Online objednávací systém

Online rezervační systém

ONLINE REZERVAČNÍ SYSTÉM

ONLINE OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM

Šetřete čas s elektronickou správou rezervací, která

Nabízíte-li rozvážkovou službu, můžete systém integrovat

centrálně eviduje všechny rezervace (telefonické, osobní,

do Vašich internetových stránek, a objednávky tak poho-

online prostřednictvím Vašich internetových stránek)

dlně spravovat online. V systému lze nahlédnout do všech

a kromě rezervace stolů za Vás bude spravovat i události

objednávek a při příchodu nové objednávky navíc obdr-

nebo např. obsazení bowlingové dráhy. Vaše zákazníky

žíte e-mailovou zprávu. Budete tak mít neustále přehled

profesionální online rezervační služba potěší a Vy budete

o aktuální situaci a své online objednávky budete moci

mít neustále přehled o aktuálním obsazení stolů. Využijte

spravovat profesionálně a rychle. Databáze zákazníků

databázi hostů pro marketingové akce, jejichž pomocí

Vám poskytne cenné informace, které můžete využít pro

můžete zvýšit věrnost zákazníků. Systém lze integrovat

marketingové akce. Systém lze kromě toho integrovat

do pokladen Vectron a Duratec, což Vám usnadní práci,

do pokladen Vectron. Z pokladny tak můžete importovat

protože rezervované a aktuálně obsazené stoly budou

kompletní kmenové údaje o výrobcích a přímo přes po-

pro online rezervaci automaticky zablokované. Databáze

kladnu pohodlně zadávat například telefonické objednáv-

hostů bude obsahovat ještě více informací, protože bude

ky. Správa Vašich objednávek tak bude ještě efektivnější

přesně uloženo, co a kdy u Vás host zkonzumoval a jak

a Vy ušetříte ještě více času.

vysoký byl obrat.
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ZÁKAZNICKÉ & VĚRNOSTNÍ KARTY

PANEL PRO SPRÁVU KAMPANÍ

S automatickou správou, vlastním
zákaznickým portálem (bonvito.de), databází zákazníků, kartami s Vaším individuálním vzhledem

S panelem pro správu kampaní budete mít neustále
přehled o úspěšnosti Vašich kampaní: jak vysoký je
obrat, jak vysoké jsou náklady, jak často jsou poskytnuty slevy atd.

VĚRNOST & ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ
Využijte výhody profesionálního věrnostního systému. Díky

zároveň umožňuje mobilní přístup k osobnímu účtu zákazní-

systému bonVito se z pokladen Vectron a Duratec stává

ka. A za účelem efektivní kontroly můžete pomocí systému

online marketingový nástroj. Ať už se jedná o zákaznické

bonVito podrobně vyhodnotit všechny kampaně a/nebo

karty nebo o akce s kupóny či rabaty - systém bonVito nabízí

údaje uložené v pokladně.

flexibilitu a bezpečnost. Systém je uspořádán modulárně, a
vy ho tak můžete optimálně přizpůsobit Vašim individuálním

BONVITO - MARKETINGOVÝ NÁSTROJ PRO ...

požadavkům.

••

vyšší návštěvnost a spokojenost zákazníků díky atraktivním pobídkám ke koupi a rychlé a jednoduché obsluze

Systém bonVito lze integrovat do pokladen Vectron a Duratec, díky čemuž mohou být kampaně automaticky realizovány během běžného provozu. Kromě plastové karty může být

••

efektivnější, přehlednější marketing díky automatickým
procesům, obsáhlým databázím a přehledným analýzám

PP zvýšení Vašich obratů

jako zákaznická karta používána i aplikace bonVito, která
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