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Co vše Vám může RegioGraph nabídnout?

 » Analýzu oblastí podle vybraných charakteristik – 
například podle hustoty obyvatelstva, prodeje v 
daných oblastech, kupní síly atd. To vše na libovolné 
úrovni (obce, oblasti PSČ, okresy, kraje).

 »  Možnost vytváření vlastní regionální struktury, tedy 
vytvoření vlastních hranic regionů definovaných ve 
Vaší společnosti.

 »  Automatické generování dojezdových vzdáleností 
s ohledem na silniční síť. Systém Vám tedy 
automaticky vytvoří hranice dojezdu v minutách či 
kilometrech s tím, že bere v potaz různé průměrné 
rychlosti na jednotlivých typech komunikací.

 »  Mapování spádových oblastí.

 »  Zobrazování tržních podílů v jednotlivých regionech 
pomocí grafů, kartogramů a celé řady dalších 
vizualizačních nástrojů.

 »  Výpočetní funkce spojené například s automatickou 
optimalizací obchodních teritorií.

 »  A umožňuje celou řadu dalších funkcí. 
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Systémy 
 
RegioGraph je mapový systém (tzv. GIS), který umožňuje vizualizovat data v mapách.
 
Systém je určen k vizualizaci vlastních interních dat uživatele (prodejní výsledky, umístění provozoven 
/ zákazníků atd.), ale i k vizualizaci dat z dalších zdrojů (demografické charakteristiky, kupní síla obyvatelstva, 
potenciální nové provozovny atd.). Je zaměřen především na využití v obchodní sféře, a proto je uzpůsoben 
tak, aby byl co nejjednodušší na ovládání. Tento systém je možné obohatit o mapy celého světa. RegioGraph 
umožňuje vizualizaci bodů v mapě, tedy například zákazníků, poboček konkurence, sílu obchodních zástupců 
i skladů atp., a tyto body umožňuje umisťovat do mapy automaticky na základě adres, nebo GPS pozic.

Jak RegioGraph využít pro Váš byznys?
 
Tento mapový nástroj nachází široké uplatnění zejména 
v obchodní sféře (obchod a distribuce), ale také u firem 
a institucí z řady oborů, například: doprava a logistika, 
výroba potravinářského i nepotravinářského zboží, 
finanční služby, energetika, průmysl, cestovní ruch, 
zdravotnické služby, reklama, telekomunikace, školství, 
stavebnictví, státní a místní správa atd.
 
Jaké informace získáte z RegioGraphu?

 » Jaké je územní rozmístění Vašich zákazníků a Vaší 
konkurence?

 » Jak získat lepší přehled o regionální struktuře Vašich 
výsledků?

 »  Jak zhodnotit a jakým způsobem využít 
spotřebitelský potenciál v konkrétních územích?

 »  Jak efektivněji řídit Váš prodej a marketing se 
zohledněním lokálních podmínek?

 »  Jak správně zvolit nejvhodnější lokality pro Vaše 
expanzní záměry?

 »  Jak využívat výhod, které nabízí geomarketing?

 »  Jak být o krok napřed před Vaší konkurencí? 

Investice

 »  dle rozsahu


