Digital Signage İstatistikleri

KoçSistem Hakkında
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Marka Bilinirliği

Görüntülenme Sayısı

Müşteri Artış

KoçSistem bankacılık, telekom, perakende, enerji, dayanıklı tüketim, otomotiv, kamu,
sigorta ve daha birçok sektörde yer alan müşterilerine sektörlerin iş ihtiyaçlarına
yönelik sunduğu proaktif ürün ve servisleriyle, müşterilerinin tedarik zincirinden müşteri
deneyimine dek toplam değer zincirini dijitalleştirmektedir. KoçSistem inovatif çözümler
ve yenilikçi teknolojileri ile sektörleri geleceğe taşımaktadır.
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Hatırlanma Oranı

Ekstra Gelir

%19

Plansız Alışveriş

Talep formu için QR kodu mobil cihazınızla taratın.

Dijital Yayıncılığın En Kolay Hali

Şirketlerin dijital dönüşümünde başrolü oynayan KoçSistem; Nesnelerin İnterneti, Büyük
Veri & Analitik, Güvenlik, Kurumsal Bulut, Kurumsal Mobilite ve İş Çözümleri, Dijital
İşgücü RPA gibi alanlarda pek çok ürün ve servisler sunmaktadır. Müşterilerinin dijital
dönüşümünü gerçekleştirirken onları gerçek teknolojiyi yaşamaya, teknolojinin yarattığı
fırsatlardan şimdi faydalanmaya davet etmektedir.
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Koç Topluluğu şirketlerinden, Türkiye’nin köklü ve lider bilgi teknolojileri şirketi KoçSistem,
1945 yılında kurulmuştur. 75 yılı aşkın süredir teknolojiyi idealleştirerek, iş dünyasının
hizmetine sunan, böylelikle şirketlere rekabet avantajı ve verimlilik kazandıran KoçSistem;
vizyonu, iş yapış şekli, paydaşlarına verdiği değer ile müşterilerine özgün teknolojik
çözümler sunmaktadır. Öncü güç olma vizyonuyla hareket eden KoçSistem, ülkemiz
için değer yaratarak sektöründe liderliğini sürdürmektedir.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını, talep ve beklentileri doğrultusunda, güvenilir ve bütünleşik bir
biçimde karşılarken; dünyanın en büyük teknoloji üreticileri ile güçlü stratejik ortaklıklar
geliştirmektedir.
KoçSistem; küresel pazara açılan kapısı olan Ar-Ge projeleri ile dünyanın en önemli
teknoloji merkezleri ile sürdürülebilir ilişkiler kurmaktadır. Türkiye’de yazılım alanında
birinci sırada yer alan Ar-Ge ve Yenilik Merkezi, yarının ihtiyaçlarına bugünden çözüm
üreten mühendisleri ile hem sektörün hem de ülkemizin kalkınmasına hizmet ederek,
rekabet avantajı sağlayan projeler yürütmektedir.
Müşterileri için değer yaratan, pazar odaklı ürün yönetimi yaklaşımı, geleceğe ışık tutan
stratejik bakış açısı ve teknolojiye yön veren Ar-Ge ve inovasyon gücü ile KoçSistem
yeni dönüşümlere hazırdır!

/kocsistem

444 0 262 www.kocsistem.com.tr

Kullanım Alanları

Uygulamalar
Hava Durumu
Günlük hava durumu ile müşterileri bilgilendirin

Pixage One, ekranlarınızı kurulum maliyeti gerektirmeden,
en hızlı şekilde dijital platform haline getirmenizi sağlayan dijital
yayıncılık çözümüdür.

Müşterilerin ihtiyacına yönelik bilgiler ile dikkatlerini çekin

Müşterileriniz ile
iletişime geçin.

Yol Durumu
Bölgesel trafik durumu hakkında bilgilendirme yapın

Faydaları Nedir ?

Belirlediğiniz konumlara (Havaalanları, Şehir Merkezleri vb.) ulaşım
sürelerini paylaşın

Saniyeler İçinde Kurulum

Tanıtım

Kurulum öncesi altyapı için keşif yapılmasına ihtiyaç kalmaz.

Eğlenceli içerikler sayesinde
hissedilen bekleme süresini azaltın.

Ürünlerinizi dikkat çeken görseller ile tanıtın

Kurulum için harcayacağınız zaman ve ödeyeceğiniz maliyet size kalır.

Müşterilerinize ürünlerinizin öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verin

Her An Kontrol Sizde
Tablet ve akıllı telefonlar üzerinden ekranlarınızı yönetebilirsiniz.
Özel tasarlanmış mobil ara yüz sayesinde yönetim çok daha kolay.

Twitter/Instagram
Sosyal medya paylaşımlarını ekranlara yansıtın

Ürünlerinizin tanıtımını yapın,
ekstra gelir sağlayın.

Kampanyalarınızın daha etkili olmasını sağlayın

Uygulama Marketi
Dikkat çekici içerikler için tek yapmanız gereken kendinize uygun uygulamayı seçmek.
Güncellenen uygulamalar ile dönemsel içeriklere sahip olun.

Acil Durum Mesajı
Kriz durumunda ziyaretçileri ve müşterilerinizi bilgilendirin
Etkinlikler için özel uyarı ekranları oluşturun

Üç Adımda Kolay Kurulum

Ekranlarınızı
etkili bir şekilde kullanın.

CMS

Anlık Kampanya
Anlık kampanyalarla ek satış gerçekleştirin
Geri sayım sayesinde kampanyaya katılım oranını artırın

Menü Board

İş yerlerinizi dijitalleştirin,
farklılık yaratın.

İlgi çekici tasarımlar ile satışlarınızı arttırın
Özel günler için tasarlanan şablonlar ile menünüzü her zaman güncel tutun

Anket
One Player ekrana
bağlanır, Pixage One
uygulaması aktifleştirilir.

Uygulamalar
sayesinde yayın akışı
belirlenir.

Oluşturulan içerikler
istenilen ekranlarda
yayınlanır.

Anket ekranları ile müşteri geri dönüşlerini takip edin
Anketlerden aldığınız sonuçlarla süreçlerinizi doğru ve
hızlı şekilde geliştirin

Müşterilerinize aldığınız yorumları
gösterin, güven ve etkileşim kazanın.

