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Стремителното развитие на интерак-
тивните технологии промениха общуване-
то между търговците и клиентите. 

Дигиталната медия и интерактивна-
та комуникация с купувача все повече се 
превръщат от атрибути на лукса в реален 
инструмент, който способства, от една 
страна, за създаване на атрактивна среда, 
създаваща усещане за преживяване и от 
друга – взимане на решение и засилен инте-
рес към потребление. 

Проучвания показват, че през послед-
ните две години хората, които ползват 
дигитални източници на информация 
са с 26% повече. Същевременно 74% от ан-
кетираните се дразнят, когато получават 
ирелевантна информация по тема, която 
не ги интересува. Посланието на подтекс-
та, който маркетинг отделите със сигур-
ност разчитат е, че има нужда от нова 
дигитална медия, чрез която да предоста-
вят правилната информация в правилното 
време пред правилната аудитория. Нейната 
реализация съдържа редица модули за пости-
гане на този ефект както и за оставяне 
усещане в клиента за приятно преживяване 
в обекта.

Въведение







 Последните две години хората, които  
 ползват дигитални източници  
 на информация са с 26% повече. 
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Със сигурност във всеки банков офис 
има разнородна аудитория по демографски 
признак в различните части от деня. 
За да отговорим на очакванията на съвре-
менния клиент трябва да имаме инфор-
мация какви хора – по пол и възрастова 
група са привлечени от съдържанието в 
различните часове на работното време. 
Тази възможност ни дава софтуерния модул 
„анализ на аудиторията“ , който не само 
структурира публиката по пол и четири  
възрастови групи (0-12г., 12-36г., 36-65, 65+), 
но и дава информация колко средно всеки 
един вид от нея е гледал съсредоточено. 
Информацията може да ни даде много нови 
идеи за таргетирано съдържание, което 
ефективно да си комуникира със своята 
целева аудитория като предлага правил-
ните продукти/услуги на правилните хора 
в момент, в който те са най-склонни към 
взимане на решение – на място в обекта. 

Технологични решения

Анализ на аудиторията

 Анализ на аудиторията 

Определяне 
на пола

Определяне на възрастта

Време отделено 
за гледане 

45% 35% 10%10%

50% 50% 



Таргетирано съдържание

Тази технология е съвкупност от анализ 
на аудиторията и дигитална медия с една 
новост, която те сами по себе си не 
предлагат – тя анализира в реално време 
клиента по пол и възраст и визуализира 
на дисплей или тотем, част от медията, 
предложения, отбелязани в системата 
като подходящи именно за тази възрасто-
ва група и пол.
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Анализ на клиентите 

по пол и възраст
в реално време

Интерактивни предложения

Мисията на дигиталната медия 
е да предоставя информация по неприну-
ден начин като същевременно подтиква 
към взимане на решение. Какво по-логично 
от това, когато някой се намира в банков 
офис и чака да бъде обслужен да получи 
съобщение на телефона си за актуалната 
промоция за промоционални продукти. 

Актуална информация 
за текущи промоционал-
ни продукти и услуги.

Повишаване интереса 
на клиентите, за да 
посещават физическите 
търговски обекти.

Анализ на аудиторията 
в реално време и подава 
информацията на меди-
ята.
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Управление 
на обслужването

Впечатленията и емоциите, с които 
остава клиентът след посещение в един 
обект без значение дали става въпрос 
за магазин или банка са това, което може 
да го накара да се върне отново там или 
да търси по-добро място, което да от- 
говаря в по-голяма степен на неговите 
очаквания. 

Чакането е един от факторите, 
които имат трайно влияние върху лоял- 
носта на клиентите. То е дразнещо, мъчи-
телно и изключително скъпо. Той е най-ва-
жният фактор в обслужването, макар 
да не е единствения. Доброто обслужване 
е основата на клиентската лоялност. 
За 70% от хората това е от най-голямо 
значение при престоя им в един обект.

Същевременно изследване от 2014 
година показва че 66% от клиентите 
са променили ползвания бранд (фирма) пора-
ди неудоволетвореност от обслужването.

Статистиката може да бъде проме- 
нена с две основни стъпки: 

Регулярна обратна връзка 
от клиентите

Навременни коригиращи 
действия в посока на очакванията 
на клиентите

1

3

24

В глобален мащаб се говори за т.нар. 
„digital customer experience“ или както ние 
го превеждаме „дигитални преживявания 
на клиента“. В същноста си това понятие 
влага идеята за смисъла от създаване 
на усещането за преживяване като съвкуп-
ност от обслужване и технологии не само 
на място в търговския обект, а по целия 
му път наречен „пътешествие на клиента“. 

Решението EMO-Q не просто управ- 
лява обслужването във вашите офиси, 
но и посредством допълнителните си тех-
нологични функционалности създава основа 
за изграждане на лоялни отношения с клиен-
та по пътя на неговото пътешествие.

теглене на билет

обслужване

зона
за изчакване

обратна
връзка

локално 
управление
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Интеграция на EMO-Q

Какво постигате?

Организирате екипа си за опти-
мално обслужване на човекопо-
тока.

Създавате приятна и релакси-
раща среда, в която чакането 
е придружено с предоставяне 
на полезна информация по един 
непринуден и ненатрапчив начин.

Забавлявате клиентите посред-
ством дигитална медия Emocion.

Сигурни сте, че клиентите 
са правилно разпределени към об-
служващия персонал, разполагащ 
със съответните за търсената 
услуга компетенции.

Намалявате времето за чакане.

Постигате по-високо удоволет-
ворение от клиентите.

Изграждате лоялни отношения 
с клиентите.

По-ефективно използвате ресур-
сите на компанията

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Каква е структурата 
на решението? 

Сървър, към който са свързани интерак-
тивен киоск печатащ билети за различни-
те видове услуги, екрани с информация 
за текущото обслужване и разпределение-
то по сектори (гишета), таблети за всеки 
изпълняващ оперативната дейност.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

а

б

Дигитална медия

Анкета за удо-

влетвореност 

на клиентите

Локален таблет 

(на гише или при 

консултант

SMS и e-mail 

приложение

Операторско 

приложение

Приоритетен 

билет с предва-

рително запазен 

час през уеб сайт

Виртуален билет

Киоск с термина-

лен принтер

Централен 

дисплей 

с информация

Допълнителен 

екран

Таблет с органи-

зация на обслуж-

ването

Структура:

8



9

В случай че клиентът е дошъл на място 
в обекта, той има възможност да бъде 
обслужен след избор на услуга от наличните 
в киоска, за която получава билет с пореден 
номер и този на обслужващото гише (при 
банка или обществен обект). В случай че 
има повече чакащи, той би могъл да поиска 
системата да му изпрати съобщение, кога-
то останат например двама чакащи преди 
него, като тя изчислява средното време за 
обслужване на това гише 
за регистрираните услуги и дава ориенти-
ровачна прогноза за това. Клиентът може 
да прецени, че може да свърши друго през 

1. Класическо обслужване при заявка за ползване на услуга 
на място в обекта

2. Виртуален билет

Какви приложения има решението?

 Възможност за изпращане 
 на съобщение (E-mail или SMS), 
 колко души има на опашката. 

В случай, че без да е предварително, 
планирано се наложи посещение на обект 
за получаване на дадена услуга, клиентът 
има възможност, благодарение на мобил-
но приложение от телефона си, да получи 
информация кои обекти на обслужващата 
фирма предоставят тази услуга и каква 
натовареност имат те в момента. След 

това време без да си губи реда и да стои 
на едно място.

По време на обработването на услуга-
та служителят превключва устройството 
в режим на дигитална медия и на него се 
стартира продуктово съдържание. След 
като услугата е извършена операторът 
дава ход на обратната връзка под форма-
та на анкета с графично изображение на 
удоволетворението на клиента от обслуж-
ването. Така процесът завършва с така 
желаната обратна връзка, която система-
та натрупва и предоставя на управленския 
екип отново под формата на графика.

заявка за избраната услуга клиентът полу-
чава виртуален билет, благодарение 
на който получава информация колко човека 
чакат преди него и колко е ориентировач-
ното време докато му дойде реда. Инста-
лирането на това приложение предоставя 
възможност на компанията да таргетира 
клиента с определена информация. 
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Системата дава възможност и за заявяване на обслужване 
по конкретна услуга за бъдещ период. Регистрацията се осъщест-
вява посредством уеб сайта на компанията или мобилно приложе-
ние. Избирайки желаната услуга клиентът получава четири цифрен 
код. При пристигане на място в обекта той трябва да въведе 
в киоска този код, за да получи реален билет. Системата го вмъква 
сред наличните заявки за същата услуга. 

Този подход е най-често приложим в търговските вериги. Една 
част от тях имат някакъв вид гъвкаво обслужване, базирано 
на алармен бутон за всеки сектор в магазина. Тъй като служите-
лите съвместяват повече дейности, а не са само консултанти 
често клиентите трябва да чакат дълго време, за да бъдат обслу-
жени, а понякога се оказва, че това което ги интересува всъщност 
е в комепетенциите на съседния сектор и процедурата започве 
от начало. 

Мобилното управление на обслужването дава възможност 
за много по-гъвкаво и ефективно разпределение на човешкия 
ресурс в магазина. Нещо повече, то предоставя обратна връзка 
за времето, за което се обслужват клиентите от различните 
консултанти и тяхното ниво на удоволетвореност. Реализацията 
се осъществява посредством таблети със ситема EMOQ, който 
в ръцете на организатор на обслужването е като станция разпре-
делителна на запитванията на приходящите клиенти към определе-
ни служители в магазина. Той вижда във всеки един момент кой 
е зает и кой е свободен. Веднъж поел възложената задача, служите-
лят трябва да отбележи кога е приключил с клиента и да му подаде 
графична анкета под формата на 5 личица с различни видове емо-
ционални състояния. 

 По този начин постигаме следното: 

Получаване 
на четири 
цифрен код

Въвеждане на кода 
в киоска и получаване 
на реален билет

 



Регистрация 
чрез уеб сайт 
или мобилно 
приложение

3. Приоритетно обслужване с предварително запазен час

4. Мобилно управление на обслужването 
в рамките на един обект

Клиентът е насочен
към компетентния 
служител за обслужване

Вероятността той да чака 
дълго време значително 
намалява

Човешкият ресурс в обекта 
се оползотворява ефективно

Получава се бързо и лесно 
обратна информация от кли-
ентите за удоволетворенос-
та от обслужването
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В условията на конкурентна среда всеки 
бизнес регулярно преосмисля стратегията 
си. Дигитализацията , интернет и техно-
логиите като цяло дават възможност за 
получаване на услуга или продукт от много 
различни източници. Сега повече от всяко-
га обслужването има ключова роля за задър-
жането на клиентите и превръщането им 
в лоялни такива. Преживяното от клиенти-
те при комуникация с една компания или на 
място в един обект има своя дългосрочен 
ефект върху поведението му и именно там 
трябва да бъдат насочени усилията. 

Ние предлагаме решение, което се 
изгражда изцяло в контекста на вашия биз-
нес. Подходът ни за реализиране на такъв 
проект не се ограничава до инсталация и 
поддръжка на системата. Екипът отго-
ворен за проекта следва предварително 
начертани стъпки, основани на световна 
методология за бизнес консултиране.









12

Контакти

© 2015 РИСК Електроник. Всички права запазени.
Emocion е запазена марка на РИСК Електроник. Описаните условия са актуални към момента на издаване на брошурата.
Настоящият документ служи единствено за информация. С този документи РИСК Електроник не дава никакви гаранции, явни или неявни.

Всичко което искате да споделите 
по темата можете да изпратите на:
e-mail: sales@risk.bg

Офис и шоурум
България, София 1138
бул. „Самоковско шосе“ №2Л
Търговски център „Боила“

тел.: (+359 2) 9175 426
 (+359 2) 9175 437
уеб страница: www.risk.bg

Ние сме тук, защото
Вашият бизнeс
е от значение за нас.


