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Monthly Sales
Total $103,887.43

Orders 11,237

Customers 5,489

Visits 17,957

Conv Rate 12.05%

Sales:

Website $51,437

Mobile $39,105

RouteSel $12,324

201520142013201220112010

Jen abyste věděli

Další zdroje

5 kroků k pracovišti, které je 
kdykoli kdekoli

Nejlepších 5 způsobů, jak z vaší 
sítě získat cenné informace

Tohle mají lidé na mysli, když hovoří o poskytování inovativních zkušenosti 
zákazníků. S řešeními společnosti Cisco můžete pomocí dat přeměnit 

informace v mobilní zkušenosti, které vedou k loajalitě zákazníků 
a pomohou vám generovat příjmy.

Jste připraveni na mobilní věk s inteligentními sítěmi Cisco?

„Navigační aplikace nám pomáhá zajistit, že je lékař při vydávání 
léčiva skutečně na správném místě.“ 

– Ed Martinez, senior vicepresident a generální ředitel, Dětská nemocnice v Miami

To, co jste se 
dozvěděli, použijte 
ke zvýšení příjmů.
Získané informace použijte k přijímání lepších 
rozhodnutí a reagování na nové preference a trendy.

Používejte přehledy o síti 
k vytvoření individuálně 
přizpůsobených zkušeností.
Relevantní, kontextová data oceňuje 90 procent zákazníků, kteří 
je dostávají. A 50 procent zákazníků, kteří dostávají relevantní 
informace, na jejich základě jedná. Používejte data o předchozích 
nákupech a preferencích k poskytování relevantního obsahu 
správným způsobem a ve správný čas. 

„Pro každou akci v nákupním centru můžeme zjistit počet lidí, dopad na jejich 
nákupní zvyky a počet nakupujících, kteří navštíví prodejny před akcí a po ní. 
Dozvíme se, jak různé zákaznické segmenty, jako jsou například příležitostní 

nakupující, reagují na naše akce a reklamy.“
– Andrzej Jarosz, ředitel pro marketing a komunikaci, Mayland Real Estate

Analyzujte chování.
Je velmi důležité vědět, kam vaši zákazníci chodí a jak dlouho 
tam zůstávají. Správné služby využívající umístění v síti, jako 
je řešení Cisco® Connected Mobile Experiences (CMX), vám 
pomohou porozumět údajům o chování, abyste mohli zlepšit 
svou interakci se zákazníky.

Každý mluví o inovativních zkušenostech, ale jak je můžete zajistit?

„Od zavedené naší sítě Wi-Fi nové generace se naše příjmy 
zvýšily až o 20 procent měsíčně.“
– Dania Duke, generální ředitelka, Hyatt Regency Santa Clara

Optimalizujte zkušenosti 
s aplikacemi.
Cisco Intelligent WAN (IWAN) s Akamai Connect nabízí přípravu 
a ukládání obsahu do mezipaměti za účelem poskytování 
superrychlého obsahu a zajištění lepších zkušeností zákazníků 
s aplikacemi. Zároveň máte přehled o tom, které aplikace jsou 
spuštěny, a můžete automaticky směrovat provoz tou nejlepší 
trasou. A se sadou Cisco ONE for WAN získáte veškeré potřebné 
softwarové funkce pro úspěšné nasazení.

Vyvíjejte se dnes i zítra. 
A pozítří.
Inovativní zkušenosti zákazníků nejsou nikdy statické. Se sítí, která 
zajišťuje získávání informací, zabezpečení a výjimečné pokrytí, můžete 
odhalit data a informace o zákaznících, jež vám pomohou zlepšit 
a optimalizovat zkušenosti každého zákazníka. Můžete dokonce určit 
pohyb zákazníka s přesností na metr.

Další informace

5 kroků k zajištění 
dokonalých zkušeností 
zákazníků
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