
Zarządzanie bezpieczeństwem i 
wspieranie badań marketingowych 

w oparciu o video-analitykę.



•Agenda

• Przeznaczenie
• Zadania
• Realizacja
• Metody
• Narzędzia
• Techniki
• Prezentacja
• Optymalizacja
• Korzyści



•Przeznaczenie

Placówki handlowe 

Salony sprzedaży

Pawilony handlowe

Hale targowe  

Stoiska handlowe

Sklepy  osiedlowe

Placówki detaliczne

Centra handlowe

Salony usługowe

Hipermarkety

Sieci sklepów

Supermarkety Zakłady usługoweLokale handlowe

Punkty sprzedaży



•Zadania

Pozyskiwanie
informacji

i danych
marketingowych



•Realizacja

Analiza zachowań klientów i obsługi



•Metody

• Badanie liczby 
klientów

• Badanie 
zainteresowania 
klientów
 produktem
 wystawą
 sklepem
 reklamą

• Badanie zaangażowania obsługi, sprzedawców



•Narzędzia

• Pomiary liczby klientów
- potencjalnych
- faktycznych



•Narzędzia

Badanie 
zainteresowania 
klientów:

- produktem
- wystawą
- sklepem
- reklamą

• Wyznaczanie obszarów/obiektów zainteresowań klientów

• Określanie stopnia zainteresowania produktem 
- spostrzeżenie
- zaabsorbowanie



•Narzędzia

Badanie zaangażowania 
obsługi / sprzedawców

• Wyznaczanie obszarów 
przebywania obsługi

• Analiza kolejek 
oczekujących



•Techniki

Zliczanie 
klientów

Detekcja przekroczenia wirtualnej bariery
- 1-kierunkowo (wejścia, wyjścia)
- 2-kierunkowo (przejścia)



•Techniki

Wyznaczanie obszarów 
i obiektów zainteresowania 
klientów

• Detekcja wkroczenia w wirtualną strefę 

• Detekcja opuszczenia wirtualnej strefy

• Pomiar czasu przebywania w wirtualnej strefie



•Techniki

Wyznaczanie obszarów
i obiektów zainteresowania 

klientów

• Określanie stopnia zainteresowania:
- pomiar ilości osób przechodzących obok sklepu
- pomiar ilości osób wchodzących do sklepu



•Techniki

Wyznaczanie obszarów przebywania 
obsługi/sprzedawców
Szacowanie rozmiarów kolejek oczekujących klientów

• Detekcja wkroczenia 
w wirtualną strefę 

• Detekcja opuszczenia 
wirtualnej strefy

• Pomiar czasu przebywania 
w wirtualnej strefie



•Prezentacja

Zróżnicowane formy raportów / 
statystyk

- dane jakościowe
- dane ilościowe

• Tabele liczbowe
• Wizualizacje



•Prezentacja

• Tabele liczbowe -> Wykresy graficzne



•Prezentacja

Strefy aktywności  (heat map)

Wizualizacje



•Prezentacja

Punkty aktywności  (spot map)

Wizualizacje



•Optymalizacja

• Aranżacja przestrzeni handlowej/usługowej 
(ewaluacja wykorzystania)

• Rozlokowanie produktów, reklam 
(weryfikacja skuteczności)

• Obsadzenie personelem handlowym 
(ocena zaangażowania)

•Optymalizacja i integracja systemów bezpieczeństwa



•Korzyści

Optymalizacja marketingowa

Obniżenie kosztów

Zwiększenie sprzedaży

Podniesienie stopnia bezpieczeństwa



•Korzyści

Spadek aktów wandalizmu

Mniej bójek i napadów

Spadek ilości kradzieży

Wspomaganie pracy służb

Natychmiastowe reagowanie na zdarzenia



•Wsparcie techniczne - Dahua

Firmware, CE, Karty, Instrukcje, Wikipedia
PORTAL

Cztery poziomy zaawansowania
WARSZTATY

Selektory, kalkulatory, konfiguratory
NARZĘDZIA

Wideoporadniki, próbki nagrań, testy, recenzje
PORADNIKI



Zapraszamy do współpracy

Autoryzowany Partner Dahua Technology
4Protection Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa
Kontakt:
Ryszard Kijewski
r.kijewski@4protection.pl
Tel. +48 501454680

mailto:r.kijewski@4protection.pl
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