BOURNE END, UK

WEJDŹ DO ŚWIATA TECHNOLOGII FIRMY ZEBRA

ZAPRASZAMY DO INTERAKTYWNEGO SALONU
ZEBRA EXPERIENCE CENTRE W BOURNE END
Zebra Experience Centre w Bourne End to światowej klasy ośrodek, który
umożliwia gościom bliższe poznanie i ocenę bogatej oferty rozwiązań firmy
Zebra do inteligentnego śledzenia zasobów przedsiębiorstw (Enterprise
Asset Intelligence) w realnych środowiskach pracy.
Salon ZEC to zaawansowana platforma informacyjna dla firm pragnących
wykorzystać najnowsze technologie, aby przekształcić swoją działalność.

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM
FIRMY ZEBRA I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
W SALONIE ZEBRA EXPERIENCE CENTRE
ZEBRA EXPERIENCE CENTRE – BOURNE END,
DUKES MEADOW, MILLBOARD ROAD
BOURNE END, WIELKA BRYTANIA, SL8 5XF

ODKRYWAJ. ANALIZUJ.
FORMUŁUJ STRATEGIE.
Zebra Experience Centre to znacznie więcej niż tylko przestrzeń ekspozycyjna – jest
to narzędzie pomocne w przeprowadzaniu burzy mózgów i definiowaniu strategii.
Podczas wizyty w salonie ZEC możesz spędzić czas z ekspertami firmy Zebra z
różnych dziedzin, uczestnicząc w praktycznych pokazach najnowszych produktów
i rozwiązań Zebra Technologies.
Zobaczysz, jak nasze rozwiązania do inteligentnego śledzenia zasobów
przedsiębiorstw (Enterprise Asset Intelligence) mogą zapewnić widoczność informacji
w czasie rzeczywistym na poziomie, który pozwoli Twojej firmie efektywnie zarządzać
pracownikami i zasobami oraz tak usprawnić działanie, że zrewolucjonizuje to jej
operacje biznesowe.

BOURNE END, UK

WITAJ W ŚWIECIE ROZWIĄZAŃ FIRMY ZEBRA DO INTELIGENTNEGO ŚLEDZENIA ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTW

Odwiedzając interaktywny salon Zebra Experience Centre, możesz na własne oczy zobaczyć, jak produkty firmy
Zebra są wykorzystywane w różnych branżach:

HANDEL DETALICZNY, REKREACJA I ORGANIZACJA IMPREZ
Zobacz, jak nasze produkty, usługi i rozwiązania ulepszają i wzbogacają
środowisko sklepu, ułatwiają nawiązanie relacji z klientami, usprawniają
zarządzanie zapasami oraz wspierają procesy w łańcuchu dostaw handlu
detalicznego.

OCHRONA ZDROWIA

Odkryj, jak nasza technologia poprawia standard opieki nad pacjentami,
zwiększa produktywność personelu, ulepsza mobilny dostęp do informacji
i optymalizuje wydatki na informatykę.

TRANSPORT I LOGISTYKA

Zyskaj wgląd w transformację procesów transportu bliskiego, dostępu do
informacji i zarządzania zasobami zachodzącą za sprawą naszych rozwiązań
technologicznych.

PRODUKCJA

Przekonaj się, jak nasze rozwiązania technologiczne umożliwiają inteligentną
produkcję, płynną realizację zamówień i dynamiczną obsługę.

MOBILNA PRACA W TERENIE

Zobacz, jak można wzmacniać efekt ekonomii skali w oparciu o usługi, które
budują lojalność, umożliwiają dodatkową sprzedaż i stymulują wzrost.

DOJAZD
Do salonu Zebra Experience Centre można dojechać
pociągiem z Londynu, a dojazd taksówką z lotniska
Heathrow w Londynie trwa tylko 25 minut. Można
także łatwo dojechać samochodem w ciągu nieco
ponad 10 minut z autostrady M40 w High Wycombe.
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2017 ZIH Corp. i/lub podmioty z nią powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zebra i stylizowany obraz głowy zebry są znakami
handlowymi firmy ZIH Corp., zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Wszystkie pozostałe znaki handlowe
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