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Rozsviťte svoji prodejnu
novými zážitky
Změňte představu o maloobchodě pomocí
propojeného osvětlení a softwarových aplikací

Edeka, Gaimersheim, Germany



Vdechněte své prodejně nový život

Správa scén
Krásné a nezapomenutelné světlo je
základem pro skvělý zážitek z nakupování.
Pomocí světelných programů a zónování
můžete zvýraznit propagační akce a
události pro zákazníky nebo přizpůsobit
prostory konkrétním skupinám zákazníků.
Vytvářejte možnosti zákazníkům zastavovat
se, budujte svou značku, podporujte loajalitu
zákazníků pomocí atraktivního osvětlení
a efektivního pohybu zákazníků po prodejně.

Interiérová navigace
Hyperpřesné určování polohy v interiéru
pomocí komunikační technologie
viditelného světla zabudované v LED
svítidlech nasměruje nakupující v obchodě
a umožní jim využívat služby založené na
jejich poloze. Ty zahrnují propagační akce
v nákupní uličce a žádosti o asistenci
prostřednictvím aplikace Vašeho obchodu.
Interact Retail Indoor navigace může také
zvýšit efektivitu personálu díky vylepšeným
pracovním postupům a lepší interakci se
zákazníky. Využívejte souhrnná data
o chování nakupujících ke zlepšení
uspořádání a provozu prodejny.

Optimalizace spotřeby energie
Energeticky účinné LED osvětlení a chytré
řízení světla minimalizuje spotřebu energie
a pomáhá Vám dosáhnout udržitelnosti.
Interact Retail umožňuje sledovat spotřebu
energie v jedné prodejně nebo v řetězci
prodejen, a poskytuje tak přehled potřebný
k optimalizaci provozu a snížení nákladů.
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Co kdybyste mohli podpořit novou provozní efektivitu, zlepšit zážitek v prodejně a 
generovat data pro hloubkovou analýzu vašich prodejů a další statistiky?

Propojené osvětlení a software Interact Retail toto všechno umožní plus mnohem více. Vytvářejte
ohromující a flexibilní prodejní prostory, vyvolávejte specifické chování nakupujících prostřednictvím
zónování, vrstev a barev světla, poskytujte nakupujícím nabídky dle jejich polohy v chytrém telefonu
prostřednictvím aplikace vašeho obchodu. Toto je chytrá prodejna.

Interact Retail ovládací panel
Vzdáleně monitorujte, spravujte a ovládejte
propojené osvětlení ve všech částech
prodejny nebo řetězci prodejen
prostřednictvím jediného ovládacího
panelu. Přehled o datech v reálném čase
podporuje efektivnější provoz, lepší
uspořádání prodejen a zapamatovatelné
zážitky z prodejen

Interact Retail API
Otevřená rozhraní API umožňují široké
škále partnerů kombinovat doplňkové
produkty a služby s technologií Interact.
Certifikační program testuje a potvrzuje, že
LED svítidla jsou interoperabilní s navigací
Interact Retail Indoor.



Vize
Společnost EDEKA měla pro svou vlajkovou prodejnu
jasnou vizi - impozantní skleněnou fasádu, odlišnou
architekturu prodejny a různé zóny, které vytvoří
jedinečný zážitek pro zákazníky. Tyto ambice jsou tak
dokonale podpořeny konceptem osvětlení prodejny.

Řešení
Modrý světelný pruh EDEKA na fasádě vítá zákazníky.
Dynamický světelný obsah ve vstupním prostoru naladí
lidi na nakupování. Software Interact Retail poskytuje
maximální flexibilitu, efektivitu a udržitelnost
prostřednictvím aplikací Správa scén, Správa osvětlení
a Optimalizace spotřeby energie. Venkovní LED světla
zajišťují viditelnost na parkovišti a navádějí lidi do
obchodu.

Vize
Společnost MediaMarkt, přední evropský prodejce
spotřební elektroniky, chtěla reagovat na trendy
v online nakupování tím, že ve svém kamenném
obchodě propojí online a offline. Aby tohoto dosáhli,
použili k tomu inovativní kombinaci osvětlení a služeb
založených na poloze.

Řešení
Společnost MediaMarkt nainstalovala navigaci Interact
Retail Indoor. Technologie VLC zabudovaná v LED
svítidlech přenáší prostřednictvím vlastní aplikace
obchodu jedinečný identifikační kód do chytrého
telefonu nakupujícího, který lze následně použít
k přesnému určení polohy zařízení. Interiérová
navigace dokáže zákazníky nasměrovat do vzdálenosti
30 cm od hledaných produktů nebo jim nabídnout akční
nabídky související s jejich polohou v prodejně.

"Společnost MediaMarkt je ráda v čele,
pokud jde o inovace v maloobchodě."

Martin Wild, ředitel pro digitální technologie,
MediaMarktSaturn Retail Group

Vytvoření obchodní destinace díky
poutavému osvětlení
E-Center, Gaimersheim, Německo

Propojení fyzického a digitálního
zážitku z obchodu
MediaMarkt, Eindhoven, Nizozemsko

"Tomu říkám konzultace orientovaná na řešení.
Získali jsme přesně takové osvětlení, jaké jsme
si pro náš koncept obchodu představovali."

Thomas Schulte, vedoucí oddělení výstavby
a vybavení prodejen, EDEKA Jižní Bavorsko



Retail© 2018 Signify Holding.Všechna práva vyhrazena. Informace zde
uvedené se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost
Signify neposkytuje žádné prohlášení ani záruku ohledně přesnosti nebo
úplnosti zde obsažených informací a nenese žádnou odpovědnost za
jakékoli kroky, které na jejich základě učiní. Informace uvedené v tomto
dokumentu nejsou zamýšleny jako obchodní nabídka a nejsou součástí
žádné nabídky ani smlouvy, pokud společnost Signify nesjedná jinak.

Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Signify Holding
nebo jejich příslušných vlastníků.

Zjistěte více o Interact Retail
www.interact-lighting.com/retail


