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Sali de jocuri – Cazinouri – Cluburi de noapte 
Monitorizati in permanenta gradul de ocupare si trasformati vizitatorii in clienti 

 
In lumea reala, activitatea din Cluburi si Cazinouri produce date in acelasi mod ca si in spatiul online; 
in timp ce in spatiul online, site-urile Web permit colectarea, monitorizarea si analizarea datelor de 
client pentru a oferi clientilor  experiente de cumparare superioare, in lumea reala, Cluburile si 
Cazinourile pierd oportunitati importante deoarece nu valorifica similar datele cu care opereaza si pe 
care le-ar putea colecta. 
 
Cu solutiile si serviciile noastre puteti sa: 

 Alegeti o nou amplasament pentru o noua locatie functie de potentialul si competitia din 
proximitate. 

 Masurati in permanenta gradul de ocupare permis de legislatie. 

 Cunoasteti numarul exact de vizitatori si rata de conversie a acestora in clienti. 

 Descoperiți tendințele traficului de vizitatori și alocați personalul in consecinta. 

 Utilizați platforma Business Intelligence pentru a compara performanta intregii retele in timp 
real. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pentru informatii suplimentare, detalii comerciale sau comenzi, accesati site-ul nostru 

www.marcvic.ro sau contactati-ne la adresa de mai jos. 
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 Monitorizati in permanenta numarul de vizitatori si gradul de ocupare pentru a 
nu incalca legislatia in vigoare. 

 Determinati numarul de vizitatori si rata de conversie in clienti in timp real, cu 
o precizie de 98%. 

 Identificati si analizati cele mai performante locatii si identificati motivele 
succesului pentru multiplicare. 

 Optimizați alocarea de personal in funcție de numarul de vizitatori si de orele 
de varf care va genereaza cel mai mare trafic. 

 Captati numarul de vizitatori care trec prin fata locatiei dvs si cati dintre acestia 
intra in Clubul dvs. obtineti astfel rata de conversie a acestora in clienti. 

 

Contorizare persoane 

Platforma Business Intelligence de raportare 

 Usor de utilizat – aplicatie Cloud (SaaS). 

 Monitorizeaza in permanenta starea sanatatii sistemelor de contorizare. 

 Ofera protectie si securitate datelor colectate. 

 Ofera acces la o gama larga de rapoarte si templates predefinite si corelate cu 
datele dvs. 

 Disponibila si pentru  Android, IOS. 
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