PREZENTARE SISTEM ELECTRONIC DE NUMARARE
VIZITATORI VISITOR COUNTER

Prezentare VISITOR COUNTER

HERCULES GROUP a luat fiinta in anul 2006 cu scopul de a veni in sprijinul
dumneavoastra si va ofera solutii in domeniu retail si nu numai.Dispunem de o
vasta experinta in crearea si implementarea de solutii hardware si software atat in
retail si nu numai.
VISITOR COUNTER este un dispozitiv electronic bazat pe tehnologia senzorilor
retro reflexivi foarte util strategiilor de marketing .
Sistemul de numarare a vizitatorilor este solutie care are rolul de a furniza
informatii utile cu privire la fluxul de persoane pe care il atrag magazinele din retea
si deci adevaratul potential al afacerii dvs.

VISITOR COUNTER va ofera raspunsuri la intrebari :

•

Câti clienţi au vizitat magazinul dvs.?

•

Câti clienţi NU au cumparat azi?

•

Care a fost raportul dvs. de vânzări de conversie?

•

Care locatie din retea necesita inbunatatiri ? De ce ?

•

Cat de eficienta este campania publicitara aplicata ?

•

Populatia raspunde la campania publicitara ,dar de ce nu cumpara ?

•

Cat de eficienti sunt agentii de vanzari in discutiile cu clientii ?

•

Care magazine din retea au un raport bun intre clienti si vizitatori ?

•

Care din magazinele din retea raspund la strategiile de marketing
aplicate?

De ce sistemul de numarare a vizitatorilor?

Beneficiile utilizarii unei astfel de solutii in cadrul lantului de magazine
sunt multiple si se adreseaza tuturor departamentelor prezente in structura de
administrare a acestora.
Dupa cum se stie, si este si firesc de altfel, intr-un lant de magazine profitul nu este
acelasi la fiecare punct de vanzare, sau stiti din rapoartele contabile ca unul din
magazinele dumneavoastra nu are incasari satisfacatoare. Sistemul nostru de
numarare a vizitatorilor va ofera raspunsuri si analize pe baza carora sa
descoperiti ce a dus la numarul scazut de vizitatori si implicit de vanzari.
O data descoperita cauza fluxului mic de persoane ce va trec pragul afacerii, puteti
incerca sa o remediati adoptand diferite strategii de promovare a produselor sau
reanalizand pozitionarea magazinului dumneavoastra.
Astfel, aceasta solutie este un instrument foarte util procesului de marketing al
companiei, spunandu-va tot timpul cu exactitate care este numarul de persoane
care v-au calcat pragul afacerii intr-o : ora, zi, saptamana, luna, an - ca medie, sau
in mod explicit pentru o anumita ora/zi/saptanana/luna sau an etc

Mod de utilizare
VISITOR COUNTER este un dispozitiv electronic conectat la 2 senzori retro
reflexivi de mare precizie , care realizeaza operatia de numarare a persoanelor ce
viziteaza magazinul sau spatiul comercial.
Acestia se monteaza la intrarea in magazin de o parte si de alta a usii ,creandu se
intre ei o bariera infrarosu.De cate ori bariera infrarosu este intrerupta un semnal
se trimite catre calculator si se incepe operatia de numarare a vizitatorilor.
Transferul datelor de la aparat la PC se executa in mod automat, nefiind necesara
interventia personalului din magazin.

Aplicatia software in statia de lucru :
 Aplicatia sub care functioneaza dispozitivul este foarte usor de folosit si
instalat.
 Aplicatia porneste automat la deschiderea calculatorului.
 Aplicatia nu se poate inchide,ramanand minimizata in task bar.
 Datele sunt trimise automat catre serverul central via TCP/IP.

Cerinte minime statie de lucru :
- sistem de operare windows XP,Vista,7
- microsoft framework 3.5
- MySQL Conector

Aplicatia software de management al retelei de magazine in serverul central
Aceasta aplicatie se instaleaza in serverul central .Aplicatia este prevazuta cu user
si parola .
Se creeaza rapoarte cu numarul de vizitatori pe o anumita perioada,raport per
zile ,distributia vizitatorilor per magazine

Cateva modele de rapoarte :
Model de raport nr 1 :
- Distributia clientilor pe magazine

Model de raport nr 2 :
Evolutia magazinului pe 24 ore

Model de raport nr 3
Evolutia magazinului per zile

Beneficii
 Se scoate o evidenta clara a fluxului de vizitatori pentru fiecare locatie in
parte
 Pentru a evalua succesul de marketing visual si de promovare
 Pentru a confirma succesul de promotii ,precum si alte activitati de
promovare a vanzarilor .
 Pentru a obtine o imagine de zona a interesului vizitatorilor pentru diferitele
promotii
 Se pot crea statistici de vanzare in functie de rapoartele vizitatorilor
 Se pot crea ulterior strategii de marketing.

Asigurăm programarea echipamentului şi sincronizarea timpului cu unitatea PC
(regim protejat de parolă). Informaţiile din baza de date pot fi preluate direct pe alte
calculatoare, prin reţea, sau transmise prin e-mail.

Pentru eventuale nelamuriri va stau la dispozitie

