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Analiza przypadku | Altarea Cogedim
Zatrudnienie: 

1300 pracowników Lokalizacja: Francja Branża: Handel detaliczny

Grupa Altarea Cogedim jest jednym z największych właścicieli nieruchomości 
we Francji. Budując centrum Qwartz — dużą galerię handlową w Villeneuve-la-
-Garenne, na północ od Paryża — szukała sposobu, aby skutecznie konkurować 
z zakupami internetowymi.

Potrzebne więc było coś naprawdę wyjątkowego. Nie chodziło tylko o to, aby 
nawiązać interakcję z klientami i skłonić ich do powrotu, ale też by przyciągnąć 
liczące się marki, takie jak Carrefour, Marks & Spencer czy Primark. Jednym 
z kluczowych aspektów był kompleksowy wgląd w informacje o zachowaniach 
klientów, pomagający im optymalnie wykorzystać czas spędzony w centrum Qwartz. 
Kolejnym — udostępnianie tych danych najemcom powierzchni handlowych.

„ Klienci podejmują decyzje o zakupie na podstawie coraz większej 
ilości informacji i nigdy nie pomijają okazji do skorzystania 
z promocji czy obniżki. Zapewniamy im więc obsługę 
pozostawiającą naprawdę pozytywne wrażenia.”

Blandine Charvériat-Louis, dyrektor ds. marketingu, Altarea Commerce

Wyobraźmy sobie centrum handlowe, w którym klimatyzacja automatycznie 
dostosowuje się do liczby odwiedzających je osób. Klienci dostają na 
smartfony wiadomości o ofertach specjalnych. Handlowcy zaś wiedzą, ile osób 
przechodzi obok ich sklepów. Takie właśnie jest centrum Qwartz.

•	 Zapewnij wyjątkową obsługę kupujących
•	 Dowiedz się więcej o zachowaniach klientów
•	 Wykorzystaj zintegrowane informacje, aby zwiększyć 

liczbę odwiedzających

Wyzwania

Łączenie kanałów 
sprzedaży online 
i w sklepach stacjonarnych
Dla spółki Altarea Cogedim wyzwaniem było 
wyróżnienie jej centrów handlowych. Inspiracją 
stała się integracja informacji pochodzących 
z Internetu i inteligentnej sieci Wi-Fi. Pomogliśmy 
to urzeczywistnić.
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Dane mobilne sprawiają, że zakupy 
stają się przyjemniejsze i bardziej warte 
zapamiętania, a przy tym zwiększają szanse 
biznesowe dla handlowców.

Niezwykle cenne informacje handlowe
Zastosowane w centrum Qwartz rozwiązania Cisco: sieć bezprzewodowa 
i system CMX oraz oprogramowanie wykorzystujące technologię OpenField 
dostarczają ogromnych ilości danych. Właściciele wiedzą, że do centrum 
przychodzi prawie milion unikatowych klientów rocznie. Odwiedzają oni obiekt 
1,5 raza w miesiącu i spędzają tam średnio 82 minuty.

Przekonujące dane statystyczne o zakupach
Gdy sieć odzieżowa Primark wynajęła lokal w centrum Qwartz, inni najemcy obawiali 
się, że wpłynie to ujemnie na ich zyski. Spółka Altarea Cogedim zaprezentowała 
im zgromadzone za pomocą systemu CMX dane wskazujące, że kupujący nadal 
spędzają dużo czasu w pobliżu sklepów zaniepokojonych najemców.

Philippe Prudant, dyrektor ds. informatyki, mówi: „To naprawdę wszystko 
zmieniło. Teraz mamy konkretne dowody i możemy zademonstrować korzyści 
innym najemcom”.

•	 Newslettery centrum Qwartz otwiera aż 60% 
odbiorców — wskaźnik ten znacznie przekracza 
standard branżowy wynoszący 20%.

•	 70% klientów korzysta w sklepie z kart 
lojalnościowych centrum Qwartz.

•	 Bezcenne dane rynkowe są dostępne dla klientów 
detalicznych już od pierwszego dnia.

Efekty

Cyfrowa integracja ścieżek zachowań zakupowych
Dzięki rozwiązaniom Cisco i OpenField klienci centrum Qwartz korzystają 
z całkowicie zintegrowanych zakupów. Towary, które podobają im się w sklepie 
online, są odnotowywane w czasie przeglądania strony internetowej grupy 
Altarea Cogedim. Informacje te (po wyrażeniu zgody) służą do generowania 
ofert specjalnych, które klienci otrzymują podczas odwiedzin w centrum.

•	 Sieć Wi-Fi i Cisco® Connected Mobile Experiences 
(CMX)

•	 Funkcje analityczne i raporty oferowane przez 
platformę OpenField Data Management Platform 

Rozwiązania

Dane takie jak łączna liczba wizyt, liczba 
unikatowych odwiedzających, czas 
spędzony w sklepie, lokalizacja itd. 

pozwoliły wypełnić próżnię informacyjną.



Produkty i usługi
Łączność bezprzewodowa
•	 Licencja zaawansowana Cisco CMX
•	 Kontrolery sieci bezprzewodowej Cisco
•	 Interfejsy API rozwiązania Cisco 

Mobility Services Engine
•	 Punkty dostępu Cisco Aironet®

•	 Oprogramowanie analityczne 
OpenField Data Management 
Platform

Usługi
•	 Axians — wdrożenie sieciowe 

i dalsze wsparcie

Więcej informacji
Więcej informacji o rozwiązaniach Cisco opisanych w tej analizie przypadku 
znajduje się na stronie www.cisco.com/go/cmx
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Dane na temat ruchu kupujących są wykorzystywane także przez inne 
systemy, na przykład instalację klimatyzacyjną, aby zapewnić klientom 
większy komfort. Są one również udostępniane sklepom działającym 
w centrum Qwartz, które mogą dzięki temu zapewnić klientom niezwykłą 
integrację doświadczeń związanych z zakupami.

Właściwa oferta, właściwa osoba, właściwy czas
Klient, który kupił właśnie nowy telefon w sklepie internetowym, może na przykład 
otrzymać specjalną ofertę na futerały, gdy będzie przechodził obok działającego 
w centrum Qwartz sklepu z gadżetami. Osoby zbliżające się do baru mogą dostać 
SMS z wiadomością o trwającej promocji cenowej, tzw. „happy hour”.

„Wcześniej nie mieliśmy dostępu do takich danych” — mówi Blandine Charvériat-
-Louis, dyrektor ds. marketingu w Altarea Commerce. „Gdy klienci wchodzą 
do centrum handlowego, możemy im teraz przedstawiać spersonalizowane 
oferty na podstawie preferencji ujawnionych podczas zakupów online. Klienci 
podejmują decyzje o zakupie na podstawie coraz większej ilości informacji 
i nigdy nie pomijają okazji do skorzystania z promocji czy obniżki. Zapewniamy im 
więc obsługę pozostawiającą naprawdę pozytywne wrażenia”.

Inne centra handlowe też wkrótce odczują skutki tych zmian
Rozwiązania CMX i OpenField zmieniają sposób funkcjonowania handlu 
detalicznego w centrum Qwartz, a grupa Altarea Cogedim planuje wprowadzenie 
tej koncepcji także w innych sklepach. Takie samo rozwiązanie zostanie 
niebawem wdrożone w sztandarowym centrum handlowym Cap3000 koło Nicei 
na Riwierze Francuskiej i w galerii L’Avenue 83 w Toulon na południu Francji.

www.cisco.com/go/cmx

