
Merhaba 
Mary, Özel bir hoşgeldin

Online alışveriş listelerini (koridora göre) gösterir, 
kuponları okutur, indirimleri öne çıkarır; ürün ve 

tarifler önerir

Kolay kilit açma
Müşteri kartı, özel bir tanımlayıcı, eller serbest 
yüz tanıma veya basit, anonim, dokunmatik 
ekran

Eller serbest okutma 
Digimarc sayesinde müşterilerin barkodu 
bulması bile gerekmez, bu da alışverişi daha 
hızlı ve konforlu hale getirir

Sosyal mesafeye uygun iletişim 
Bas-Konuş özelliği, personelle doğrudan fakat 
uzaktan bağlanır; ses tanıma özelliği istek 
üzerine soruları yanıtlar

Aynı zamanda personeliniz için
Tıkla ve al / online siparişler ve takviyeler; fiyat 
kontrolleri; müşteri desteği ve daha fazlası!

Sorunsuz kasiyersiz ödeme
Personel bulunan kasalarda kuyruğa son; 
ekstra işlem ve stres yok. SmartLens veya 
RFID sayesinde sisteminiz etiketli ürünleri de 
tespit eder

Ürünleri bulma, indirimler sunma
Konum ve mağaza haritaları müşterilerin ürünleri 

bulmasına yardımcı olur; mağaza içindeki 
konumlarına göre anında indirimler gönderebilirsiniz

Daha fazla alışverişi teşvik etme
Müşteriler daha iyi bütçelemek ve herşeyin 

kontrol altında olduğunu görmek için alışveriş 
yaparken harcamalarını kontrol ederler. 

İstatistikler aslında daha fazla harcadıklarını 
gösteriyor!

Kolay ödeme
Ve hızlı: kartla, dokunmasız veya akıllı telefonla. Ve 

müşterileri güvende tutmak için, telsizleri her 
kullanımdan sonra kolayca temizleyebilirsiniz.

MÜŞTERİ

Kişisel ve sorunsuz alışverişin 
geleceği burada

Müşterilerin alışveriş 
deneyimini geliştirin 

Müşterilerin %64'ü daha iyi bir deneyim istiyor; bunun için 
günümüzde alışveriş alışkanlıklarındaki değişikliklerine adapte 
olurken, personel güvenliğini ve etkinliğini de desteklemek 
gerekiyor.  Zebra Kişisel Alışveriş Çözümü (PSS) ile fiziksel 
teması azaltın, müşterilerin alışveriş hızını artırın ve mağazanızı/
mağazalarınızı müşteriler ve çalışanlarınız için daha güvenli bir  
yere dönüştürün.

Kişiselleştirerek kazanın  
%7-14 satış artışı sağlayan Zebra PSS 
(Kişisel Alışveriş Sistemi) ile müşteri 
memnuniyetini, sadakatini, ziyaret 

sayısını, alışveriş miktarını, geliri, kişisel 
güvenlik ve personel verimliliğini artırın.

Günümüzün değişen perakende ortamının zorlu gereksinimlerini karşılamanızı sağlar
Nasıl olduğunu öğrenmek için buraya tıklayın.

Kuzey Amerika ve Şirket Genel 
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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