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خلق مناخ تسوق متميز	 
معرفة المزيد حول سلوكيات المتسوقين	 
استخدام المعلومات المدمجة لزيادة إقبال العمالء على متجرك	 

التحديات

تعد Altarea Cogedim إحدى أكبر مجموعات الممتلكات العقارية في فرنسا. وعند إنشاء Qwartz—وهو 
مركز تجاري رئيسي في فيلنوف-ال جارين في شمال باريس—كان على الشركة الدخول في منافسة ضارية مع 

التسوق عبر اإلنترنت. 

ومن َثم كانت هناك حاجة إلى إدخال شيء جديد وفريد من نوعه. ال يتوقف األمر على اجتذاب المتسوقين بشكل 
أفضل والسعي لترغيبهم في العودة مرة أخرى لشراء المزيد، وإنما أيًضا على جذب العالمات التجارية الرائدة مثل 

Carrefour وMarks & Spencer وPrimark وسيكون التعمق في تحليل سلوكيات المتسوقين لمساعدتهم في 
تحقيق االستفادة القصوى من الوقت الذي يقضونه في Qwartz أحد العوامل المحورية لتحقيق ذلك. في حين تعد 

مشاركة هذه المعلومات مع المستأجرين في المراكز التجارية عاماًل آخر.

المجال: البيع بالتجزئة

" يمكن اتخاذ قرارات الشراء استناًدا إلى مزيد من المعرفة، وعدم تفويت فرص العروض 
الترويجية أو صفقات المشتريات على الناس. ومن َثم يغادرون المتجر مع تجربة بيع ال 

ُتنسى بالفعل."

Altarea Commerce ،مدير قسم التسويق ،Blandine Charvériat-Louis

تخيل أن هناك مركًزا تجارًيا يتم ضبط تكييف الهواء به بحيث يالئم عدد المتواجدين به. كما يتلقى المتسوقون 
أخبار العروض الخاصة على هواتفهم الذكية. في حين يعلم تجار التجزئة عدد االشخاص الذين يدخلون إلى 

 .Qwartz متاجرهم. وهذا هو

لقد كان تحدي Altarea Cogedim عاماًل من عوامل تميز مراكز 
التسوق التي تتضمنه. إذ كان دمج ميزتي الرؤية عبر الويب وشبكة 

Wi-Fi بمثابة مصدر لإللهام. ولقد ساعدنا في تحقيقه.

االتصال عبر اإلنترنت وقنوات 
البيع بالتجزئة داخل المتجر
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النتائج

الحلول

معلومات قّيمة للغاية حول البيع بالتجزئة
 OpenField إلى جانب برنامج ،CMXو Cisco يكشف حل شبكة السلكية من ،Qwartz في

Technology، عن كم هائل من البيانات. إذ يعرف أصحاب المراكز التجارية أن متاجرهم تستقبل ما يصل 
إلى مليون زائر متميز سنوًيا. وهم يأتون لزيارة المتاجر بمعدل 1.5 مرة شهرًيا ويمضون حوالي 82 دقيقة 

داخلها.

تقديم إحصائيات تسوق ُمقنعة
عندما ُأنشئ متجر المالبس Primark في Qwartz، شعر التجار اآلخرون من أن هذا المتجر سوف ينتقص 

من أرباحهم. وأشارت Altarea Cogedim إلى البيانات التي تم تجميعها بواسطة تطبيق CMX، التي تظهر 
أن الزوار ال زالوا يقضون الكثير من الوقت في محيط متاجر بائعي التجزئة الذين يشعرون بالقلق.

ويقول Philippe Prudant، رئيس قطاع المعلومات "لقد تغير الوضع تماًما. واآلن حصلنا على الدليل 
ويمكننا أن نوضح الفوائد للمستأجرين اآلخرين."

معدالت فتح رسائل Qwartz اإلخبارية هي %60 مقارنًة بالمعدل القياسي 	 
في هذا المجال والبالغة 20%. 

%70 من عمالء البيع بالتجزئة يشترون بطاقات الوالء لـ Qwartz من 	 
داخل المتجر.

تتوفر بيانات قّيمة عن السوق بين يدي عمالء متاجر البيع بالتجزئة من اليوم 	 
األول.

رحالت التسوق المتكاملة رقمًيا
بفضل Cisco وOpenField، يتمتع المتسوقون لدى Qwartz برحلة داخل متاجر التجزئة مع االتصال 

الكامل باإلنترنت. إذ تتم مالحظة االشياء التي تعجبهم عند تصفحهم موقع سوق التجارة اإللكترونية على موقع 
Altarea Cogedim على الويب. وُتستخدم تلك المعلومات، بناًء على موافقتهم، في العروض الخاصة عند 

.Qwartz زيارتهم لـ

إجمالي عدد الزيارات والزيارات الفريدة 
وأوقات البقاء واألماكن والمزيد من 

المعلومات األخرى لملء فراغ بيانات البيع 
بالتجزئة.

تجعل بيانات الجوال التسوق أكثر متعة وخلوًدا في الذاكرة، 
فضاًل عن تحسين فرص األعمال أمام تجار التجزئة.

 	)CMX( والتجارب المتصلة بالجوال Cisco® WiFi شبكة
تحليالت وتقارير منصة OpenField إلدارة البيانات 	 



المنتجات والخدمات
 	Cisco Aironet® نقاط وصول
 برنامج تحليالت نظام OpenField األساسي 	 

إلدارة البيانات
الخدمات

Axians لنشر الشبكات والدعم المستمر	 

السلكي
 	Cisco من CMX الترخيص المتقدم الستخدام
 	Cisco وحدات التحكم الالسلكية من
 واجهات برمجة تطبيقات )API( محرك 	 

Cisco الخدمات المتنقلة من

لمزيد من المعلومات
 لمعرفة المزيد حول حلول Cisco الموجودة في دراسة الحالة هذه، تفضل بزيارة  

www.cisco.com/go/cmx
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كما يتم فحص البيانات المستمدة من تحركات المتسوقين بالتعاون مع أنظمة أخرى، مثل تكييف الهواء، لضمان 
راحتهم. كما تتم مشاركتها أيًضا مع بائعي التجزئة لدى Qwartz لضمان االندماج المذهل مع رحالت التسوق 

الرائعة التي يقوم بها المتسوقون.

العرض المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب
على سبيل المثال، بعد شراء للتو جهاز هاتف جديًدا عبر الويب، قد تحصل على عرض خاص على جرابات 

المحمول عند المرور بمتجر أدوات ذكية في Qwartz. أو إذا اقتربت من أحد المقاهي، فقد تتلقى رسالة تبشرك 
بأنها ساعة حظك السعيد.

يقول Blandine Charvériat-Louis، مدير قسم التسويق في Altarea Commerce، "لم تكن لدينا 
مثل هذه البيانات من قبل،" "واآلن، عند زيارة العمالء للمركز التجاري، يمكننا تقديم عروض مخصصة استناًدا 

إلى تفضيالتهم أثناء التسوق عبر اإلنترنت. يمكن اتخاذ قرارات الشراء استناًدا إلى مزيد من المعرفة، وعدم 
تفويت فرص العروض الترويجية أو صفقات المشتريات على الناس. ومن َثم يغادرون المتجر مع تجربة بيع ال 

ُتنسى بالفعل."

وسرعان ما ستشعر المتاجر األخرى بالتأثيرات
وباستخدام حلول CMX وOpenField لتغيير طريقة البيع بالتجزئة المتبعة في Qwartz، تحرص 

Altarea Cogedim على نشر هذا المفهوم في المراكز التجارية األخرى. وسيحصل على نفس الحل عما 
قريب مركز Cap3000 التجاري، وهو مركز تجاري رائد بالقرب من نيس نهر الريفيرا الفرنسي، وكذلك 

L’Avenue 83 في مدينة تولون في جنوب فرنسا.
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