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V y u ž i t i e s y s t é m u

Doplnkové informácie naviac poskytujú vysokú pridanú 
hodnotu hosťom a prinášajú priamy profit prevádzkovateľovi 
v prípade, že na obrazovkách vyhradí priestor pre reklamu 
svojich partnerov.
Nasadenie systému InfoPanels je vhodné do všetkých typov 
reštauračných zariadení.

V oblasti gastronómie je to predovšetkým ponuka jedál 
a nápojov, ktoré si návštevníci najviac všímajú, a preto je 
potrebné na ne výrazne upozorniť. Práve dynamická 
a multimediálna prezentácia menu presvedčí zákazníkov 
omnoho viac než statická reklama. Upútaním ich pozornosti je 
možné docieliť zvýšenie predaja a skvalitnenie služieb.

InfoPanels predstavuje systém digitálnych zobra-
zovacích zariadení a zároveň mimoriadne efektívny 
nástroj pre rýchlu, jednoduchú a spoľahlivú pre-
zentáciu dát.
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InfoPanels pre luxusné reštaurácie

InfoPanels pre rýchle stravovanie

InfoPanels v luxusnej štýlovej reštaurácii prispejú 
k maximálnej úrovni poskytovaných služieb. 
Podnik obľúbený hlavne vďaka svojmu 
obedovému menu môže na obrazovkách 
systému InfoPanels lákať svojich denných hostí 
na večerné gastronomické a nápojové menu 
alebo sa prezentovať ako ideálne miesto pre 
víkendovú oslavu či spoločenskú udalosť.

InfoPanels sú rovnako vhodné pre fastfoody, kde 
je hlavným cieľom odbavenie maximálneho 
počtu zákazníkov v čo najkratšom čase. Práve tu 

Využitie systému InfoPanels

Výhody prezentácie 
prostredníctvom InfoPanels

Obrazovky môžu byť umiestnené kdekoľvek v reštauračnom 
zariadení, aby zákazníkom poskytli informácie o aktuálnej 
ponuke.

Znížia náklady, pretože umožnia rýchlejšiu a lacnejšiu 
zmenu ponuky oproti tlačovým materiálom.

Urýchlia objednávky, pretože zákazník dostáva viac 
informácií a dostáva ich včas.

Uľahčia prevádzku reťazca, pretože poskytnú vzdialenú 
kontrolu nad podporou ponuky aj v geograficky 
vzdialených reštauráciách. 

Zvýšia tržby vďaka pútavej grafickej prezentácii
jedál a nápojov. 

Majú väčší vplyv na rozhodnutie zákazníka.

Prispôsobia prezentáciu rôznym denným obdobiam.

Uspokoja potreby hostí zobrazením nutričných hodnôt
a ďalších dôležitých informácií.

Umožnia okamžite reagovať na vzniknutú situáciu pri 
vyčerpaní menu alebo jedného druhu jedla.

Zaistia pomocou interaktívneho panelu odbavenie 
maximálneho počtu zákazníkov v čo najkratšom čase, 
obzvlášť pri drive-in oknách, čím znižujú náklady na 
obsluhu.

Viac informácií o funkciách a hardware možno nájsť 
v príslušnej dokumentácií k systému InfoPanels. Naša spo-
ločnosť ponúka všetky služby počnúc projektom, cez vývoj 
systému, jeho implementáciu, až po servisnú činnosť 
a inštalácie nových verzií software, aby naši klienti boli 
neustále o krok pred konkurenciou.

Funkcionalitu a grafické prevedenie jednotlivých obra-
zoviek vytvárame vždy na prianie zákazníka.

je veľmi dôležité prezentovať svoju ponuku multi-
mediálne, prispôsobovať ju dennému režimu a lákať 
svojich hostí na výhodné akčné menu.

ELVAC SK s.r.o.
Zlatovská 27
911 01  Trenčín

Tel.: +421 326 401 766      
Fax: +421 326 401 766        
E- mail: obchod.sk@elvac.eu


	Stránka 1
	Stránka 2

