
Müşterileri geri çevirmek 
yerine kazanca çevirin
Daha iyi bir envanter yönetimi için 4 yol

Normal bir süpermarkette stokta ürün kalmama oranı %81 fakat 
bu oran sizin için de geçerli zorunda değil*. Doğru teknolojiyle 
ürün stok durumu konusunda günümüzün artan taleplerini 
karşılayın. 
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Hareket halindeyken 
fiyatlandırın

• Kar marjını korumak için 
 fiyatların doğru olmasını 
sağlayın 

• Satış bölümündeki ürünleri 
fiyatlandırarak müşterilere 
yardımcı olacak mağaza 
personelinin serbest 
kalmasını sağlayın 

• Rekabetçi kalmak için 
fiyat değişiklikleri yapma 
yeteneğinizi geliştirin.
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Gelen malları daha hızlı  
teslim alın

• Akıllı yazılım ve güçlü 
teknolojiyle daha fazla gelen 
gönderi işleyin 

• Envanter veritabanınızı her 
okumada anında güncelleyin

• Hızlı değişen envanterin 
tekrar yerine konulmasını 
koordine edin

Bir güvenlik hatırlatması: Envanterinizi düzenleyenleri önemseyin.  
Personelin ortak kullandığı cihazları dezenfekte edin. Şöyle.
1 Kaynak: Gıda Pazarlama Enstitüsü ve Market Üreticileri Birliği
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Ön hatı hizmet dışı bölümlere 
bağlantılandırın 

• Stokta kalmayan ürünleri 
depo çalışanlarına anında 
bildirin

• Yüksek talep gören ürünlerin 
hızlı takviyesi için iş düzeni 
oluşturun  

• Müşteriler için ürünün stokta 
bulunup bulunmadığını 
kontrol edin.
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Mağazada hangi ürünlerin 
olduğunu  öğrenin 

• Hata yapma ihtimallerini 
ortadan kaldırarak envanter 
doğruluğunu artırın

• Müşteriye ürünün yerini 
göstermek isteyen mağaza 
personeline envanter veri 
tabanına erişim yetkisi verin 

• Envanter bilgilerinden 
yararlanarak sadece 
ihtiyacınız olan ürünleri sipariş 
edin, maliyetiniz azalsın.

Daha iyi envanter yönetimi sayesinde alışveriş sepetleri daha dolu, mağaza deneyimleri daha iyi ve  
tıkla-teslim al müşterileri daha mutlu olur. Bunu başarma konusunda Zebra'ya güvenin. 

Başlamak için Zebra ile iletişime geçin.
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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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