
3 TRENDY, KTORÉ POMÔŽU 
VÁŠMU PODNIKU PREKVITAŤ

V ZÁUJME TOHO, ABY STE VEDELI 
ZÍSKAŤ VRACAJÚCI SA ZÁKAZNÍCKOV 
JE DÔLEŽITÝ, ABY STE VEDELI 
VYTVORIŤ NEZABUDNUTEĽNÝ 
ZÁŽITOK Z NAKUPOVANIA. NA TENTO 
ÚČEL VŠAK NIE JE DOSTATOČNÝ 
VYTVORIŤ JEDEN PEKNÝ OBCHOD A 
DOPLNIŤ ZÁSOBY, MUSÍTE VENOVAŤ 
POZORNOSŤ AJ TOMU, ABY VŠETKO 
PREBEHLO HLADKO.
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 15000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na 
zákazníkov, nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa 
nepretržite zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/blog/3-trendy-ktore-pomozu-vasmu-podniku-prekvitat-bp746)
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3 TRENDY, KTORÉ POMÔŽU VÁŠMU PODNIKU 
PREKVITAŤ

Ak ste maloobchodník v digitálnom svete, tak si musíte naučiť, ako sa treba prispôsobiť formám nákupu, k novým 
nákupným zvykom spotrebitelov a k neustále meniacim sa potrebám.

Teraz Vám ukážeme pár dôležitých trendov, ktorých pozorovanie a sledovanie pomôže v tom, aby v roku 2020 ste 
vedeli prekonať konkurenciu a aby ste boli úspešní aj vo svete online obchodov a webshopov!

Zlepšite zákaznícku skúsenosť
V záujme toho, aby ste vedeli získať vracajúci sa zákazníckov je dôležitý, aby ste vedeli vytvoriť nezabudnuteľný 
zážitok z nakupovania. Na tento účel však nie je dostatočný vytvoriť jeden pekný obchod a doplniť zásoby, musíte 
venovať pozornosť aj tomu, aby všetko prebehlo hladko.

Nemusíte sa však báť, veď na na zlepšenie zákazníckej skúsenosti je k dispozíciy aj viac prístrojov. Moderné snímače 
čiarových kódov a ručné dátové terminály pomôžu pri plánovaní personalizovaných kampaňov a akcií. Pomocou nich 
môžete realizovať výborné kampane na základe QR kódov.

Tieto môžete lubovolne personalizovať z rôznými spôsobmi prispôsobené potrebám spotrebiteľov a takým spôsobom si 
môžete byť istí, že Vaše zákazníci budú nie iba spokojní, ale aj lojální.

Vernostné programy
Pred pár rokmi ešte vela zákazníkov by váhal zdieľať svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu s maloobchodníkom. 
Avšak vznik inteligentných prístrojov zmenil veľa vecí a zákazníci nového storočia bez váhanie zadajú osobné údaje 
výmenou za personalizované zlavy alebo akcie.

Túto možnosť sa oplatí využívať, veď mapovanie zvykov zákazníkov velmi vela môže pomôcť v tom, aby Vaše 
podnikanie by ste vedeli rozvíjať do vhodného smeru a pomocou toho viete ešte viac vylepsiť hore uvednú zákaznícku 
spokojnosť.

Takým spôsobom efektívne môžete súťažiť s webovými obchodmi, ktoré neustále monitorujú a analyzujú prevádzkové 
údaje a účinne viete prispôsobiť ponuku k zákazníckym požiadavkám.

To potvrdí aj správa z roku 2019 spoločnosti The Loyalty Report, podla čoho 80% spotebitelov pravdepodobnejšie sa 
vracia do konkrétneho obchodu vďaka personalizovaných vernostných programov. 
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Skrátenie čakacej doby pri pokladniach
Moderné prístroje prídu vhod nie iba v prípade vypracovania a realizovania akcií a iných riešení priťahovania 
zákazníkov. Pomôžu Vám aj tak, aby ste vedeli ulahčiť a urýchliť pracovné procesy s čím významne môžete skrátiť 
čakaciu dobu pri pokladniach. 

Moderné snímače čiarových kódov a mobilné prístroje pomôžu aj v tom, aby Vaše zamestnanci by vedeli vykonať 
rýchlejšiu a presnejšiu prácu. V neposlednom rade aj ich ovládanie je velmi jednoduché, takto budú spokojnejšie nie len 
zákazníci, ale aj pracovníci vďaka čomu počas práce budú menej stresovaní.

Modernizácia je náš priateľ
Je jasne viditeľné aj z hore uvedených príkladov, že čoraz populárnejšími webovými obchodmi ťažko sa dá súťažiť, ak 
staviame na prístupe zameranom na zákazníka. Ďalej zákaznícku spokojnosť môžeme zvýšiť hlavne s modernizáciou 
pracovných procesov a so zjednodušením a urýchlením každodenných úloh.

Práve preto jeden spolahlivý skener čiarových kódov a dobrý prenosný dátový terminál znamená takú dlhodobú 
investíciu, čo takisto pomôže ulahčiť vykonanie každodenných úloh napríklad v jednom obchode, zvýší produktivitu a 
plynulejšie a pohodlnejšie uspokojuje potreby zákazníkom.
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