DE CHECKLIJST VOOR EEN
POSITIEVE KLANTERVARING
BEHAAL UW BEDRIJFSDOELEN MET
SLIMME TECHNOLOGIE

Dus uw retailtechnologieproduct
moet...

U wilt...

1. Een consistente ervaring
bieden via meerdere kanalen

Een boeiende en dynamische
klantervaring creëren, zowel online, via
mobiele apparaten als face-to-face
Gebruikmaken van persoonlijke
voorkeuren en gewoonten van
klanten, t.b.v. een intuïtievere service
Medewerkers mobiel maken en de
interactie met klanten verbeteren via
mobiele POS-apparaten

2. De ROI van uw investeringen
in technologie optimaliseren

Duidelijk en meetbaar rendement
op investeringen leveren vanaf de
allereerste dag
Langdurige productkwaliteit
en duurzame toegevoegde
waarde bieden

€€€€

Tijd vrijmaken door
essentiële processen te stroomlijnen

3. De efficiëntie van zowel
uw processen als uw
personeel verbeteren

De tijd voor administratieve handelingen
verminderen om medewerkers vrij te maken
voor nieuwe transactiemogelijkheden en
kortere wachtrijen
Op veilige wijze de stroom vertrouwelijke
gegevens afhandelen
De mobiele betrouwbaarheid verhogen
met een langere werkduur van batterijen
op draagbare POS-apparaten

4. Technologie introduceren die
vriendelijker is voor het milieu

De frequentie verlagen waarmee u
voorraden bestelt, waardoor de
milieubelasting van verpakking en
levering afneemt
Uw CO2-voetafdruk verminderen door op
milieuverantwoordere wijze af te drukken*
Meerdere taken optimaliseren en
minder vloerruimte in beslag nemen

5. De winst vergroten en uw
bedrijf als geheel verbeteren

Extra omzet genereren via informatieve
communicatie en displays
Ervoor zorgen dat klanten terugkomen
en de klantentrouw bevorderen
De transactiesnelheid opvoeren en
de aanloop vergroten

De reputatie van Epson voor het leveren van betrouwbare en kwalitatief
hoogwaardige retailoplossingen stelt ons in staat u een rijke klantervaring te
bieden via meerdere kanalen en meer mensen verbonden te houden met uw merk.

Maak tablet-based
POS-oplossingen mogelijk

Maak slim
afdrukken mobiel

Verlaag de
afdrukkosten

Maak grote indruk met
promotieacties in de winkel

Creëer een geheel nieuwe klantervaring met Epson.
Meld u aan voor meer informatie op:

www.epson.nl/retail of www.epson.be/retail
*Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/inkjetsaving

Bevorder de klantentrouw
met waardebonnen in kleur

Breng visuele
handelswaar tot leven

