symPOSium
philoxenia

Mε αμφίδρομη, real-time σύνδεση με τον ψηφιακό
Τιμοκατάλογο Digital Menu Board της MAD In Media και
το symPOSium Web POS της HiT S.A., σας δίνεται η
ευκαιρία να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη λύση
μηχανογράφησης, λειτουργικότητας και προβολής των
επισιτιστικών σας χώρων.

Μαζί με τους εξειδικευμένους συνεργάτες
μας, δημιουργήστε την δική σας in house
εμπορική στρατηγική και παράλληλα
διευκολύνετε τον επισκέπτη σας να συνθέσει
το τέλειο για αυτόν δείπνο.
Καλέστε μας για μια επίδειξη και δείτε επί
τόπου πώς θα ήταν ο χώρος σας αν διαθέτατε
το ChefPad Digital Menu.

Και όλα αυτά,
σε τιμή
που θα σας
ενθουσιάσει!

Digital Menu
Την εφαρμογή διαχειρίζεστε και ενημερώνετε μέσω
κεντρικού server ή μέσω της λύσης μηχανογράφησης που
έχετε επιλέξει από την HiTPOS Suite.

Powered by:
MAD In Media
[music / video / digital sign / member]

Digital Menu
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Digital Menu

Χαρίστε στον
Επισκέπτη σας
μία μοναδική
εμπειρία Εστίασης!

H HiT S.A. σε συνεργασία με την Mad In Media παρουσιάζει ένα νέο προϊόν υψηλής
τεχνολογίας, εξ ολοκλήρου ανεπτυγμένο στην Ελλάδα. Σε όλους εσάς που επιλέξατε
την αξιόπιστη ολοκληρωμένη λύση της HiT S.A. για να μηχανογραφήσετε τον
επισιτιστικό χώρο του Ξενοδοχείου σας, τώρα προσφέρεται ένα νέο, λειτουργικό και
καλαίσθητο εργαλείο αύξησης των πωλήσεων, το ChefPad Digital Menu.
Το ChefPad Digital Menu αποτελεί τον νέο τρόπο παρουσίασης του menu σας μέσω
tablet. Και όχι μόνο...

Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ έχει πρόσβαση:
Στο τρέχον Menu ανάλογα με την ώρα της ημέρας
Στον σωστό Τιμοκατάλογο και τις τρέχουσες Προσφορές, στην γλώσσα του
Στα συστατικά, τον τρόπο παρασκευής, την θερμιδική αξία και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε πιάτου
Σε προτεινόμενους από τον Chef συνδυασμούς πιάτων και ποτών
Ενώ απολαμβάνει μία αίσθηση πολυτέλειας και περιποίησης που εντυπώνει
το brand σας στην συνείδησή του.
Ο ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΣ διαθέτει:
Real-time, αμφίδρομη διασύνδεση με το Digital MenuBoard της MAD In
Media και τα HiTPOS Suite, symPOSium Web POS Suite, Protel PMS, Ermis
PMS της HiT S.A.
Ένα νέο εργαλείο αύξησης των πωλήσεων με εύκολη, κεντρική διαχείριση
και πολλαπλές χρήσεις [digital menu, βοήθημα του maître/σερβιτόρου]
∆υνατότητα πολλαπλών τιμοκαταλόγων, δημιουργίας συνδυαστικών ή
last-minute προσφορών και in-house δρομολόγησης προωθητικών
ενεργειών
Καλαισθησία

Πετάξτε όλους τους έντυπους καταλόγους, επιλέξτε τα πιο
ελκυστικά από τα πιάτα σας και ξεχάστε μια για πάντα φθορές,
ενοχλητικές αλλαγές τιμών και περιορισμούς στην γλώσσα!

Αναλαμβάνει το ChefPad Digital Menu.

Με το ChefPad Digital Menu μπορείτε να πετύχετε:

+22%

-9%

Αύξηση
των πωλήσεων

Μείωση
του κόστους
λειτουργίας

-25%

+41%

Μείωση
Πιο ευχαριστημένοι
του χρόνου
πελάτες
παραγγελιοληψίας

Με δυνατότητα in house φωτογράφισης
και βιντεοσκόπησης

