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TIRDZNIECĪBAS
AUTOMĀTS

VISS VEIKALIEM UN NOLIKTAVĀM

Preču tirdzniecības automāts

PILNĪGA TIRDZNIECĪBAS
AUTOMATIZĀCIJA

Ieguvumi: atvērts 24/7, pilnībā nokomplektēts, vienkārši un intuitīvi lietojams, ļoti
efektīvs un – kas ir pats svarīgākais – pilnībā automatizēts - tās ir nākotnes
tirdzniecības vietas. Pateicoties automatizētiem veikaliem, mēs varam tos pārvērst
par liela mēroga moderniem tirdzniecības automātiem.
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E-KOMERCIJAS IESPĒJAS
Risinājums piemērots hipermārketiem, kas tirgo preces tiešsaistē. Tas ļauj
automatizēt pasūtījumu izpildi, samazinot veikala darbinieku slodzi un paātrinot
preču nosūtīšanu. Veicot nepārtrauktu pasūtījumu analīzi, tas uzlabo preču krājumu
modeļa veiktspēju.

NOSKENĒ UN DODIES
Saskaņā ar tirgus pētījumiem lielākā daļa preču veikalos tiek nopirktas “mehāniski” –
bez nepieciešamības veidot ilgāku (sensorisku) saskari ar preci. Tādējādi preču
tirdzniecības automātu var izmantot regulāriem pasūtījumiem (ātra un vienkārša
izvēle, izmantojot lietotni), aicinot klientus apmeklēt veikalu, lai veiktu citus
pirkumus.
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AUTOMATIZĒTS
VEIKALS

Preču tirdzniecības automāta modulis tiek integrēts atsevišķā veikalā, uzstādīts veikala
skatlogā vai kā atsevišķa konstrukcija. Preču tirdzniecības automāts nodrošina:
h 24/7 pieejamību, neatkarīgi no veikala darba laika,
h ietilpību 2-4 tūkstošu preču vienību apmērā,

h risinājumu darbinieku trūkuma gadījumā –
personāls nepieciešams tikai preču papildināšanai,
h klientam ir iespēja aplūkot izvēlēto preci pirms pirkuma izdarīšanas,

h mašīnmācīšanās – pieprasījuma analīze reālā laikā un preču krājumu
modeļa optimizācija
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VVN ir augstākās klases veikalu un noliktavu telpas pārvaldības
risinājumu piedāvātājs Mēs piedāvājam mēbeles un iekārtas visu veidu
mazumtirdzniecības veikaliem, kā arī uzstādīšanas un apkopes
pakalpojumus. Citas VVN uzņēmumu specialitātes ir modernās
tehnoloģijas, apgaismojuma iekārtas un automatizācijas risinājumi
veikaliem. Mēs darbojamies inovatīvā un daudzpusīgā veidā, ticot, ka
NĀKOTNE NEGAIDA RINDĀ!
Uzziniet vairāk par mūsu piedāvājumiem!
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LATVIJA
Tālrunis: +371 20330002
E-pasts: info@vvn.lv
www.vvn.lv

LIETUVA

IGAUNIJA

SOMIJA

Tālrunis: +370 70066080

Tālrunis: +372 6346332

Tālrunis: +358 753263323

E-pasts: info@vvnlt.lt

Tālrunis: +372 6346432

E-pasts: info@vvn.fi

www.vvnlt.lt

E-pasts: info@vvn.ee

www.vvn.fi

www.vvn.ee

ZVIEDRIJA

NORVĒĢIJA

DĀNIJA

Tālrunis: +46 107502388

Tālrunis: +47 21955868

E-pasts: info@vvngroup.dk

E-pasts: info@vvngrou.se

E-pasts: info@vvngroup.no

www.vvngroup.dk

www.vvngroup.se

www.vvngroup.no

KRIEVIJA

BALTKRIEVIJA

Tālrunis: +7 84996092515

Tālrunis: +375 84996092515

E-pasts: info@vvngroup.ru

E-pasts: info@vvngroup.by

www.vvngroup.ru

www.vvngroup.by
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