Βελτιστοποιήστε τους χώρους
των καταστημάτων και ενισχύστε τις πωλήσεις

Heatmaps

Μοτίβα Περιήγησης Επισκεπτών και Διαστήματα Παραμονής
Αναλύστε και Βελτιστοποιήστε το Χώρο των Καταστημάτων
Είναι το κατάστημά σας ιδανικά εξοπλισμένο; Μπορούν οι
επισκέπτες να βρουν αυτό που ψάχνουν; Κάνουν αγορές ή
απλώς περιηγούνται; Το πόσο χρόνο παραμένουν οι
επισκέπτες στο κατάστημα και το πώς κινούνται μπορεί να
σας παρέχει πληροφορίες:
Ενεργά σημεία, πλήρεις διαδρομές και KPIs σε μεμονωμένα
καθορισμένες ζώνες. Προσδιορίστε τον αντίκτυπο και το
δυναμικό των χώρων των καταστημάτων σας για να αυξήσετε
τις πωλήσεις.
Αισθητήρες video καταγράφουν τον συνολικό αριθμό
επισκεπτών,επιτρέποντας έτσι τον ακριβή προσδιορισμό
μορφών περιήγησης και διαστημάτων παραμονής.

Η πλατφόρμα ανάλυσης αξιολογεί τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικό, των
διαδρομών & της διάρκειας παραμονής ανά τετραγωνικό.
Πλούτος πληροφοριών για προγραμματισμό και εφαρμογή
στρατηγικών αποφάσεων: Η παρακολούθηση τάσεων, βοηθά τη
βελτίωση ελκυστικότητας των χώρων, την τέλεια ευθυγράμμιση
& τον έλεγχο των ενεργειών για ενίσχυση των πωλήσεων.
Εύρος Εφαρμογών
Αξιολόγηση χώρων καταστημάτων
Βελτιστοποίηση σχεδιασμού καταστήματος
Αξιολόγηση χώρων προωθητικών ενεργειών
Ανάλυση των μοτίβων περιήγησης ως μέρος της
ασφάλειας των χώρων
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ΜΟΤΙΒΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Τα οφέλη σας
Crosscan 3D Sensor για χαρτογράφηση ενεργών
σημείων και καταμέτρηση επισκεπτών
Κατάλληλο για όλα τα μεγέθη χώρου πωλήσεων
Heat maps βασισμένα σε δεδομένα
Προσδιορίστε ενεργά/νεκρά σημεία
Αναλύσεις μεταβλητών δεδομένων: heat maps,
πίνακες, γραφικά
Δεν απαιτείται server hardware στο χώρο
100% συμμόρφωση με EU GDPR
Επιπλέον KPIs διαθέσιμα για παρακολούθηση
καταστήματος σε συνδυασμό με τα δεδομένα
Crosscan Retail Analytics
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Χώρος καταστήματος: αναλύστε τα μοτίβα περιήγησης
και τα διαστήματα παραμονής μέχρι και το τετραγωνικό

Η Οδέσους ΑΕ ιδρύθηκε το 1993 με στόχο να καλύψει όλο το
φάσμα της ηλεκτρονικής προστασίας των εμπορευμάτων μιας
επιχείρησης έναντι των κλοπών, τόσο από πελάτες όσο και
από το προσωπικό. Κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, με πάνω
από 7500 συστήματα σε λειτουργία σε όλη την Ελλάδα.
Αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρίες τόσο
του εξωτερικού όσο και τοπικές. Είναι η αποκλειστική
αντιπρόσωπος της Checkpoint Systems, μιας από τις
κορυφαίες εταιρίες στις τεχνολογίες και λύσεις προστασίας
εμπορευμάτων.
Παρέχει λύσεις προστασίας για κάθε τύπο προϊόντος με
εξειδικευμένες προτάσεις, προσαρμοσμένες στον εκάστοτε
πελάτη. Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας
των προϊόντων στα ράφια & η αύξηση της κερδοφορίας.

Αυτό επιτυγχάνεται με την υψηλή ποιότητα των
υπηρεσιών που προσφέρουμε σε συνεργάτες και
πελάτες.
Με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην
Θεσσαλονίκη, τα πλήρως εξειδικευμένα τεχνικά
συνεργεία και οι σύμβουλοι πωλήσεων, καλύπτουν την
ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.
Περαν των αντικλεπτικών λύσεων, η εταιρία ειδικεύεται
σε συστήματα CCTV (HD & IP), Ελέγχου πρόσβασης,
Συναγερμούς & Πυρανίχνευση.
Επιπροσθέτως διαθέτουμε Ανιχνευτές Πλαστότητας
Χαρτονομισμάτων, Ετικέτες & Ετικετογράφους,
Συστήματα Προτεραιότητας, Καταμέτρηση Επισκεπτών,
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας με RFID.
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