
QR CODE -ברקוד דיגיטלי 

AZMA  לכםאם עוד אין!



? QRמה זה 
(Quick Response)

  1994פותח במקור ביפן בשנת

 מאפשר לשמור בתוכו תכנים שונים

 מאפשר לספק מידע רב במהירות רבה

 י סריקת הברקוד באמצעות טלפון חכם"הצפייה בתוכן מבוצעת ע
   (Smartphone)

 פרסומות, ב על גבי מוצרים שונים"שימוש נפוץ מאוד ביפן וארה ,
מבנים ועוד, אתרי אינטרנט    

 (1200%) תופס תאוצה מהירה מאוד בשנה האחרונה



:מי סורק ולמה
קצת נתונים

1200%   גידול בסורקיQR  2010דצמבר –מיולי

 65%  גידול בסריקות הQR  2011עד תחילת  2010מתחילת.

 78%  ממשתמשי טלפונים ניידים מחזיקיםSmartphone

 72%  מהמשתמשים חושבים שצריך להיותQR בפרסומות

 70%  מסורקי הQR סורקים ב- IPhone ,30%  מסורקי הQR   ב סורקים

.אנדרואיד   



?QR CODEמי סורק 



?QR CODE-מי סורק את ה

 70%  מסורקי הQR  היו סורקים את הQR שוב.

:הם QRהמועדפות לסריקת חמש הסיבות 

 87% לקבלת קופונים או הנחות

 64%  לאתרים \כניסה להגרלות

 63% קבלת מידע נוסף וממשי יותר אודות המוצר

 60%   ביצוע רכישה

 53% או יצירת קשר\או לקבלת חומר נוסף ו\הרשמה לאירועים ו.



 QR CODEלמה 
?טוב לעסק שלך

קבלת ברקוד מותאם ומוכן להדפסה באופן מידי

 מערכת קלה ונוחה להקמת הקמפיין והתאמתו לעסק

 אין סוף אפשרויות ותכנים שניתן להציג בברקוד אחד

 ממשק ניהול לשינוי והוספת רכיבים לברקוד המודפס

    מערכת מעקב גרפית המספקת מידע אודות השימוש שנעשה בתכנים
('וכוסוג תוכן , מקום בעולם, בחיתוכי זמן)השונים    

  עזרה ביצירת התכנים ומתן פתרונות לכל סוגי השימושים האפשריים
באמצעות ברקוד   

 טפסי הרשמה ועוד, התממשקות למערכות קימות לצורך החזרת לידים.



 QR CODEלמה 
?ללקוח שלך

גישה מהירה וקלה למידע הפרסומי

 יכולת צפייה חוזרת גם ללא הברקוד

 המידע נמצא אצלו בכל מקום ובכל זמן

 יכולת שיתוף ושליחת החומר הפרסומי לאנשים שונים

  הנפוציםהסמארט פונים תמיכה בכל סוג

 אינטראקטיביות של הלקוח עם התוכן



:כל ברקוד יכול להכיל
סרטונים

  קבצים
ומצגות

טפסים

Likeל-
Facebook

  מפת
הגעה

  שיחה
On line

  קישור
לאתרים

  טופסי
רישום

  הוספת
אירוע ליומן

 תמונות  /
פליירים

הוספת  
איש קשר  

ליומן

  ביצוע
רכישות



דוגמאות  
לשימושים בארץ



דוגמאות לשימושים מהעולם



!עושה הבדל. תקשורת

ZIGIT -תתחילו לסרוק . תודה על ההקשבה

AZMA -הברקוד שלנו 
ma.co.il-anat@az. 050.2771717. ענת זיו
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