дигитални преживявания
в търговски обекти
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Риск Електроник ООД. „Дигитални преживявания в Ритейла“. 2016 година

Въведение

През последните няколко години търговските фирми стремително доказваха своето присъствие в онлайн пространстовото,
надпреварвайки се да създават електронни
магазини и да стимулират клиентите им
да ги ползват като алтернатива на физическите. В това начинание обаче не беше
предвиден вариантът, в който клиентът
посещава обекта, за да се информира
за качествата на избрания продукт посредством консултантите, а след това
се възползва от предложената отстъпка
при поръчка през уеб сайта. Тази тенденция
започна да превръща т.нар. „brick and mortar“
магазини (при общуване лице в лице) в изложбени зали и политиката за преференциална
цена онлайн бе променена.
Предизвикателството пред търговците да търсят нови начини за привличане
на посетители, които могат да станат
потенциални клиенти остава актуален
въпрос. Задачата пред управлението се
състои вече не само в това да накарат клиентите да се възползват от актуалните
промоции, но и да създадат лоялни такива,
които да се връщат в магазините. Безспорно нивото на обслужване е определящо за
това.
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Съвременните дигитални технологии
дават възможност не само за създаване
на интерактивна и запомняща се среда,
но и редица способи за подобрения приближаващи ги към поставените цели.
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 съвкупност от обслужване и технологии не само
на място в търговския обект, а по целия му
път наречен „пътешествие на клиента“.
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1.

Подготвителен етап

В рамките на подготвителен етап клиентът е достъпван от наличните комуникационни канали facebook, internet, телевизионна и радио реклама, печатна реклама
и др., от които научава за предлаганите
продукти.
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2.

Избор на обект

Решението EMOQ осигурява присъствие на компанията на всеки етап от пътешествието на клиента с изключение
на подготвителния, който е предмет
на реализация от страна на наличните
комуникационни канали. То включва множество технологии, различни за различните
функционални зони на един логически търговски обект.
В процесът на избор на физически търговски обект клиентът има възможност
да се възползва от опцията: Обслужване
с предварително запазен час.
При местонахождение на обекта в търговски комплекс от типа МОЛ клиентите
контактуват изначално чрез дигиталната
медия в Зоната за привличане – витрини,
входове и др.





Обслужване
с предварително
запазен час

Избор
на обект
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Регистрация чрез
уеб сайт или
мобилно приложение




Получаване
на четири
цифрен код



Въвеждане на кода
в киоска и получаване
на реален билет

3.

Зона за приветствие

Система за визуализация и система
за интеракция, реализирана от професионален дисплей и интерактивен киоск.
Системата за визуализация активно информира, излъчвайки кратки и ясни послания за
начина на ползване на киоска.
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 или виртуален такъв на мобилен
телефон или ел. поща, за което консултантите получават известие.
Ролята на киоска би могла да бъде
заменена от т.нар. мениджър обслужване,
който да разпределя запитванията на
клиентите между консултантите и при
нужда да пренасочва една задача от един
към друг служител.
По този начин постигаме следното:

професионален дисплей

интерактивен киоск



Клиентът е насочен
към компетентния
служител за обслужване



Вероятността той да чака
дълго време значително
намалява



Човешкият ресурс в обекта
се оползотворява ефективно
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4.

Зона за обслужване

Проучвания показват, че през последните две години хората, които ползват
дигитални източници на информация
са с 26% повече, а 60% от тях са по-склонни
да вземат решение на място в обекта,
което само по себе си доказва колко значима и въздействаща можеда бъде тази
среда. Възползвайки се от тази нагласа
един от способите за повлияване е инсталация на дигитална медия, която да дава
ясни и конкретни послания, свързани с целта с която аудиторията се намира в този
момент на това място.

Същевременно 74% от анкетираните
се дразнят, когато получават ирелвантна
информация по тема, която не ги интересува. Посланието на подтекста, който
маркетинг отделите със сигурност разчитат е, че както при онлайн пазаруването може да бъде анализирана обратната
връзка , то подобен способ трябва
да присъства и във физическите магазини,
за да могат да предоставят правилната
информация в правилното време пред правилната аудитория. В тази насока имплеметацията на технологии като анализ
на аудиторията, анализ на периметъра
и интерактивни предложения дават много
нови възможности.

Последните две години хората, които
ползват дигитални източници
на информация са с 26% повече.
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склонни да вземат
Хора,
решение на място в обекта

60% 40%

които не вземат
Хора,
решение на място в обекта

+1

+1

+1
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4.1

Анализ на аудитория

Със сигурност във всеки търговски
обект има разнородна аудитория по демографски признак в различните части от
деня. За да отговорим на очакванията
на съвременния клиент трябва да имаме
информация 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, 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 правилните продукти/услуги на правилните хора в момент,
в който те са най-склонни към взимане
на решение – на място в обекта. Камерата и софтуера се интегрират към дадена
точка от дигиталната медия в обекта –
професионален дисплей или тотем.

Определяне на възрастта

10%

45%

35%

Определяне на пола

50%

10%

Време отделено
за гледане



50%
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+5

4.2

+2

Анализ на периметъра

Поради една или друга причина винаги
има по-посещавани части на магазина
и по-малко посещавани. Колкото и да са
наблюдателни обслужващите лица, те не
биха могли да дадат информация в цифрово
изражение, за да бъде поставен въпроса
на обсъждане и да могат да бъдат предприети мерки. Анализът на периметъра
е допълнителен софтуерен модул, който
предоставя информация именно по този
въпрос. В допълнение на анализ на аудиторията като част от една медия той
предлага по-пълна картина на обратната
връзка от клиента. Тази технология ни
дава възможност да разберем колко нови
клиента и колко стари са посетили търговския обект и да си направим съответните
заключения.










Софтуерен модул, който дава
информация за посещаемостта
на отделните сектори
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4.3

Интерактивни предложения

Мисията на дигиталната медия
е да предоставя информация по непринуден начин като същевременно подтиква
към взимане на решение. Какво по-логично
от това, когато някой е на щанда за велосипеди да получи съобщение на телефона
си за актуалната промоция за велосипеди.
Изследване показва, че 60% от хората
са по-склонни към взимане на решение,
когато са на място в обекта. Същевременно физическите търговски обекти биха
могли да повишат интереса на клиентите
да ги посещават, когато знаят, че има
промоции, които са само за тези, които
са там на място и ги информират навременно и индивидуално. Нещо повече – технологията прави анализ на аудиторията
в реално време и подава информацията
на медията, за да излъчи подходящото съдържание към клиента спрял се на щанда.
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4.5

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 ERP системата
като подходящи именно за тази възрастова група и пол.






Анализ на клиентите
по пол и възраст
в реално време
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4.6

Интерактивен каталог

Колкото и обширна търговска площ
да притежава конкретния обект често
се случва да отсъстват определени артикули от демонстрационната част, поради
различни причини. Една от тях е че са
остатъчни бройки и имат забележки
по търговския вид.
В дигиталното пространство на един
интерактивен киоск място има винаги,
като не само могат да разберат за наличноста, но и да разгледат подробни технически паламетри за продукта в случай
че се заинтригуват. Материалите за стоките се визуализират под формата на дигитални брошури, които клиентът има
възомжност да си изпрати и директно
през киоска на е-мейла си.
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Зона за обратна
връзка
5.

Последното място, където клиентът
се спира преди да излезе от обекта е касата. Чакайки, той може да получи полезна
информация за бъдещи промоции и нови
продукти от дигитална медия, инсталирана над касата.
Когато му идва реда, той получава от
служителя посредством таблет графична
анкета с няколко личица с различно настроение – от най-усмихнато до най-намръщено, сред които трябва да избере своето
ниво на задоволство.

Анкета
Обратната връзка
под формата на анкета
с графично изображение
на удоволетворението
на клиента от обслужването.
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В условията на конкурентна среда
всеки бизнес регулярно преосмисля стратегията си. Дигитализацията, интернет
и технологиите като цяло дават възможност за получаване на услуга или закупуване
на продукт от много различни източници.
Сега повече от всякога обслужването има
ключова роля за задържането на клиентите и превръщането им в лоялни такива.
Преживяното от клиентите при комуникация с една компания или на място в един
търговски обект има своя дългосрочен
ефект върху поведението му и именно там
трябва да бъдат насочени усилията.
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Ние сме тук, защото
Вашият бизнeс
е от значение за нас.

Контакти
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
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