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Ритейл сектора се променя динамично всеки ден, като развитието поставя
нови предизвикателства пред производители и търговци. С нарастването на
конкуренцията и развитието на потребителските предпочитания търговците
продължават да усъвършенстват предлагането в зависимост от начина, по който
потребителите разглеждат, пазаруват и купуват. Изпробват се нови техники и
технологии, които да добавят стойност цялостно ново изживяване в процеса на
стандартното пазаруване.
От първостепенно значение днес е
търговецът да успее да спечели
вниманието на клиента.
Това е и първата посока, която
#RETAIL SHOW
развива, за да покаже атрактивни
и завладяващи инсталации за точката
на продажба, там където клиентът
решава кой точно продукт да купи.

ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ДИНАМИЧНАТА
СИТ УАЦИЯ ПРОМЕНЯ НАГЛАСИТЕ
И ТЪРСЕНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ
ЕЖЕДНЕВНО.
Особеностите на новата обстановка,
очакванията за бързо и улеснен достъп
до качествен продукт, налагат внедряване
на нови и смарт технологии при предлагането.
Голямото предизвикателство пред стационарната
търговия на дребно сега е да достигнеш до всички сетива
на клиента още от входа на обекта.
#RETAIL SHOW 2022
Представяме иновации и тенденции
в областта на търговия на дребно.
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ПЛАНИРАНЕ НА
ПРОСТРАНСТВОТО,
ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
СЪДЪРЖАНИЕ:
архитектура и дизайн на ритейл зони,
взаимовръзки и синергия, управление на проекта;
неутрални и хладилни витрини за магазини;
мебели, дескове, шоукейс, стенни системи,
системи от рафтове и етажерки;
ритейл оборудване за хранителни магазини;
обзавеждане на магазини и складове;
системи за организация на рафтовете,
дисплеи, стелажи;
климатизация и вентилация;
колички за пазаруване, каси, складови колички;
машини за почистване;
системи за съхранение;
декориране, пакетиране;
светлинна и друга реклама.

Разказването на истории,
чрез архитектурата и дизайна на
обекта е страхотна възможност
за търговеца да създаде
индивидуални реалности и опит.
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Технологиите за търговия ни дават нови
маркетингови възможности и стратегии за успех!
СЪДЪРЖАНИЕ:

ТЕХНОЛОГИИТЕ
КАТО ОСНОВА
ЗА РАЗВИТИЕТО
НА СЕКТОРА

системи за плащания;
решения за дигитален маркетинг;
визуални технологии и системи за ръководене
на клиента, входни зони;
POP и POS софтуер, хардуер и услуги;
решения за електронна търговия;
роботи и изкуствен интелект в ритейл сектора;
управление на вериги за доставки, етикетиране;
контрол на достъпа, платежни системи;
наблюдение на стоките, инсталации за наблюдение;
мобилни плащания, управление на плащанията в брой;
складиране и транспорт;
технологии за сигурност;
интеграция на мобилни устройства
в дистрибуторските системи;
облачни услуги;
аналитични приложения;
печатни технологии за ритейл сектора.

ПАНДЕМИЯТА КАТО КАТАЛИЗИРАТОР ЗА БУРНА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
НА РИТЕЙЛ СЕКТОРА, Е ОСОБЕНО СИЛНО ВИДИМО В ХОРЕКА СЕГМЕНТА.

Започна активен процес на внедряване на технологии, които да опосредстват процеса на клиентско обслужване,
което в ХоРеКа сектора е в основата на бизнес модела. Разработват се технологии за обслужване на клиенти на ресторанти,
кафенета и хотели с минимален или дори отсъстващ физически контакт, като много от тези новости в оборудването
за ресторанти, кафетерии и кулинарни магазини ще бъдат представени на предстоящите изложения СИХРЕ 2022 и #Ритейл шоу.
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#RETAIL SHOW 2022
ще покаже тенденциите и развитието
в областта на технологиите за търговия
на дребно, предизвикателствата и
възможностите, които те дават, мобилни
решения, плащанията и свързаните с тях
технологии за сигурност, стратегиите
за успех, свързани с цифровите и
традиционните канали и др.

международно
изложение за хотелско,
ресторантско, кетъринг
и СПА оборудване
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ДВЕТЕ ИЗЛОЖЕНИЯ ЗАЛАГАТ И НА КАЧЕСТВЕНА
ПРОФЕСИОНАЛНА СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

SIHRE

СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РИТЕЙЛ СЕКТОРА

Digital Village

обединява специалистите в дигиталните
решения, които обслужват както ритейл
сектора, така и рекламната индустрия.
Глобална платформа за презетиране
на дигитални решения, технологии и иновации
в областта на ритейла, рекламата и печата.

GASTRONOMIX
форум за висша
кулинария отново
залага на тематично
структурирана програма.

Bocuse d’Or БЪЛГАРИЯ
Националната
квалификация
за млади професионални
готвачи.

СЕМИНАРИ ЗА ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ
ОСНОВНИ АКЦЕНТИ 2020:

Архитектурата на хотела
КАК ДА СЪЗДАДЕМ
като магнит за туриста
УСПЕШЕН ХОТЕЛ?
Хотелът на XXI век: как чрез
новите технологии да постигнем
по-добро преживяване на госта?
Инвестиции в хотели в България:
Къде, в какво и колко да инвестираме?
СЕМИНАР
Управление на хотела: какво
ЗА ХОТЕЛИЕРИ
пропускат собствениците?
И РЕСТОРАНТЬОРИ
MARKETING

DIGI TAL
TOOL S
SEMINAR

for
hoteliers
restauranteurs

ОЧАКВАМЕ ВИ!
# R E TA I L
SHOW
www.retailshow.bg

SIHRE
www. sihre.bg

15 – 18 МАРТ 2022
ОРГАНИЗАТОРИ:
КОНТАКТИ:

e-mail: dnikolova@iec.bg

