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V DNEŠNOM ŽIVOTE UŽ ČORAZ VIAC 
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DEFINOVAŤ, VEĎ JE KOMPLEXNÝ 
POJEM, AVŠAK ANI TO NIE JE 
NEMOŽNÉ.
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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/takto-moze-moderna-technologia-nalakat-zakaznikov-do-
vasho-obchodu-bp741)
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TAKTO MÔŽE MODERNÁ TECHNOLÓGIA NALÁKAŤ 
ZÁKAZNÍKOV OD VÁŠHO OBCHODU

Už viackrát sme sa zaoberali s tým, že v digitálnom svete je ťažké udržať krok s internetovými obchodmi, avšak vôbec 
nie je nemožné!

Nič to nedokazuje lepšie, ako vlanajší prieskum spoločnosti IHL Group, podla čoho počet zatvorených obchodov klesal 
o 66% a čoraz viac majiteľov internetových obchodov sa snaží, aby pri kamennej prevádke založil aj online obchod.

Nakolko kamenné obchody aj naďalej majú tú velkú výhodu, že tovar, čo sa chcú kúpiť môžu chytať rukami, vidieť a 
prípadne aj otestovať. Okrem toho majú ešte jednu velkú zbraň, čo je vytváranie dokonalej zákazníckej skúsenosti.

Avšak pre to, aby sa to podarilo získať musíme držať krok s dobou a musíme začať modernizovať pracovné procesy.

Čo je zákaznícka skúšenosť?
V dnešnom živote už čoraz viac počujeme o zákazníckej skúsenosti, čo hár stále väčšiu úlohu v živote malých a 
stredných obchodov. Zákaznícku skúsenosť je ťažké definovať, veď je komplexný pojem, avšak ani to nie je nemožné.

K dobrej skúsenosti zákazníkov taktiež prispieva aj kompletná zásoba tovaru, vhodná obsluha, dobrá zákaznícka 
služba a plynulosť pracovných procesov. Takže celkovo by sme mohli povedať, že zákaznícka skúsenosť sa formuje na 
základe toho, že zákauníci ako sa cítia v obchode a aký dojem sa v nich utvára ohladom nášho podnikania.

A prečo je dôležité vytvárať?

Vytvorenie dokonalej zákazníckej skúsenosti preto je dôležité, nakolko v dobe, kde sa otvára čoraz viac obchodov a 
online obchodov zákazníci nepotrebujú to, aby plat, čo zarábali ťažkou prácou mínali iba v jednom obchode.

Môžu si vybrať medzi mnohých obchodov a online obchodov, preto ak chceme získať ich dôveru a posilniť ich lojalitu k 
nám, musíme ukázať také niečo, čo vieme zabezpečiť iba my.

Musíme urýchliť obsluhu, odstrániť možnosť chýb a umožniť fúziu klasického a online nákupu. Pre čo je nevyhnutné 
modernizácia potrebných pracovných prístrojov a administratívného systému.

Vzťah pracovných prístrojov a zákazníckej skúsenosti

Integrácia QR-kódov a čiarových kódov v živote najviac obchodov už sa počíta za základnú požiadavku. Ak chceme 
úspešne súťažiť s webovými obchodomi, tak potrebujeme rýchlu a presnú obsluhu, ktorej základná požiadavka je 
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bezchybná administrácia.

Dokonalá administratívna práca vyžiada také prístroje, ktoré rýchlo a efektívne vedia spracovať potrebné čiarové kódy. 
Práve preto tlačiarne s dobrou kvalitou a multifunkčné dátové terminály vo velkom prispievajú k vytvoreniu dokonalej 
zákazníckej skúsenosti.

Ak tak sa rozhodneme, že chceme rozvíjať s dobou a investujeme do najnovších technologických riešení, tak naše 
podnikanie z dlhodobého hľadiska bude ziskové!

Prostredníctvom toho, že naše pracovné procesy budú rýchlejšie a bezpečnejšie, bude lepšia aj naša zákaznícka 
služba a aj kvalita obsluhy. Nakoniec zákazníci budú spokojní, myslia o nás pozitívne a radi sa vrátia do nášho obchodu.
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