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AKCIE. KTORÝ JE VÍŤAZOM?

AK SA BAVÍME O NÁPADOV A RIEŠENÍ 
LÁKANIA ZÁKAZNÍKOV, TAK VÄČŠINA 
VIDÍ FANTÁZIU V OBROVSKÝCH 
ZLAVÁCH A AKCIÁCH. VŠETCI RADI 
NAKUPUJEME LACNO, ČO BY MOHOL 
LEPŠIE LÁKAŤ ZÁKAZNÍKOV, AKO 70%-
NÁ ZLAVA, ALEBO JEDNA KLASICKÁ 
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DOSTANEŠ ZADARMO?
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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/rychlost-vs-specialne-akcie-ktory-je-vitazom-bp734)
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RÝCHLOSŤ VS. ŠPECIÁLNE AKCIE. KTORÝ JE 
VÍŤAZOM?

Vedúci spoločnosti velakrát si myslia, že do svojho obchodu vedia lákať zákazníkov so špeciálnymi ponukami a 
akciami. Iný sa zase snažia dosiahnuť bezchybnú spokojnosť zákazníkov a rýchlu obsluhu a prisahajú na to, že nie je 
lepší zákazník, ako lojálny spotrebitel.

Kto má pravdu a čo môže byť riešenie na to, aby naše budúce zákazníci sme vedeli nie iba lákať, ale aj zachovávať, 
aby dlhodobo by boli vracajúci sa hostia.

Môže byť užitočná aj akcia, ale...
Ak sa bavíme o nápadov a riešení lákania zákazníkov, tak väčšina vidí fantáziu v obrovských zlavách a akciách. Všetci 
radi nakupujeme lacno, čo by mohol lepšie lákať zákazníkov, ako 70%-ná zlava, alebo jedna klasická akcia: Kúp jeden, 
druhý dostaneš zadarmo?

Nuž, to je čiastočne pravda. Rôzne zlavy a kupónové akcie sú naozaj populárne, veď môžu priniesť veľa nových 
zákazníkov do obchodu. Mnoho ľudí však na to zabúda, že ich vplyv je prechodný a v mnohých prípadoch dlhodobo 
spôsobiť viac škôd obchodu, ako krátkodobo pomôcť. Že prečo?

Zlavy a akcie obvykle ponúkajú zákazníkom jednorazovú príležitosť na to, aby lacnejšie vedel zakúpiť ten nami 
predávany produkt. Samozrejme vela ludy má záujem o takéto príležitosti a zrazu môžeme lákať vela zákazníkov do 
nášho obchodu. Tí, ktorí sú za plnú cenu by nekúpili daný zlacnený produktu.

Avšak u týchto zákazíkov sa môže stať, že nikdy v živote nevrátia do obchodu a zákazníkov, ktorí chcú tovar s 
prémiovou kavlitou, možno, že odradíme od obchodu.

Takže akciovanie môže byť dobré riešenie, ale len v tom prípade, ak sa rozmýšlame z krátkodobého hľadiska. Avšak 
pre vytvorenie vracajúci sa a lojálnych zákazníkov to samotne nestačí.

Rýchlosť a presnosť je dlhodobá investícia

Ak v prevádzkovaní nášho obchodu uvažujeme dlhodobo, nesmieme na to zabúdať, že nadôležitejšie sú tie zákazníci, 
ktorí z času na čas sa znovu vracajú so spolahlivosťou a majú požiadavku nie iba na kvalitné produkty, ale aj na 
kvalitné služby.

Nedávno vykonané prieskumy ukazujú na to, že v dnešných dňoch nie cena je najdôležitjšia, ale kvalita obsluhy. 
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Nakolko ludia za svoje peniaze chcú nie iba kvalitné produkty, ale aj prémiovú zákaznícku spokojnosť a ak posledne 
uvedenú nedostanú v našom obchode, tak lahko môžu pred nami ustupovať.

Ďalej v záujme toho, aby všetko fungovalo plynule, potrebujeme nie len spolahlivú pracovnú silu, ale aj dobre fungujúcu 
infrastruktúru. Nakolko rýchla a presná práca funguje zázračne v takých prípadoch, ak náš ciel je vytvorenie dokonalej 
zákazníckej spokojnosti.
S modernými prístrojmi pre zvýšenie dôvery zákazníkov

V záujme toho, aby rad v našom obchode by pohyboval rýchlo a aby aj zákazníci boli spokojní je nevyhnutné, aby sme 
mali k dispozícií spolahlivé pracovné prístroje. Staršie snímače čiarových kódov a pokladne na túto úlohu velakrát žial 
nie sú vhodné a môžeme používať také, čo spôsbuje vážne narušenia, ako napríklad chybné čítanie ceny, alebo úplne 
zastavenie pokladne.

Ak sa chceme vyhnúť takýmto problémam a získať dôveru zákazníkov, tak je odporúčané používať moderné, spolahlivé 
prístroje. Hlavne také, ktoré sú schopné obnoviť, prostredníctvom čoho sa vedia prispôsobiť k najnovším trendom a k 
obchodným riešeniam.

Už viackrát sme sa bavili o mobilných prístrojoch vyrobené prostredníctvom Zebra, ktoré sú schopné vykonať súčasne 
viaceré úlohy v obchode. Tieto prístroje nám môžu pomôcť nie len v úplnom uspokojení požiadaviek zákazníkov, ale 
efektívne ich môžeme používať aj proti nedostatku pracovných síl, čo v poslednom období rástol v oblasti obchodu a 
skladovania.

Ak máte záujem aj o viac info ohladom témy, tak sledujte naše týždenné blogové príspevky. A ak hladáte kvalitné 
skenery čiarových kódov a dátové terminály, tak sa pozrite na našu webovú stránku, kde nájdete všetky také prístroje s 
ktorými bude plynulá práca aj v novom desaťročí.
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