
Espaços de
VAREJO
Inteligente
Você está agregando valor a cada passo do processo de compra?

Desafios de Oportunidade em Varejo
À medida que as vendas on-line diminuem as receitas nas lojas, os varejistas estão se esforçando 
para reinventar a experiência na loja.

Espaços Inteligentes de Varejo 
Crie uma experiência rica de compra dentro da loja, personalizada e sem esforço - da promoção 
à compra - para aumentar a receita.

Rede de Varejo Digital

Diferenciação 
Black Box é seu parceiro confiável na transformação digital de varejo:

Criando espaços de varejo inteligentes para fornecer uma experiência do cliente na loja para 
melhorar vendas e reduzir custos. Integramos amplas soluções de parceiros líderes do setor 
para personalizar as compras, possibilitar a mobilidade e o wayfinding, além de garantir pontos 
de venda flexíveis.

Na Black Box, colaboramos com você para implementar um plano digital dinâmico que oferece 
uma nova, perceptível, e consistente experiência de compra que fará com que seus clientes 
falem sobre ela - e voltem para mais.

Nós começamos com a rede de varejo digital.

Black Box é o seu parceiro de confiança em 
transformação digital no VAREJO.

dos clientes preferem
comprar em uma loja física.

85%

Motivo:
. área de cobertura da loja atualizada
. compra online / quiosque, 
retira na loja

dos varejistas competirão
com a experiência do cliente.

89%

Motivo:
. mobilidade primeiro
. comprometimento no ponto de venda
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Acima de tudo, criamos soluções específicas para varejo

SEGURANÇA WIFI COBERTURA 
PARA CELULAR

CONECTIVIDADE 
COM PROVEDORES

INFRAESTRUTURA 
FÍSICA

COMPRA
PERSONALIZADA

WAYFINDING CHECKOUT
FLEXÍVEL

LANÇAMENTOS
NACIONAIS &

GLOBAIS

SOLUÇÕES
ALINHADAS A
ESTRUTURA

Nossa estratégia de implantação pode ser medida em lojas por dia, 
não em lojas por ano. Lançamentos globais e nacionais permitem 
uma experiência uniforme do cliente rapidamente, em todos os locais.

Acelerando implantação de novas soluções

Aatravés do nosso Alinhamento de Soluções Estruturadas, 
impulsionamos o alinhamento entre os objetivos reais de negócios e 
qualquer solução implantada - entregando como serviço com 
agilidade, responsabilidade e  transparência.

Permitindo aos varejistas consumir soluções da 
maneira que quiser consumi-las

dos proprietarios de 
smartphone

utilizam seu celular
enquanto esta na loja

PROMOVA
Compra Personalizada

Proporcione Wi-Fi para 
visitante para conquistar 

fidelidade e 
impulsionar compras

dos varejistas compreendem 
a necessidade de estar 

aptos a direcionar
clientes ate as prateleiras nos 

corredores da loja (Beaconstac) 

ENCONTRE
Wayfinding

Ajude o cliente a encontrar 
itens, promoções e ofertas 
com base na localização

de clientes agora são 
conquistados com 
cupons no celular

(Koupon)

COMPRA
Checkout Flexivel

Permite conveniência e
vendas cruzadas em qualquer 

lugar dentro da loja

million

das empresas 
ainda não começou a 

sua transformação 
digital

Mais de


