Λύσεις λιανικής Epson

Η συνεργασία
στις λιανικές
πωλήσεις

Λύσεις τεχνολογίας για
τις λιανικές πωλήσεις
Οι τεχνολογίες της Epson έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενισχύουν τη συμμετοχή
και την αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και να
υποστηρίζουν το προσωπικό του τομέα λιανικών πωλήσεων κατά την παροχή
μιας αξιόλογης και αξέχαστης εμπειρίας προς τον πελάτη. Οι ευέλικτες
λύσεις μας περιορίζουν τους χρόνους αναμονής σε ουρές, προστατεύουν
τα δεδομένα των πελατών και των επιχειρήσεων και βοηθούν στη συλλογή
χρήσιμων πληροφοριών που διευκολύνουν την προσωπική αλληλεπίδραση
μεταξύ προσωπικού και πελατών.

Κάντε τη σύνδεση

Επένδυση για το μέλλον

Η τεχνολογία της Epson συμβάλλει στην αύξηση των
ευκαιριών πώλησης σε κάθε επίπεδο, από την ασφαλή
πρόσβαση και τα στοιχεία ελέγχου απορρήτου έως τα ευφυή
συστήματα σημείων πώλησης (POS) και τις έξυπνες συσκευές.
Με έξυπνες λύσεις που προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία
και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, μπορείτε να προσφέρετε
σταθερά αξιόλογες υπηρεσίες στους πελάτες σας.

Πραγματοποιήστε σοφές επενδύσεις, διασφαλίζοντας
μετρήσιμη αξία σε όλη την επιχείρησή σας, στο παρόν
και στο μέλλον. Επωφεληθείτε από το χαμηλό συνολικό
κόστος ιδιοκτησίας. Διασφαλίστε διαρκή απόδοση των
επενδύσεών σας με καινοτομίες εντός του καταστήματός
σας που απαιτούν λιγότερα αναλώσιμα και έχουν μειωμένες
απαιτήσεις συντήρησης.

–– Ενσωματώστε εύκολα νέο υλικό στην υφιστάμενη υποδομή
IT σας, χάρη στη συμβατότητα με παλαιότερες συσκευές των
εκτυπωτών σημείου πώλησης της Epson.

–– Δημιουργήστε προωθητικές ενέργειες που ξεχωρίζουν
με επιγραφές ραφιών με ζωντανά χρώματα, οι οποίες
εκτυπώνονται εντός των εγκαταστάσεών σας και κατ'
απαίτηση με τη σειρά ColorWorks

–– Προστατεύστε κρίσιμα δεδομένα με γρήγορους σαρωτές
διπλής όψεως της Epson: σαρώστε έγγραφα κατευθείαν στο
σύστημα αποθήκευσης που προτιμάτε, μέσω ενός PDF με
προστασία κωδικού πρόσβασης
–– Συλλέξτε πληροφορίες από πελάτες με την αποτελεσματική
διαχείριση εγγράφων από σαρωτές και συσκευές πολλαπλών
λειτουργιών WorkForce Pro της Epson: δρομολογήστε
πληροφορίες προς τα κατάλληλα τμήματα από το σημείο
που τις συλλέξατε και τοποθετήστε την πληροφόρηση στο
επίκεντρο της σχέσης σας με τους πελάτες
–– Διασφαλίστε υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος
ιδιοκτησίας με την εξαιρετικά γρήγορη και φιλική προς το
περιβάλλον σειρά WorkForce Enterprise και τους έγχρωμους
εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών A3 που χρησιμοποιούν
τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης inkjet: προσφέρουν
κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης σε ταχύτητες έως 100 εικ./
λεπτό, ενώ οι φύσιγγες μελανιού μεγάλης χωρητικότητας
προσφέρουν περισσότερες εκτυπωμένες σελίδες με χρήση
λιγότερων αναλωσίμων σε σύγκριση με τις συσκευές laser

–– Εκτυπώστε πιο γρήγορα με μικρότερο κόστος με τους
εκτυπωτές WorkForce Pro RIPS A4 και A3 της Epson,
οι οποίοι προσφέρουν χαμηλό κόστος λειτουργίας,
οι υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και ελάχιστες παρεμβάσεις
–– Ενισχύστε την αφοσίωση των πελατών σας με τετράχρωμα
κουπόνια, για να δημιουργήσετε πλήρως στοχευμένες
προωθητικές ενέργειες και ειδικές προσφορές στο σημείο
της συναλλαγής
–– Δημιουργήστε μοναδικές επιγραφές που ενημερώνονται
εύκολα και γρήγορα με τους βιντεοπροβολείς εγκατάστασης
laser της Epson, κάνοντας κοινή χρήση περιεχομένου σε
υψηλή ανάλυση και με μέγεθος που φτάνει έως τις 1000"
–– Προσφέρετε παντού τις υπηρεσίες σας χάρη στη
σειρά φορητών εκτυπωτών αποδείξεων της Epson
για υπαλλήλους που μετακινούνται: ολοκληρώστε
τις συναλλαγές σας και βελτιώστε την εμπειρία
των πελατών σας σε οποιοδήποτε σημείο του
καταστήματος

Ανακαλύψτε πόσα χρήματα θα μπορούσατε
να εξοικονομήσετε από τις εκτυπώσεις
επιλέγοντας την Epson
Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή συνολικού κόστους ιδιοκτησίας στη διεύθυνση:
www.epson.gr/tco

«Ως εταιρεία, η Epson επιθυμεί να διευκολύνει
την τεχνολογική μετάβαση, σχεδιάζοντας λύσεις
που θα κάνουν πιο αποτελεσματικό και πιο
παραγωγικό το εργατικό δυναμικό.»
Mr Usui, Πρόεδρος, Seiko Epson Corporation

Δείτε τα αποτελέσματα
Ενισχύστε την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη τους των πελατών και αυξήστε
τα έσοδα με έξυπνες λύσεις που δυναμώνουν την προσωπική αλληλεπίδραση και
καθιστούν αποτελεσματική την παρουσίαση των προϊόντων σας. Προσθέστε αξία,
επιταχύνετε τις διαδικασίες πώλησης και βελτιώστε τη χρήση των προωθητικών
ενεργειών, προσφέροντας μιας πιο ελκυστική εμπειρία που φέρνει αποτελέσματα.
–– Εντυπωσιάστε με τη σειρά SureColor SC-T: δημιουργήστε μεγάλες αφίσες και
επιγραφές υψηλής ανάλυσης που ενισχύουν την εικόνα της εταιρείας σας και
συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων
–– Επικοινωνήστε όταν απαιτείται με βιντεοπροβολείς εγκατάστασης laser Epson:
εμφανίστε επιγραφές σε τοίχους, δάπεδα και οροφές ενημερώνοντας τους πελάτες
σας και διατηρώντας τους θερμό το ενδιαφέρον
–– Προσφέρετε παντού ποιοτικές υπηρεσίες με τις λύσεις για tablet και τους
φορητούς εκτυπωτές αποδείξεων της Epson: ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους
σας να αφήσουν το γραφείο τους και να αλληλεπιδράσουν με τους πελάτες,
με τη δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγών οπουδήποτε
–– Δημιουργήστε προωθητικές ενέργειες που ξεχωρίζουν με έγχρωμες ετικέτες κατ'
απαίτηση και ζωντανά χρώματα

Εξατομικευμένες
υπηρεσίες για όλους
τους πελάτες

Εντυπωσιακές επιγραφές και εκτυπώσεις μεγάλου φορμά
Με τις εκτυπώσεις μεγάλου φορμά σε μια ευρεία γκάμα υλικών, που
εκτυπώνονται σε υψηλή ποιότητα, εντός των εγκαταστάσεών σας
και κατ' απαίτηση, όλες οι προωθητικές σας ενέργειες λαμβάνουν
«βασιλική περιποίηση». Μεγιστοποιήστε τον αντίκτυπο των
επιγραφών σας με τη σειρά SureColor SC-T. Δημιουργήστε μεγάλες
αφίσες και επιγραφές υψηλής ανάλυσης που ενισχύουν την εικόνα
της εταιρείας σας και συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων.

Εκτύπωση για σημεία πώλησης με tablet
Η σειρά των εκτυπωτών για σημεία πώλησης με tablet
της Epson σάς επιτρέπουν να εξυπηρετείτε τους
πελάτες σας σε οποιοδήποτε σημείο του καταστήματος.
Ο μικρός εκτυπωτής αποδείξεων TM-m30 είναι ιδανικός
για περιβάλλοντα όπως εξειδικευμένα καταστήματα
λιανικής πώλησης και χώρους φιλοξενίας. Πρόκειται
για τη βέλτιστη λύση, τόσο για συστήματα με σημεία
πώλησης με tablet όσο και για συστήματα με σημεία
πώλησης που βασίζονται σε υπολογιστές.
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Εκτύπωση αποδείξεων με υψηλή ταχύτητα και εξαιρετική
αξιοπιστία
Οι εκτυπωτές αποδείξεων της Epson έχουν σχεδιαστεί ώστε να
ανταπεξέρχονται ακόμα και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα
λιανικής πώλησης. Ο TM-T88VI είναι ένας κορυφαίας τεχνολογίας
εκτυπωτής αποδείξεων που συνδυάζει υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης
και υψηλή αξιοπιστία, καθώς και προηγμένα χαρακτηριστικά για
την υποστήριξη της συνύπαρξης συμβατικών σημείων πώλησης
φορητών συσκευών, web και υπολογιστή.

Ψηφιακές επιγραφές που κάνουν εντύπωση
Η δημιουργία εντυπωσιακών, δυναμικών και ελκυστικών επιγραφών εντός
του καταστήματός σας είναι ένας ωραίος τρόπος για να συνδέεστε με τους
πελάτες σας. Οι βιντεοπροβολείς εγκατάστασης της Epson σάς επιτρέπουν
να δίνετε ζωή στα εμπορεύματά σας, ενώ είναι εξαιρετικά αξιόπιστοι και
ευέλικτοι και σας δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε προβολές σε
τοίχους, οροφές, πατώματα και κλειστούς χώρους.

Συλλογή και προστασία δεδομένων

Εκτυπώστε υψηλούς όγκους εγγράφων με ταχύτητα

Ο WorkForce DS-780N είναι ο πιο έξυπνος επαγγελματικός
σαρωτής της Epson. Πρόκειται για ένα διαδραστικό
μοντέλο με οθόνη αφής και τροφοδότη φύλλων που
διαθέτει ενσωματωμένη δικτύωση που διευκολύνει την
κοινή χρήση εγγράφων και παρέχει εύκολη προστασία στα
έγγραφά σας.

Εκτυπώστε υψηλής ποιότητας έγγραφα σε εξαιρετικά
υψηλές ταχύτητες έως 100 εικ./λεπτό με τον
WorkForce Enterprise, έναν αξιόπιστο και φιλικό
προς το περιβάλλον έγχρωμο εκτυπωτή πολλαπλών
λειτουργιών (MFP) A3 για τμήματα με προαιρετική
μονάδα φινιρίσματος.
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Επαγγελματικές ετικέτες εντός του καταστήματος αλλά και εν κινήσει

Ποιοτικές ετικέτες που διαρκούν

Με τη σειρά ελαφριών, φορητών συσκευών δημιουργίας ετικετών
της Epson, είναι εύκολο να καλύψετε όλες τις απαιτήσεις σας ως προς
τη δημιουργία ετικετών από επιτραπέζιους υπολογιστές και φορητές
συσκευές. Σχεδιασμένοι για εύκολη, ευέλικτη και οικονομική λειτουργία
οπουδήποτε, οι εκτυπωτές ετικετών Epson υποστηρίζουν ευέλικτες
επιλογές ταινιών, όπως σατινέ για τύλιγμα δώρων.

Οι εκτυπωτές laser ColorWorks C7500 της Epson
επιτρέπουν την κατ' απαίτηση παραγωγή ετικετών
υψηλής ποιότητας εντός των εγκαταστάσεών σας. Είναι
ιδανικοί για την εκτύπωση ετικετών για κιβώτια και ράφια
που διευκολύνουν τη διαχείριση των αποθεμάτων σας
στους αποθηκευτικούς χώρους.
Δεν διατίθενται όλες οι λειτουργίες για όλα τα προϊόντα.
Τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο
της Epson για περισσότερες πληροφορίες.

Δώστε ζωή
στο μέλλον της
επιχείρησής σας
Εικόνα από το κατάστημα στο διαδίκτυο
Τι θα λέγατε αν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας σας έβλεπαν
ακριβώς την ίδια εικόνα με εκείνους που επισκέπτονται το
κατάστημά σας; Εξοπλίστε το προσωπικό του καταστήματός
σας με τα έξυπνα γυαλιά Epson Moverio, ώστε να μπορούν
να μεταδίδουν ό,τι βλέπουν στους online πελάτες σας και να
χρησιμοποιούν μια ηχητική σύνδεση για την καθοδήγηση
των πωλήσεων. Μια αλυσίδα μουσικών καταστημάτων
χρησιμοποιεί τη λύση GoInStore για την επίδειξη οργάνων, ενώ
ένας σημαντικός αντιπρόσωπος αυτοκινήτων την χρησιμοποιεί
για καθοδηγούμενες περιηγήσεις των αποθεμάτων του.
Όποια κι αν είναι η εφαρμογή, μπορείτε να προσφέρετε μια
πραγματικά εξατομικευμένη εμπειρία στους πελάτες σας.
Νέοι τρόποι ανάπτυξης της επιχείρησής σας
Η τεχνολογία της Epson μπορεί να σας βοηθήσει να
επωφεληθείτε μέσα από νέους, συναρπαστικούς τρόπους
ανάπτυξης της επιχείρησης λιανικής πώλησης που διατηρείτε.
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να απλοποιήσετε την αποδοχή
νέων υπηρεσιών, συνδέοντας παλαιού τύπου συστήματα
με σημεία πώλησης φορητών συσκευών. Επίσης, μπορούμε
να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε μια πραγματικά
πολυκατευθυντική προσφορά και να επωφεληθείτε από τα
πλεονεκτήματα των υποβοηθούμενων πωλήσεων. Καλύψτε
τις προσδοκίες του σύγχρονου καταναλωτή γι' αυτές τις νέες
υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας λύσεις που ενσωματώνονται
εύκολα και προστατεύουν τις υφιστάμενες επενδύσεις
σας μέσω συμβατότητας με παλαιού τύπου συσκευές και
ενοποιημένα ηλεκτρονικά σημεία πώλησης (ePOS) και κιτ
ανάπτυξης λογισμικού (SDK).
Βελτιώστε την εμπειρία αγορών
Περιορίστε τις ουρές στο ταμείο με έναν ασύρματο εκτυπωτή
αποδείξεων για tablet και φορητές συσκευές. Αξιοποιήστε
αναλυτικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για να λάβετε
έξυπνες αποφάσεις ως προς τον έλεγχο του αποθέματος,
τις προσφορές και την παρουσίαση των προϊόντων σας.
Τα γραφικά παρουσίασης μεταμορφώνουν τους χώρους στους
οποίους ψωνίζουμε, εργαζόμαστε και ζούμε. Εμείς παρέχουμε
την τεχνολογία που χρειάζεστε για να προσφέρετε στους
πελάτες σας ποιοτικές επιγραφές, σημεία πώλησης, πανό,
αφίσες, παρουσιάσεις, γραφικά και μεμβράνες οχημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των πανοραμικών και κατακόρυφα
προβαλλόμενων επιγραφών. Οι λύσεις της Epson προσφέρουν
απτά οφέλη στη στιγμή στο κατάστημά σας.

Το 56%

των αγοραστικών
αποφάσεων αναμένεται
ότι θα πραγματοποιείται
εντός των καταστημάτων
έως το 2025

Ανακαλύψτε
περισσότερες λύσεις
για τον τομέα λιανικής

Λήψη του δωρεάν
δελτίου λιανικής

http://www.epson.gr/retail

http://www.epson.gr/retail

Case study

Έξυπνη εκτύπωση Epson
Η App4Food δημιουργεί εφαρμογές για φορητές συσκευές
για ξενοδοχεία και ντελίβερι, όπως εξηγεί ο συνιδρυτής της
Ian Chambers:
«Ο κόσμος πιστεύει ότι οι εφαρμογές για φορητές συσκευές είναι
χρήσιμες μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις: μπορεί να έχουν μεγάλο
κόστος, ενώ η έγκριση εφαρμογών μέσω καταστημάτων Android
και iOS μπορεί να εξελιχθεί σε μακρά διαδικασία. Είμαστε εδώ για να
αλλάξουμε τα πράγματα.»
Με το App4Food, είναι δυνατή η διατήρηση πινάκων online ή
κατά τις μετακινήσεις σας, η εμφάνιση μενού, η πραγματοποίηση
παραγγελιών για ντελίβερι ή η επιβεβαίωση παράδοσης και
λήψης σε πραγματικό χρόνο. Τα εστιατόρια μπορούν επίσης
να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για marketing μέσω email
ή SMS προώθησης και να προσφέρουν εκπτώσεις σε πιστούς
πελάτες. Καθώς η κύρια εφαρμογή έχει εγκριθεί ήδη, τα
καταστήματα εφαρμογών μπορούν να επαληθεύουν γρήγορα
όλες τις προσαρμοσμένες εφαρμογές. Η εφαρμογή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε εστιατόρια για έναν ακόμα βασικό λόγο: «Μέσω
της εφαρμογής μας», υποστηρίζει ο Ian Chambers, «οι επιχειρήσεις
πληρώνονται συνήθως εντός 48 ωρών και έχουν τα δεδομένα τους
στην κατοχή τους. Έτσι μπορούν να παρακολουθούν το πότε και
το τι αγοράζουν οι πελάτες, ώστε να προσαρμόζουν καλύτερα τις
προσφορές τους και να τις στέλνουν από μόνες τους. Ορισμένα
εστιατόρια μας ρωτήσαν αν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε
την παραγγελία φαγητού σε κάθε δελτίο, ώστε αυτό να μπορεί να
εκτυπωθεί και να παραληφθεί από την κουζίνα. Αναζητούμε την
κατάλληλη εκτυπωτική λύση.»

Η καλύτερη επιλογή
Ο εκτυπωτής θα είναι βασικό μέρος του προϊόντος App4Food.
«Χρειαζόμασταν έναν εκτυπωτή με πλατύ ρολό (τουλάχιστον 80 χιλ.),
καθώς και με τη δυνατότητα να διαμορφώνουμε την απόδειξη για
τη δημιουργία παραγγελιών φαγητού. Επίσης, θέλαμε να βρούμε
έναν εκτυπωτή, ο οποίος να είναι έξυπνος και ταυτόχρονα διαρκώς
συνδεδεμένος στο Internet, ώστε να παρακολουθεί τις παραγγελίες.
Επιλέξαμε με χαρά την Epson, γιατί οι εκτυπωτές της είναι εύχρηστοι
και οι άνθρωποι που εργάζονται στο χώρο της εστίασης είναι
εξοικειωμένοι μαζί τους. Έτσι, θεωρήσαμε ότι οι πελάτες μας θα
χρειάζονται ελάχιστη ή καθόλου εκπαίδευση. Επίσης, οι κουζίνες
και τα εστιατόρια δεν αποτελούν ιδανικούς χώρους για ευαίσθητες
τεχνολογίες, αλλά το κιτ της Epson είναι ανθεκτικό και θα μπορεί να
ανταπεξέλθει σε τέτοιου τύπου απαιτητικά περιβάλλοντα.»

Οι δυνατότητες σύνδεσης του εκτυπωτή στο Internet επιτρέπουν
στην ομάδα του Ian να χρησιμοποιεί απλές εντολές XML για την
απομακρυσμένη τροποποίηση του φορμά και των περιεχομένων
της απόδειξης για κάθε εστιατόριο. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι ο
εκτυπωτής μπορεί να διαχειριστεί παραγγελίες.

Αποτελέσματα
Όλα τα εστιατόρια και τα ντελίβερι έχουν εγκατεστημένο έναν
εκτυπωτή ο οποίος παρακολουθεί διαρκώς παραγγελίες. Πολλά
εστιατόρια χρησιμοποιούν ήδη το App4Food και οι εκτυπωτές
τους λειτουργούν χωρίς προβλήματα. Μάλιστα, χάρη στο ρολό
που αλλάζει με μια απλή μετακίνησή του στο τύμπανο και
στην εύχρηστη διασύνδεση, η λειτουργία των εκτυπωτών δεν
παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Η App4Food συνεργάζεται επίσης
με την Epson για την προσαρμογή της οθόνης του εκτυπωτή ώστε
να είναι πιο εύκολη η επεξεργασία παραγγελιών χωρίς να απαιτείται
η χρήση tablet ή smartphone. Αντίθετα, το μόνο που χρειάζεται
είναι ένα πληκτρολόγιο USB.
Αυτή η δυνατότητα θα έχει απήχηση σε μικρότερες επιχειρήσεις
ντελίβερι που θέλουν να διατηρήσουν το κόστος σε χαμηλά
επίπεδα. Η App4Food αρχίζει να κατακτά τις επιχειρήσεις. Ο Ian
Chambers καταλήγει: «Η ανταπόκριση από τα εστιατόρια και τις
επιχειρήσεις ντελίβερι για την εφαρμογή είναι πολύ καλή. Έχει
όλες τις δυνατότητες που χρειάζονται, τα εστιατόρια πληρώνονται
πιο γρήγορα, ευνοεί νέους τρόπους αύξησης του κέρδους και τα
εστιατόρια μπορούν να βασίζουν τις ενέργειες marketing που
ετοιμάζουν στα δεδομένα πωλήσεών τους.»

«Επιλέξαμε με χαρά την Epson, γιατί
οι εκτυπωτές της είναι εύχρηστοι και
οι άνθρωποι που εργάζονται στο χώρο
της εστίασης είναι εξοικειωμένοι μαζί
τους. Έτσι, θεωρήσαμε ότι οι πελάτες
μας θα χρειάζονται ελάχιστη ή καθόλου
εκπαίδευση.»
Ian Chambers, συνιδρυτής του App4Food

Προστατεύστε το μέλλον του πλανήτη
Στην Epson, κατανοούμε τη σημασία της προστασίας του πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές.
Καλύψτε τους στόχους σας ως προς την προστασία του περιβάλλοντος με έως 99% λιγότερα απορρίμματα
από την τεχνολογία WorkForce Pro RIPSi (Replaceable Ink Pack System), καταναλώστε έως 96% λιγότερη
ενέργεια με εκτυπωτές WorkForce Proi και διπλασιάστε την ταχύτητα εκτύπωσης με τη μισή κατανάλωση
ενέργειας, με τη σειρά WorkForce Enterpriseii
Εξοικονομήστε ηλεκτρική ενέργεια και CO2 με μοντέλα WorkForce Pro, τα οποία χρησιμοποιούν έως 96%
λιγότερη ενέργεια από τους εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά laseri
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας με την οικονομική λειτουργία στις διαδραστικές λύσεις προβολής που
χρησιμοποιείτε και απολαύστε εκτεταμένη διάρκεια ζωής της λάμπας ή του laser
Μειώστε το οικολογικό σας αποτύπωμα χρησιμοποιώντας σαρωτές που δεν απαιτούν προθέρμανση και
μειώστε την κατανάλωση ενέργειας, χάρη στην ενσωματωμένη τεχνολογία ReadyScan
Δείτε πού μπορείτε να κάνετε οικονομία
Υπολογίστε την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και CO2 που μπορεί να πετύχει ένας εκτυπωτής
WorkForce Pro στο περιβάλλον των λιανικών πωλήσεων με το εργαλείο υπολογισμού μας
www.epson.gr/verticals/eco-savings
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Βάσει δοκιμής από το BLI, για διάστημα δύο μηνών μέχρι το Φεβρουάριο του 2017, σε σύγκριση με επιλεγμένα ανταγωνιστικά μηχανήματα, κατόπιν εντολής της Epson.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.gr/inkjetsaving
Συνήθως, οι εκτυπωτές laser 45-55 σελ./λεπτό χρησιμοποιούν 1.500 Watt. Ο WorkForce Enterprise υποστηρίζει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας της τάξεως των
180 Watt – 320 Watt και εκτυπώνει έως 100 σελ./λεπτό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/pageyield
Με βάση την εξαγωγή και την επεξεργασία πρώτων υλών και την κατασκευή αναλώσιμων. Βάσει δοκιμής με τη μεθοδολογία της Epson: 1. Ο υπολογισμός αφορά μόνο
εκπομπές CO2 που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. 2. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού βασίζονται σε δήλωση του ενδιαφερομένου. (Δεν λαμβάνεται
επιβεβαίωση τρίτου μέρους). 3. Χρησιμοποιούμε το συντελεστή CO2 (κιλά CO2/μονάδα) που δημοσιεύεται στη βάση δεδομένων της JEMAI «LCA Pro»
Το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των βιντεοπροβολέων 500 lumen και άνω. (Η έρευνα διεξήχθη από την Futuresource Consulting Limited από το 2001 έως το 2016)

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Epson ή επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 198 62 12
fax: 210-6828615
www.epson.gr
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Πράσινη τεχνολογία
Χωρίς έκλυση
αερίων που
βλάπτουν το όζον
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