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V y u ž i t í s y s t é m u

Doplňkové informace navíc poskytují vysokou přidanou 
hodnotu hostům a přináší přímý profit provozovateli 
v případě, že na obrazovkách vyhradí prostor pro reklamu 
svých partnerů.
Nasazení systému InfoPanels je vhodné do všech typů res-
tauračních zařízení. 

V oblasti gastronomie je to především nabídka jídel a nápojů, 
které si návštěvníci nejvíce všímají, a proto je třeba na ni  výra-
zně upozornit. Právě dynamická a multimediální prezentace 
menu přesvědčí zákazníky mnohem lépe než statická 
reklama. Upoutáním jejich pozornosti lze docílit zvýšení 
prodeje a zkvalitnění služeb. 

InfoPanels představuje systém digitálních zobra-
zovacích zařízení a zároveň mimořádně efektivní 
nástroj pro rychlou, jednoduchou a spolehlivou 
prezentaci dat.
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InfoPanels pro luxusní restaurace

InfoPanels pro rychlé stravování

InfoPanels v luxusní stylové restauraci přispěje 
k maximální úrovni poskytovaných služeb. Pod-
nik oblíbený zejména díky svému polednímu 
menu může na obrazovkách systému InfoPanels 
lákat své denní hosty na večerní gastronomické 
a nápojové menu nebo se prezentovat jako 
ideální místo pro víkendovou oslavu či společen-
skou akci. 

InfoPanels je vhodný rovněž pro fast foody, kde je 
hlavním cílem odbavení maximálního počtu 
zákazníků v co nejkratším čase. Právě zde je velmi 

Využití systému InfoPanels

Výhody prezentace prostřednictvím 
InfoPanels

Obrazovky mohou být umístěny kdekoliv v restauračním 
zařízení, aby zákazníkům poskytly informace o aktuální 
nabídce.

Sníží náklady, protože umožní rychlejší a levnější změnu 
nabídky oproti tištěným materiálům.

Urychlí objednávky, protože zákazník dostává více 
informací a dostává je včas.

Usnadní provoz řetězce, protože poskytne vzdálenou 
kontrolu nad podporou nabídky i v geograficky 
vzdálených restauracích.

Zvýší tržby díky poutavé grafické prezentaci jídel a nápojů. 

Má větší vliv na rozhodnutí zákazníka.

Přizpůsobí prezentaci různým denním obdobím.

Uspokojí potřeby hostů zobrazením nutričních hodnot
a dalších důležitých informací.

Umožní okamžitě reagovat na vzniklou situaci 
při vyčerpání menu nebo jednoho druhu jídla.

Zajistí pomocí interaktivního panelu odbavení maximální-
ho počtů zákazníků v co nejkratším čase, zvlášť u drive-in 
oken, čímž snižuje náklady na obsluhu.

Více informací o funkcích a hardware lze najít v příslušné 
dokumentaci k systému InfoPanels. Naše společnost nabízí 
veškeré služby počínaje projektem, přes vývoj systému, jeho 
implementaci, až po servisní činnost a instalace nových  
verzí software, aby naši klienti byli neustále o krok před 
konkurencí.

Funkcionalitu a grafické provedení jednotlivých obra-
zovek vždy vytváříme na přání zákazníka.

důležité prezentovat svou nabídku multimediálně, 
přizpůsobovat ji dennímu režimu a lákat své hosty na vý-
hodné akční menu.
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