Epson TM-C710 színes kuponnyomtató

ÉRJEN EL VALÓDI
VÁLTOZÁST A SZÍNES
KUPONOKKAL

Kiskereskedőknek
tervezve

NÖVELJE BEVÉTELÉT ÉS FOKOZZA
AZ ÜGYFELEK HŰSÉGÉT
Érje el ügyfelei 100%-át az igény szerinti
színes kuponnyomtatással. Az Epson
TM-C710 kuponnyomtató hasznos segítség
a kiskereskedelemben, és egyedi módja az eladási
bevételek növelésének célzott, igény szerinti színes
kuponnyomtatással. A kutatások szerint a színek
bizonyítottan növelik a kuponok beváltási arányát
és több költésre ösztönzik a vásárlókat a boltokban.

Növelje az akciók
hatékonyságát

Az igény szerinti nyomtatás az értékesítési helyen
biztosítja, hogy mind a rendszeres, mind az alkalmi
vásárlók elérhetők legyenek. Az ajánlatok és jutalmak
testreszabásának ez a gyors és egyszerű módja
leegyszerűsíti a fogyasztók elérését személyre
szabott és aktuális ajánlatokkal.

Növelje a
márkaismertséget

A váltás a színes nyomtatásra segít megkülönböztetni
a kuponokat a számláktól, és növeli a kuponok beváltási
arányát, a hatékonyabb promóciós kampányok érdekében

A színes kuponok segítenek pozitív márkaismertséget
kialakítani, és pozitív vásárlói élményt nyújtani

Növelje az
eladásokat
A színes kuponokkal fokozza az ügyfelek hűségét és a
fogyasztói forgalmat, illetve a visszatérő üzletek számát
Epson TM-C710

Használja ki az igény szerinti színes
kuponnyomtatás lehetőségét
Az Epson TM-C710 által készített nyomatok kiváló minősége miatt
a kuponok könnyen megkülönböztethetők a blokkoktól. Az akciók
láthatóságának fokozásával a kuponok beváltási aránya növekszik,
ezzel nő a visszatérő üzletek aránya és a vásárlói hűség. Az igény
szerinti nyomtatás lehetővé teszi a speciális ajánlatok, promóciók
és üzenetek adott ügyfélre történő testreszabását, így teljesen
személyre szabott megoldások alkalmazhatók.

Változás
Szerezzen új
vásárlókat

Növekedés

Megcélzott kereskedelmi szektorok
Élelmiszer-, barkács-, parfüm-, sport-, divat-, háztartásiés bútorüzletek, vendéglátó egységek és gyógyszertárak.

Növelje a jelenlegi
vásárlók költéseit

Megőrzés
Fokozza az ügyfelek
hűségét és növelje az
ismétlődő értékesítéseket

Felülértékesítés
Változtassa meg az ügyfelek vásárlási
szokásait a nagyobb nyereséget hozó
termékek irányába

JOBB KUPONOK,
HATÉKONYABB ÜZLET
Az Epson TM-C710 által nyomtatott kuponok kiváló minőségűek,
ezért a készülék nagy hatásfokú marketing eszköz a vásárlókkal
történő hatékonyabb kommunikáció biztosításához. Növelje az
üzleti forgalmat és fokozza az új ügyfelek szerzésének lehetőségét
a következőkkel:
–	Különleges rendezvények
–	További promóciós kampányok
–	Hűségprogram-kedvezmények és VIP-értékesítések

TÖBB MINT
4000*
Az alapértelmezett beállítással
(180x360 dpi) tintapatrononként
kinyomtatható 20 cm-es (8 in)
kuponok átlagos száma.

Kiváló színes nyomtatási
minőség
A vásárlók hatékonyabb célzása
színes, kiváló minőségű,
személyre szabott kuponokkal.

Gazdaságos
Az „intelligens tintapatronkezelési rendszer” biztosítja,
hogy minden csepp tinta
felhasználásra kerüljön – így
kevesebb alkalommal kell
cserélni a tintapatronokat
és a kuponok olcsóbbak.
Kis helyigény
Kompakt kialakítás és
egyszerű telepíthetőség
az értékesítési helyen.

Nagy nyomtatási sebesség
Gyors ügyfélkiszolgálás
a kiemelkedő nyomtatási
sebességgel, 2 másodperc alatt
készít el egy 20 cm-es (8 in)
kupont.

Egyszerű használat
A tinta és a papír másodpercek
alatt cserélhető, ami csökkenti
a kezelők betanítási idejét.

Színes kuponok igény
szerint bármikor
Növelje a bevételt célzott
akciókkal és ajánlatokkal.

Nagy kapacitás
A nagy kapacitású tintapatron
nagy mennyiségű kupon
nyomtatását teszi lehetővé.
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* Az Epson belső tesztje alapján.

Nem minden termék érhető el minden országban. További információkért keresse fel az Epson magyarországi képviseletét,
vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.
Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

