
Zastanawialiście się Państwo kiedykolwiek nad:
- rzeczywistą liczbą osób odwiedzających Państwa placówkę?
- efektywnością podejmowanych działań reklamowych?
- skutecznością zatrudnianego personelu?
Zbadanie tych i wielu innych czynników, decydujących o 
sukcesie rynkowym, nigdy jeszcze nie było tak proste!
Dzięki oferowanym przez nas urządzeniom możecie Państwo Dzięki oferowanym przez nas urządzeniom możecie Państwo 
skutecznie zidentyfikować mocne strony jakie Wasza firma 
okazuje w bezpośrednim kontakcie z Klientami, ale również 
zlikwidować ewentualne niedociągnięcia.
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    porównać wyniki jeśli dysponujecie Państwo więcej niż jedną placówką

    zbadać efektywność podejmowanych działań promocyjnych, analizując ilość  zainteresowanych
    którzy pojawili się np. w trakcie trwania kampanii reklamowej,

    elastycznie określić godziny otwarcia w zależności od intensywności odwiedzin,

    określić realny przepływ Klientów zależnie od godziny, dnia tygodnia, itd.  – co 
    pozwoli określić jak obciążony jest personel i czy właściwie dobrana jest ilość obsługi 
    w ciągu dnia; a także jak skuteczne są poszczególne zespoły Sprzedawców,

A wszystko to w bardzo prosty i czytelny sposób!
Zapraszamy na naszą stronę www.licznik-gosci.pl . Nadszedł czas by policzyć korzyści!

Nasze liczniki w dyskretny sposób policzą osoby wchodzące do 
wskazanej placówki, a dzięki czytelnej i wielofunkcyjnej analizie będziecie
Państwo mogli między innymi.:

Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

Producentem urządzenia jest firma:
MIKRO SYSTEM
ul. Siewki 6
96-321 Zaręby
tel.  0509 38 99 48
info@licznik-gosci.pl

Licznik Gości
Urządzenie mające ułatwić gromadzenie danych o liczbie osób odwiedzających
sklep, butik, galerię, wystawę, salon samochodowy itp. Stanowi doskonałe źródło
informacji dotyczącej popularności firmy oraz zainteresowania klientów. Posiada
wyświetlacz i klawiaturę umożliwiającą programowanie oraz podgląd danych. Licznik
pokazuje na bieżąco stan mierzony od początku pełnej godziny oraz od początku dnia.
Wszystkie gromadzone dane są przechowywane w pamięci nieulotnej i mogą być łatwo
importowane do komputera.importowane do komputera.
Właściwości:
– zliczanie osób w rozbiciu na poszczególne godziny,
– pamięć danych pozwala na przechowywanie pomiarów z 49 dni,
– pomiary nie są tracone przy zaniku zasilania,
– możliwość importu danych do komputera,
– odczyt bieżącego stanu na wyświetlaczu,
– obsługa jednego przejścia (do 4 przy użyciu sumatora),– obsługa jednego przejścia (do 4 przy użyciu sumatora),
– menu konfiguracyjne zabezpieczone hasłem,
– autodiagnostyka i wykrywanie prób oszukiwania pomiarów,
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