Cordura KIOSK
Optimer jeres salg og spar omkostninger med Cordura KIOSK
– den ubemandede billetkiosk.
Cordura KIOSK er løsningen til forlystelsesparker, museer, restauranter, idrætscenter
og andre attraktioner, der ønsker optimering af billetsalg, færre køer, reducering af
omkostninger, interaktiv formidling og i sidste ende øget salg og større kundetilfredshed.

Cordura KIOSK er tre systemer smeltet
sammen til én enhed:

Betalingsautomat

Billet automat

Informationsstander

Med Cordura KIOSK bliver salget af jeres produkter gjort mere tilgængeligt for jeres
kunder. Betalingsautomaterne har touchskærme og et brugervenligt design, der
gør selvbetjeningen nem at gå til. Det er muligt at betale med alle nets-godkendte
betalingskort, så ingen kunder går forgæves.
Billetautomaten giver jer mulighed for at sælge alt fra turbånd til entrébilletter, årskort og
købsbeviser, der printes direkte i automaten.
KIOSK løsningen bliver tilpasset jeres ønsker og behov, således at software, hardware,
design og funktionalitet giver jer de største fordele. I har også mulighed for at udvide
løsningen med webshop, mobilbetaling og meget mere.
Se case på bagsiden.
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Case: Victors Madhus
Cordura har leveret et komplet selvbetjeningssystem til restauranten Victors
Madhus i Aalborg.
Restauranten kan med Corduras
system kalde sig Danmarks første
betjeningsfri restaurant – et
koncept som restauranten er stolt
over, og som er blevet positivt
modtaget af de tilstrømmende
gæster.
På Victors Madhus fungerer
Corduras selvbetjeningssystem som
en virtuel tjener, der tager imod
gæsternes ordre. Bestillingen sendes
automatisk videre til det åbne
køkken, hvor kokkene tilbereder
maden. Gæsterne betaler med
betalingskort i automaten og kan
kort tid efter hente deres bestilling for at
nyde middagen i skønne omgivelser.

”Vi har lavet et koncept, hvor vi gerne
vil give forbrugerne en mulighed for at
få billig mad men af gode råvarer i høj
kvalitet. Og hvis gæsterne kan betjene
sig selv, så kan vi bruge de penge til de
gode råvarer i stedet.”

Bag ved selvbetjeningsløsningen
er et brugervenligt
administrationssystem, hvor
Victors Madhus har mulighed for
at redigere og sprogversionere
årstidens menu.
Velbekomme!

(TV2/Nord d. 13.02.14)
Danni Bühlmann,
restauratør på Victors Madhus

Cordura A/S | Ved Lunden 4 | 8230 Åbyhøj | 86 13 77 77 | info@cordura.dk | www.cordura.dk

