
Smarte
bilforhandlere

FYLD TANKEN OP MED DATAINDSIGT



PUT DIN DATAINDSAMLING 
I AUTOMATGEAR

Fremtidens bilforhandlere vil i stigende grad være
mere optimerede ved hjælp af digitale tiltag, hvorved
deres kapacitet og potentiale udnyttes bedst muligt.

Teknologi, data og automatisering, der øger effektivitet
og kapacitet, samt giver værdifuld dataindsigt om
bilforhandlernes reelle brug og behov bliver mere og
mere populært.

Årsagen er simpel: ønsket om mere bæredygtige,
intelligente forretninger, der samtidig er
ressourceeffektive og besøget værd.

 

OPTIMÈR DINE KAMPAGNE- 
OG MARKETINGSTRATEGIER

Opdag effekten af dine
marketingstrategier, såsom

tilbudskampagner og tv-reklamer. Via
integration mellem dit fortrukne POS

system og vores software giver vi dig et
direkte indblik i, hvordan

marketingkampagner korrelerer med salg.
 

Få et ugentlig, månedligt eller årligt
overblik over effektiviteten af dine tiltag,

således du kan lave fremtidige
handleplaner, der øger salg og styrker dine

daglige operationer.
 

KUNDEREJSE- OG
ADFÆRDSINDSIGT 

Vores kundetællerløsning giver en dyb indsigt i, hvordan kunder og besøgende
opfører sig i et fysisk og offentligt rum. Med os kan du se, hvilke zoner og områder i
din forretning, der tiltrækker mest opmærksomhed, samt hvilke der ikke gør. 

Med indblik i kunderejse, herunder gangmønstre, opholdssteder, opholdstider og
blikretning, kan I forstå hvilke tiltag, der appellerer til kunden og hermed sørge for at
I har tildelt de rigtige ressourcer, de rigtige steder. 

 



Live Inside
Antal personer inde i forretningen 

Opholdstid- og steder
Hvor, og i hvor lang tid, stopper folk og
kigger?

Heatmaps
Visualisering af populære områder 

Besøgstal pr. dag
Sammenlignet med andre
dage/uger/måneder/år

Besøgstal
Sammenlignet med events og 
kampagner 

Vores nyeste løsning muliggør endnu mere
dataindsigt for jer. Med en multifunktions IoT-
sensor på størrelse med et lille batteri kan I
eksempelvis måle, hvor mange kunder der har
prøvesiddet jeres biler, samt åbnet og lukket
bildøre. På den måde kan I forstå kundeadfærd
og populariteten af jeres varer.  

LILLE TRÅDLØS IOT-SENSOR

FÅ INDBLIK I DET DER TÆLLER

Marketing
Styring af events og kampagner via
personligt, skræddersyet dashboard

Kø-tider og håndtering
Se kø-tider og tendenser, således du
undgår lange ventetider og utilfredse
kunder 

IoT luftkvalitet & temperatur
Mål indendørsklima, herunder
luftkvalitet, luftfugtighed og
temperatur med IoT sensorer 

Demografisk genkendelse
Opfang køn på dine kunder, samt få
seperate tællinger for børn  

Vi giver dig indsigt med
præcise real-time data
og vigtige KPI’er, så du

kan træffe de rette valg



Vi behandler kun nødvendige data og
altid i overensstemmelse med GDPR.

Al data, der sendes til vores servere, er
krypteret med SSL nøgle.

Medarbejdere, der beskæftiger sig
med persondata, bliver løbende
opdateret om GDPR.

 

DATASIKKERHED FULD INTEGRATION
Vores software kan integreres med
jeres nuværende POS-system, API og 
BI systemer, bookingsystemer,
bemandingsplaner og meget mere. 

På den måde får I værdifuld indsigt, 
der sikrer at I kan være 
handlekraftige og bevare overblikket.

Hos Vemco Group har vi mere end 17 års erfaring
indenfor kundetæller- og adfærds
analyseløsninger, og vi er Europas førende på
området.

For os, er troværdighed og integritet den
vigtigste forudsætning for alt hvad vi gør.
Vi lytter dagligt til vores kunders efterspørgsler
for at kunne udvikle vores produkter således de
imødekommer vores kunders ønsker.

Med os kan du handle baseret på fakta, i stedet
for intuition, så du kan øge salg og effektivitet.  
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