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Örnek Olay İncelemesi | Altarea Cogedim
Ölçek: 1300 çalışan Yer: Fransa Sektör: Perakende Satış

Altarea Cogedim, Fransa’nın en büyük emlak gruplarından biridir. Paris’in 
kuzeyindeki Villeneuve-la-Garenne’de büyük bir alışveriş merkezi olan Qwartz 
oluşturulurken, online alışverişle etkin bir şekilde rekabet edecek bir yol 
gerekiyordu. 

Bu nedenle kimsede olmayan farklı bir şeyler istendi. Müşteri bağlılığını ve daha 
fazla tekrar gelmelerini sağlamakla kalmayıp, Carrefour, Marks & Spencer ve 
Primark gibi sağlam markaları da çekmesi hedeflendi. Qwartz’ta en iyi şekilde 
zaman geçirmelerine yardımcı olmak için müşterilerin davranışlarını yakından 
incelemek önemli bir husus olacaktı. Alışveriş merkezinin kiracılarıyla bu bilgiyi 
paylaşması da bir diğer önemli husus olacaktı.

“ Satın alma kararları daha bilinçli ve insanlar asla promosyonları 
veya indirimli alışverişleri kaçırmıyorlar. Böylece gerçekten 
unutamayacakları bir perakende satış deneyimi ile ayrılıyorlar.”

Altarea Commerce Şef Pazarlama Sorumlusu Blandine Charvériat-Louis

Öyle bir alışveriş merkezi hayal edin ki; klima sistemi kendini sayılara uyarlıyor. 
Müşterilerin akıllı telefonlarına özel teklifler gönderiliyor. Ayrıca satıcılar 
kapılarından kaç kişinin geçtiğini biliyorlar. İşte karşınızda Qwartz. 

•	 Fark yaratan bir alışveriş deneyimi oluşturun
•	 Müşterilerin davranışları hakkında daha fazla bilgi edinin
•	 Mağazaya gelen müşteri sayısını artırmak için entegre 

edilmiş bilgileri kullanın

Zorluklar

Online ve mağaza 
içi perakende satış 
kanallarına bağlanma
Altarea Cogedim'in bu çıkışı, onun alışveriş 
merkezlerinde fark yaratmıştır. Web verilerini elde 
edilen kavrayış ve akıllı Wi-Fi'yi entegre etmek 
ilham ateşinin kıvılcım noktasıydı. Biz bunun 
gerçekleşmesine yardımcı olduk.
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Mobil veriler, satıcılar için iş fırsatlarını 
desteklerken alışverişi de daha keyifli ve 
unutulmaz hale getiriyor.

Son derece değerli perakende satış bilgileri
Qwartz’ta, bir Cisco kablosuz ağı ve CMX çözümü, OpenField Technology 
yazılımı ile birlikte çok zengin bir veri kümesini ortaya çıkartıyor. Mal sahipleri 
alışveriş merkezinin yılda bir milyona kadar ziyaretçi aldığını bilir. Her ay bu 
ziyaretçiler 1,5 defa geri gelir ve orada ortalama 82 dakika geçirir.

İkna edici alışveriş istatistikleri sunma
Primark giysi mağazası Qwartz’taki yerini aldığında, diğerleri kârlarının 
düşeceğinden endişe ettiler. Altarea Cogedim tarafından, CMX ile toplanan veriler 
açıklandığında, ziyaretçilerin yukarıda belirtilen kaygıya sahip perakende satış 
mağazalarının etrafında yine de çok zaman geçirdiğini gösterdiği anlaşılıyordu.

Bilgi sistemleri baş sorumlusu Philippe Prudant şunları söylemiştir: “O gerçek bir 
ezber bozan. Artık elimizde kanıt var ve diğer kiracılara yararını gösterebiliriz.”

•	 Qwartz haber bülteni, %20 sektör standardına 
kıyasla oranların %60 olduğunu ortaya koymaktadır. 

•	 Perakende satış müşterilerinin %70’i Qwartz sadakat 
kartlarını alır.

•	 Paha biçilemez piyasa verileri, perakende satış 
müşterilerine ilk günden itibaren sunulur.

Sonuçlar

Dijital olarak entegre edilmiş alışveriş yolculukları
Cisco ve OpenField sayesinde, Qwartz müşterileri tam bağlantılı bir perakende 
satış yolculuğunun keyfini çıkarıyor. Onlar Altarea Cogedim web sitesindeki 
e-ticaret piyasasına göz atarken sevdikleri şeyler not edilir. Bu bilgiler Qwartz’ı 
ziyaret ettiklerinde özel teklifler için ilgi alanını seçme esasına dayanılarak kullanılır.

•	 Cisco® WiFi ağı ve Bağlı Mobil Deneyimler (CMX)
•	 OpenField Veri Yönetim Platformu analiz araçları ve 

raporlama 
Çözümler

Toplam ziyaret sayısı, tekil 
ziyaretler, boşta geçirilen 

zamanlar, yerler ve çok daha 
fazlası veri vakumuna çekilir.



Ürünler ve Servisler
Kablosuz
•	 Cisco CMX Gelişmiş Lisansı
•	 Cisco Wireless Controllers 
•	 Cisco Mobilite Servisleri Motor 

API’ları
•	 Cisco Aironet® Erişim Noktaları

•	 OpenField Veri Yönetim Platformu 
analiz yazılımı

Servisler
•	 Ağ kurulumu ve sürekli destek için 

Axians

Daha Fazla Bilgi İçin
Bu örnek olay incelemesinde sunulan Cisco çözümleri hakkında daha fazla 
bilgi edinmek için, www.cisco.com/go/cmx sayfasını ziyaret edin
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Müşterilerin gittikleri yerlerden gelen veriler, konforlarını artırmak için klima 
gibi diğer sistemlerle çapraz olarak denetlenir. Müşterilerin perakende satış 
yolculuklarıyla mükemmel entegrasyon sağlamak için bu bilgiler, Qwartz 
satıcıları ile de paylaşılır.

Doğru teklif, doğru kişi, doğru zaman
Örneğin, web’de henüz yeni bir telefon satın alırken küçük bir Qwartz 
mağazasının yakınında yürüyen bir müşterinin mobil cihazlarına özel bir 
teklif gönderilebilir. Ya da siz bir bara yaklaşırken indirimli içki saati olduğunu 
duyuran bir mesaj alabilirsiniz.

Altarea Commerce pazarlama sorumlusu Blandine Charvériat-Louis şunları 
söylemiştir: “Daha önce hiç böyle verilerimiz olmadı.” “Artık müşteriler 
alışveriş merkezini ziyaret ettiğinde onların online alışveriş tercihlerine göre 
kişiselleştirilmiş teklifler sunabiliyoruz. Satın alma kararları daha bilinçli ve 
insanlar asla promosyonları ve indirimli alışverişleri kaçırmıyorlar. Böylece 
gerçekten unutulmaz bir alışveriş deneyimi ile ayrılıyorlar.”

Diğer alışveriş merkezleri kısa zamanda bu etkileri 
hissedecekler
Altarea Cogedim, CMX ve OpenField ile perakende işlerin Qwartz’ta yapılma 
şeklini değiştirerek, bu konseptin diğer alışveriş merkezlerine de yayılmasını 
ummaktadır. Güney Fransa, Toulon’da, Nice’in yakınlarında French Riviera ve 
L’Avenue 83 adresinde bulunan Cap3000 kısa süre içinde bu çözümü edinecektir.
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