
Perakende 
Sektöründe

Dijital 
Çözümler

AVM, Mağaza, Sinema, Showroom ve Marketlere Özel 
Kiosk ve Digital Signage Çözümleri



Müşterilerinize her zamankinden
daha yakınsınız…

Müşterinin 
memnuniyeti,
sizin cironuz ve 
kârlılığınız artar.

Kiosk İnnova’nın yenilikçi kiosk ve
Digital Signage ürünleri ile;

Alışveriş merkezinizi ziyaret edenlere en iyi hizmeti sunarsınız,
Sinemanızdaki gişe sıralarını azaltırsınız,
Marketlerinizdeki kasa kuyruklarının önüne geçersiniz.
Mağaza stoklarında kalmayan ürünlerinizi internet üzerinden satabilirsiniz.

>> İhtiyaçlarınıza özel dijital çözümlerimizi keşfedin



Alışveriş Merkezleri

Mağazalar

Marketler / Süpermarketler

Bayi&Showroom’lar

Sinemalar

Kiosk ve dijital ekranlar
nerelerde kullanılır?

>> Detaylı kullanım alanları



Perakende 
Sektöründe

TOP 5
Dijital Çözüm 

Örneği

>> Tüm örnekler için tıklayın



Müşterilerinize kampanyalarınızı duyurun,
Yeni ürünlerinizi tanıtın,
Reklamlarınızı yayınlayın,
7/24 canlı ekranlarla ilgiyi üzerinize çekin…
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5  Showroom / Bayi Çözümleri
Showroom ve bayilerinizde 
yenilikçi bilgilendirme 
ekranları...



Örnek Proje: Türk Telekom Ortak Mağaza

Türkiye’nin her yerinde konumlanan ve Türk Telekom, TTNET ve AVEA’nın tüm ürün 
ve hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak mağazalar Kiosk Innova Digital 
Signage çözümleri ile donatıldı.



>> Bayi ve showroomlara özel dijital çözümlerimizi keşfedin

Her mağazada; 42” ve 55” ekranlar, dokunmatik ekran ve vitrin ekranları...
Yıl sonunda 800 adet mağazada kurulum…
Uçtan uca kurulum ve içerik düzenleme ve yayın yönetim hizmetleri...

Türk Telekom Ortak Mağazalarda neler yapıyoruz?



Sinemaseverler bilet kuyruğunda 
beklemek zorunda kalmıyor...
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4  Sinemalar için Bilet Satış Çözümleri

Kiosk İnnova biletleme çözümleri ile
sinemalarda: 
  
   Birkaç dokunuşla yer seçimi yapmak,
   Nakit veya kredi kartıyla bilet satın almak,
   Bileti bastırarak hemen salona geçmek mümkün.



Örnek Proje: MyBilet Bilet Satış Kioskları

Türkiye’nin ilk e-bilet şirketi MyBilet, 
müşterileri için; gişe kuyruğunda harcanan 
zamanı minimuma indirecek, kolay ve keyifli 
bir biletleme yöntemi arıyordu.

>> Yurt içi ve yurt dışı sinema kiosklarımızı inceleyin



>> Tüm sinema referanslarımızı inceleyin

Sanatseverler bilet sırası beklemek zorunda kalmıyor,
İstedikleri koltukları kolayca seçebiliyor,
Nakit ya da kredi kartı ile ödemelerini anında yapabiliyor,
Zahmetsizce bilet satın alabiliyorlar.

Kiosk İnnova’nın Bilet Satış kioskları ile;



Marketlerde uzun kasa kuyrukları artık 
tarih oluyor…
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3  Marketler için ekspres kasa çözümleri

Self-servis ekspres kasa çözümleri ile
müşterileriniz;
  
   Sıra beklemeden kasaya ulaşır,
   Ürünlerin barkodlarını okutur,
   Nakit ya da kredi kartıyla işlemlerini tamamlarlar.



Örnek Proje: Bulgaristan süpermarket kioskları

>> Marketler için kiosk referanslarımızı detaylı inceleyin

Kiosk İnnova'nın biletleme çözümleri ile;
  
   Ürünlerini ekspres kasalarda okutabiliyor,
   Nakit veya kredi kartıyla anında ödeme yapabiliyorlar.



Yeni nesil mağazacılık anlayışıyla tanışın.

   Kasa kuyruğunda geçen zamanı azaltarak verimliliği artırır,
   Dinamik ve canlı içerikle alışveriş deneyimini güçlendirir,
   Kısıtlı alanınızı daha verimli değerlendirmenize imkan sunar,
   Ürünlerinizi, mağaza stoklarında bulunmasa bile satabilmenizi sağlar.
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2  Mağazalar için dijital çözümler…



Örnek Proje: Beymen Mağazası’na Dijital Ekranlar

Beymen’in Zorlu Center’daki Türkiye’nin en 
büyük mağazasında Kiosk İnnova ekranları 
mağazaya şıklık ve işlev katıyor…



Örnek Proje: Beymen Mağazası’na Dijital Ekranlar

Çeşitli videowall, monolith ve DS çözümleri 
ile mağaza ziyaretçilerine bilgilendirme ve 
ürün tanıtımları görsel bir şölenle yapılıyor…

>> Mağazacılıkla ilgili tüm projelerimiz için tıklayın



Alışveriş merkezleri müşterilerinin 
memnuniyetini artırın...

   Yön bulma ekranlarıyla alışveriş kolaylığı 
sağlayın,
   Reklamlarınızı müşteriyle aralıksız 
buluşturun,
   Onları kampanyalardan anında
haberdar edin.

Güçlü müşteri deneyimi, size kazanım 
olarak dönsün.
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1  AVM’ler için kiosk ve dijital çözümler



Örnek Proje: Forum Alışveriş Merkezleri
Kiosk İnnova, Kayseri ve Gaziantep’teki 
Forum AVM’lerde müşterilere Touchdeskler 
ile hizmet veriyor.

>> AVM çözümlerimizi inceleyin



Örnek Proje: Forum Alışveriş Merkezleri

Ziyaretçiler, dokunmatik panolar ile hem AVM içinde aradıkları noktaları buluyor,
hem de çeşitli reklam ve bilgilendirme mesajlarını inceleyerek alışverişlerini keyifli 
hale getiriyorlar.

SAMSUN

GAZİANTEP

DİYARBAKIR

ANKARA



>> Perakende sektöründeki tüm kullanım alanlarını keşfedin

Cafe/restoranlar

Benzin
istasyonları

Tema
parkları

Kiosk ve Digital Signage çözümlerini
farklı alanlarda da kullanabilirsiniz…



>> Size özel dijital çözümler için formu doldurun.

avantajları sağlar…

Gelir

İnovasyon

Müşteri memnuniyeti

Verim

Dijital Çözümler size Perakende alanında;



Verimliliği ve satışları artırın…

Mağaza için kiosklar ve kasa önü çözümleri ile müşterilerinizin zamanını
en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayın.



Yerinde servis, tek noktadan yönetim…

Kiosk İnnova, çoklu lokasyonda hem yerinde servis, hem de tek noktadan merkezi 
yönetim imkanı sunuyor.



Görsel şölen yaşatın

Etkileyici görsellikte Digital Signage’lar ile mağazalarınızı renklendirin, müşterilerinizi 
etkileyin…



>> Size özel dijital çözümler için formu doldurun.

Müşteriler mağazanıza girmeden
etkileşimi başlatın.

Video Wall, interaktif ekranlar ve self-servis cihazlar ile müşteri deneyimini en üst 
seviyeye taşıyın. 



Bize telefonla ulaşın:
0212-329-7315

E-mail gönderin:
info@innova.com.tr

Görüşme talep edin

Kiosk ve dijital çözümlerimiz ile ilgili daha fazla bilgi için:

www.kioskinnova.com


