
ČO UROBÍ ZÁKAZNÍKOV 
SKUTOČNE ŠŤASTNÝMI?

ZEBRA VYKONAL SPOTREBITEĽSKÝ 
PRIESKUM OHLADOM SPOKOJNOSTI 
ZÁKAZNÍKOV. CIEL PRIESKUMU BOL 
POCHOPENIE SPRÁVANIA 
ZÁKAZNÍKOV A SPOKOJNOSŤ S 
POSKYTNUTÝMI SLUŽBAMI, V RÁMCI 
ČOHO SA OPÝTALI VIAC AKO 7.500 
SPOTREBITELOV O ICH 
SKÚSENOSTIACH ZÍSKANÝCH PRI 
WEBOVÝCH NÁKUPOCH A BEŽNÝCH 
NÁKUPOOCH V OBCHODOCH.
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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 2000 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/buducnost-je-mobilnych-pristrojov-bp545)
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ČO UROBÍ ZÁKAZNÍKOV SKUTOČNE ŠŤASTNÝMI?

Zebra vykonal spotrebiteľský prieskum ohladom spokojnosti zákazníkov. Ciel prieskumu bol pochopenie správania 
zákazníkov a spokojnosť s poskytnutými službami, v rámci čoho sa opýtali viac ako 7.500 spotrebitelov o ich 
skúsenostiach získaných pri webových nákupoch a bežných nákupooch v obchodoch.

Spoločnosť spustila tento prieskum z inovačných cielov. Ich hlavným cielom bol zvýšenie spokojnosti zákazníkov v 
budúcnosti a dynamický vývoj tej technológie, čo to napomáha.

Väčšina ľudí hladá pohodlie
Z výsledkov sa preukázalo, že viac ako 60% z opýtaných pri nákupe a aj pri dodaní za najdôležitejšie sa považuje 
rýchosť a pohodlnosť. Ďalej podla ich skúseností v tých obchodoch, kde personál počas obsluhy používa moderné 
mobilné prístroje, tak celý proces nákupovania je ovela pohodlnejší a bezproblémový.

Takže pri zvýšení zákazníckej spokojnosti vo velkej miere prispievajú také prístroje, ako mobilné počítače a prenosné 
skenery čiarových kódov Zebra.

Sme stále netrpezlivejší

Podla skúseností ohladom webových obchodov väčšina zákazníkov preto zvoly túto formu nakupovania, nakolko je 
ovela pohodlnejšia. Avšak pri pohodlnosti je ešte aj ďalší faktor, kvôli čomu podla 66% opýtaných zákazníkov zvolí 
virtuálne obchody. Nie je to nič iné, ako dodacia lehota.

Nakolko číym rýchlejšie posiela objednávku jeden webshop, tým je pravdepodobnejšia, že zákazníci budú zvoliť ten 
obchod. Aspoň prieskum ukáže na to, že viac ako polovica objednávajúcich uprednostňuje dodanie v ten istý deň, ako 
bola poslaná objednávka.

Avšak 53% nie je spokojný s dodacími možnosťami a ani s výmenou alebo reklamáciou vadných produktov. Podla 
nášho názoru väčšina webshopov ešte stále nepoužíva dostatočne moderné riešenia na to, aby táto procedúra bola 
vybavená dostatočne rýchlo a bezproblémovo. Čo vo väčšine prípadeov môžeme ďakovať za zastaralým logistickým 
riešením a slabej kvality zákazníckeho centra.

Budúcnosť patrí mobilným prístrojom

Ako jeden najdôležitejší výsledok prieskumu poukazuje na to, že obchody ktoré používajú inteligentné mobilné prístroje, 
naďalej investujú do modernej technológie sú ovela populárnejšie medzi spotrebitelom, veď tam vedia nakupovať 
významne rýchlejšie a pohodlnejšie.   
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