte zaman 
geçirebileceksiniz. 

Enterprise Asset Intelligence çözümlerimizin nasıl insan ve varlıklarınızı etkin 
bir şekilde yönetmenizi mümkün kılacak ve iş operasyonlarınızda devrim 
niteliğinde verimlilikler sağlayacak türden bir gerçek zamanlı izlenebilirlik 
sunabildiğini göreceksiniz.

ZEBRA DENEYİM MERKEZİNİ ZİYARET 
PLANINIZI YAPMAK İÇİN ZEBRA 
TEMSİLCİNİZLE İLETİŞİME GEÇİN

B O U R N E  E N D ,  U K

ZEBRA DENEYİM MERKEZİ - BOURNE END, 
DUKES MEADOW, MILLBOARD ROAD
BOURNE END, BİRLEŞİK KRALLIK, SL8 5XF



ZEBRA ENTERPRISE ASSET INTELLIGENCE DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ

Zebra Deneyim Merkezine ziyaretiniz sırasında Zebra ürünlerinin aşağıdakiler gibi çeşitli sektörlerde nasıl 
kullanıldığını ilk elden deneyimleyeceksiniz.

2017 ZIH Corp ve/ya da iştirakleri. Tüm hakları saklıdır. Zebra ve stilize edilmiş Zebra başı, dünya çapında birçok yerde  
tescil edilmiş, ZIH Corp. ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.

B O U R N E  E N D ,  U K

PERAKENDE ve KONAKLAMA-AĞIRLAMA 
Ürün, hizmet ve çözümlerimizin mağaza içi ortamı nasıl geliştirdiğini, müşteri 
bağlantılarını nasıl mümkün kıldığını, envanter yönetimini nasıl geliştirdiğini,  
ve perakende tedarik zincirine nasıl destek olduğunu görün.

SAĞLIK 
Teknolojimizin hasta bakımını nasıl geliştirdiğini, personel verimliliğini nasıl 
arttırdığını, mobil bilgi erişimini nasıl geliştirdiğini, ve bilişim harcamalarını nasıl 
optimize ettiğini keşfedin.

TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK  
Teknoloji çözümlerimizin malzeme işleme süreçleri, bilgi erişimi ve varlık 
yönetimini nasıl dönüştürdüğü hakkında içgörü kazanın.

İMALAT 
Çözüm teknolojimizin nasıl akıllı üretim, sorunsuz uygulama ve dinamik hizmet 
olanağı sağladığını görün.

SAHA MOBİL ÇÖZÜMLERİ 
Müşteri sadakati geliştiren, ek satış fırsatları sunan ve büyümeye hız katan 
hizmetlerle daha güçlü ölçek ekonomilerinin nasıl oluşturulabileceğini öğrenin.

EMEA Genel Merkezi  |  zebra.com/locations  |  zebra.com

ULAŞIM 
Zebra Deneyim Merkezine Londra’dan trenle 
ulaşılabilir, ve Londra Heathrow havaalanından 
taksiyle sadece 25 dakika mesafededir. High 
Wycombe kasabasından M40 otoyoluna çıkarak ise 
10 dakikanın az üzerinde bir sürede ulaşılır.

https://www.zebra.com/gb/en/about-zebra/contact-zebra.html
http://zebra.com

