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معلومات مساندة

:تجربة العميل

نظرهم هة وجعنه ينتج مما .المشتريرحلة نواحي جميع خالل كلي بشكل التجارية العالمة عن العمالء يأخذه الذي االنطباع هي العميل تجربة 

.واإليراداتالمبيعات عل كبير بشكل تؤثر والتي التجارية العالمة عن 

.المنتج واألشخاصنقاط االتصال األساسية التي تخلق تجربة العميل هي 

اإلدارة المالية●

إدارة فائض الطعام●

إدارة المخزون●

منع الخسائر●

التسويق وإدارة عالقات العمالء●

منصات التوصيل●

أحدث التقنيات في قطاع المطاعم

الشاشات الرقمية●

للعمالءفاي الوايخدمة ●

برامج الوالء والمكافآت●

محطات شحن الهواتف الذكية●

منصات حجز الطاوالت●

المواقع اإللكترونية●

المطابخ الذكية●

يةمنصات الدفع عبر الهواتف الذك●

األجهزة التي توضع عل الطاولة●

إدارة قوائم االنتظار●

تدريب الموظفين●

كفاءة الطاقة●

الطاقم●

منصات نقاط البيع●
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معلومات مساندة

:عملية تصميم تجربة عميل متعددة الحواس

ة مثل ما يجعل التصميم المتعدد الحواس مميزاً هو الطابع والشعور الذي يمنح العميل تجربة تشبع حواسه الخمس

عض هناك ب. الشاشات الجدارية، الشاشات عل الطاولة، موزع العطور، نظام السماعات المتعددة التي تكمل الطعم

:الخطوات التي يجب العمل بها عند تصميم أي تجربة

: لماذا

ما هو التأثير المرغوب من تصميمك؟

:  كيف

ماهي التجربة المطلوبة؟

:  النماذج

ماهي األدوات والمواد التي تؤثر عل التجربة؟ 

:  التحليل

ماهي الخصائص الحسية للنماذج؟

:  الدمج

ماذا ستكون التجربة الحسية؟

:  التصميم

تكاملالتعبير عن نتائج األسئلة بتصميم م
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معلومات مساندة

degree-360))الشاملةالعميل تجربة  View من بدءاً واحد، مكان في العميل بيانات جميع جمع تتضمن طريقة هي

مالء، العخدمة مع العميل تفاعالت وكل والحالية السابقة الشراء بيانات جميع إل األساسية، االتصال معلومات 

.االجتماعيالتواصل وسائل عل سلوكهم إل باإلضافة 
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:بعض المعلومات واإلحصائيات

أن يقولون المطاعم رواد من 

عد تساالمطاعم في التكنولوجيا 

م زيارتهتحسين في عام بشكل 

.للمطعم

أن يقولون المطاعم أصحاب من 

ملهم عتحسين في تساعد التقنية 

.كبيربشكل 

د استعداعل المستهلكين من 

ضل أفتغليف مقابل المزيد لدفع 

ن مالمصنوعة الخارجية للطلبات 

.مستدامةمواد 

المراجعات يقرؤون العمالء من 

.الشراءقبل االنترنت عبر 

أن المرجح من العمالء من 

عل يحتوي موقع من يشترون 

.المستخدمينتعليقات 

الجهاز أن يعتقدون العمالء من 

ي فيساعد الطاولة بجانب اللوحي 

.عامبشكل تجربتهم تحسين 
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:بعض المعلومات واإلحصائيات

.استخدامهاالمتزايد التقنيات من تعتبر الطلبات أتمتة •

فيدوالر مليار 38بقيمةتقدر صناعة الجوال وتطبيقات الذكية الهواتف عبر المقدمة الطلبات تصبح أن المتوقع من •

2020.

.%5-% 3بنسبةاإلجمالية المبيعات زيادة إل رقمية طعام قائمة تثبيت يؤدي أن يمكن •

.2020عامفي مليار 24إلالغلوتين من الخالية األطعمة مبيعات تصل قد •

الكلمة هي كانت "خدمة"كلمةأن وجد .مطعمموقع 1300منألكثر االنترنت عبر تقييماً 331,920منألكثر نصي تحليل •

.شيوعاً األكثر الرئيسية 

عل لقدرة افمثالً .بسيطةتكون أن الممكن من العميل لتجربة الكثير الشيء تضيف أن الممكن من التقنيات بعض •

.كبيرةميزة تكون أن ممكن الواحدة الطاولة عل الفاتورة تقسيم 

.واحدةسلبية تجربة بعد مجدداً المطعم إل الذهاب عدم يقررون العمالء من 51%•



شكرًا لكم 


