
Witaj, 
Anno Spersonalizowane powitanie

Urządzenie wyświetla internetową listę zakupów 
klienta (wg alejek sklepu!), skanuje kupony, 

informuje o ofertach i poleca artykuły uzupełniające 
oraz pomysły na potrawy.

Łatwe odblokowywanie
Za pomocą karty lojalnościowej, unikatowego 
identyfikatora, niewymagającej obsługi ręcznej 
funkcji rozpoznawania twarzy lub prostego, 
anonimowego ekranu dotykowego.

Automatyczne skanowanie
Dzięki kodom Digimarc klienci nie muszą nawet 
szukać kodu kreskowego, dzięki czemu zakupy 
są szybsze i wygodniejsze.

Interakcja z zachowaniem separacji 
społecznej 
Komunikacja głosowa Push-to-Talk łączy 
kupujących bezpośrednio (ale w sposób zdalny) 
z personelem; funkcja rozpoznawanie mowy 
odpowiada na pytania na żądanie.

To rozwiązanie również dla personelu 
Możliwość obsługi zamówień „zamów i odbierz” / 
internetowych, sprawdzania i uzupełniania zapasów, 
kontroli cen, obsługa klientów i nie tylko!

Bezproblemowa, płynna obsługa przy kasie
Bez konieczności stania w kolejce do kasy 
obsługiwanej przez personel, bez konieczności 
dodatkowej obsługi, bez stresu. A dzięki 
rozwiązaniom SmartLens lub RFID sklepowy system 
będzie również wykrywał artykuły oznaczone 
znacznikami.

Wyszukiwanie produktów, tworzenie ofert
Mapy lokalizacji i sklepu pomagają kupującym znaleźć 

interesujące ich produkty, sklep może wysyłać klientowi 
natychmiastowe oferty w oparciu o jego aktualną 

lokalizację na sali sprzedaży.

Zachęcanie do zwiększenia wydatków
Klienci monitorują wydatki w miarę robienia 

zakupów, co pomaga im lepiej zarządzać 
budżetem i mieć poczucie kontroli. Statystyki 

pokazują, że w rzeczywistości wydają oni więcej!

Łatwe płatności
I szybkie: za pomocą karty, opcji zbliżeniowej lub 

smartfonu. Aby zapewnić bezpieczeństwo klientom, 
urządzenia można łatwo wyczyścić po każdym 

użyciu.

LOJALNOŚĆ

Przyszłość spersonalizowanych  
i płynnych zakupów już tu jest

Zrewolucjonizuj 
środowisko zakupów  
i obsługę klientów 

64% klientów chce lepszego środowiska zakupów, a dziś oznacza to 
konieczność dostosowania się do zmian w zachowaniach zakupowych przy 
jednoczesnym wspieraniu pracowników w bezpiecznej i efektywnej pracy.  
Za pomocą oferowanego przez firmę Zebra rozwiązania do personalizacji 
zakupów (Personal Shopping Solution, PSS) można ograniczyć 
kontakt fizyczny i przyspieszyć zakupy, czyniąc swój sklep miejscem 
bezpieczniejszym zarówno dla pracowników, jak i dla konsumentów.

Zyskaj na personalizacji
7-14% wzrost sprzedaży oznacza,  

że rozwiązanie PSS firmy Zebra pomoże Ci 
zwiększyć zadowolenie i lojalność klientów, 
liczbę wizyt, wielkość koszyka, przychody, 

bezpieczeństwo osobiste i wydajność 
personelu.

Pomożemy Ci sprostać wyzwaniom współczesnego, zmieniającego się środowiska w handlu detalicznym
Skontaktuj się z firmą Zebra, aby dowiedzieć się, jak można to osiągnąć.
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Centrala regionu Ameryki Płn.  
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji  
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki 
Łacińskiej
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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