
GERBEAUD CUKRÁSZDA

"Most már elengedhetetlen 
a helyszíneinken a
technikai eszközök

bevonása."

Miért döntött a Gerbeuad a Motorola adóvevők 
használata mellett?

• MOTOROLA SOLUTIONS



A KIVÉTELESEN MAGAS SZINTŰ 
KISZOLGÁLÁS BIZTOSÍTÁSA - A GERBEUAD 
CUKRÁSZDA CÉLJA
"Talán az egyik legszebb, legizgalmasabb feladat az életben, amikor valakinek értékes kincset kell 
őrizni, sőt tovább nemesíteni. A Gerbeaud bizonyosan az egyik legédesebb és legismertebb 
gasztronómiai értéke Magyarországnak. Szép ajándék, komoly felelősség és nagy kihívás is 
egyben egy ilyen üzletet működtetni – a tradíciók őrzése mellett folyamatosan megújulni." - áll a 
Gerbeuad honlapján az idézet, amely méltán tükrözi a híres cukrászda mai hangulatát minden 
ember számára aki betér egy finom süteményre. 

Nem kérdés, hogy egy ilyen nagymúltú vendéglátóhely elsődleges célja a vendégélmények 
maximalizálása - legyen szó a termékekről, a személyzetről, vagy a varázslatos épületről. A helyi 
kiszolgálás mellett azonban a cég külső helyszíneken történő catering szolgáltatásinak is a 
magasfokú biztosítására törekszik, így elengedhetetlen egy olyan kommunikációs rendszer 
használata, ami összekapcsolja a kiszolgáló személyzetet akár a cukrászdában, akár a házon 
kívüli rendezvényeken. 

CÉG PROFIL
• 160 éves múlt
• Elhelyezkedés Budapest 

szívében a Vörösmarty téren
• Torta és sütemény 

különlegességek

IPARÁG
Horeca

VÁSÁROLT ADÓVEVŐ
• Motorola CLK exkluzív, 

miniatűr adóvevő. A 
Motorola Solutions formás 
CLK446 rádió adóvevője 
kiválóan illik a profi
megjelenéshez és 
környezethez. Hihetetlenül 
sokoldalú, könnyű és emellett
kényelmes viselet, nem 
hasonlít egyetlen hordozható 
rádióra sem.

HASZNÁLATBÓL 
ADÓDÓ ELŐNYÖK

• Rugalmas, megbízható, és 
azonnali kommunikáció

• Exkluzív megjelenés 

• A vendégek a helyszínen 
nagyszerű kiszolgálást kapnak 
a személyzettől, akik az 
információkhoz azonnal 
hozzáférnek

• Elkötelezett, professzionális és 
intuitív vendégközpontú 
munkavállalók akik munkáját 
segíti a gyors kommunikáció

• Az új Motorola adóvevők 
biztosítják a lefedettséget és a 
magas hangminőséget



VÁSÁRLÁS ELŐTT

Demó program
Mielőtt a Gerbeaud meghozta volna a végső döntést, 
szerették volna kipróbálni az adóvevőket. Erre volt is 
lehetőség, hiszen az Anico Kft. és a Motorola Solutions 
2019-ben indított demó programja ezt díjmentesen 
biztosítja az érdeklődők részére. Több modell közül, végül 
a Motorola CLK típusra esett a választást, melyet a 
cukrászda hetekig tesztelt vásárlás előtt. Mind belső 
helyszínen, mind pedig a kültéri rendezvényeknél jól 
működtek az exkluzív rádiók így nem volt utána kérdés a 
vásárlás.

Miért javasoljuk a demó programot? 
Az Anico Kft.-nél több, mint 25 éves működésünk során 
rengeteg vevővel találkoztunk. Tudjuk, hogy egy ilyen 
beruházásnál hosszas mérlegelés történik a végső döntés 
előtt. Abban is biztosak vagyunk, hogy sok cég számára 
jelent kockázatot a vásárlás így volt ez a Gerbeaudnál is: 
vajon megfelelően fognak működni az eszközök a külső 
rendezvényeinken is? - kérdezték a beszerzők. A kockázat 
csökkentése érdekében alkottuk meg közösen a 
Motorolával a demó programot Magyarországon, melynek 
keretén belül minden érdeklődő ingyenes elviheti, 
kipróbálhatja a készülékeket mielőtt meghozza a végső 
döntést!

A VÉGSŐ DÖNTÉS
Miután a Gerbeaud több hetes tesztelés után 
elégedetten szállította vissza a demó készülékeket, 
készen álltak a vásárlásra. Nagy megtiszteltetésre 
cégünket, az Anico Kft.-t választották.

Mi a legnagyobb előnye a CLK adóvevő használatának 
a Gerbeaud szerint?

• Bővíthető felhasználók.
• Kulturált kommunikáció.
• Megbízható működés.
• Könnyű kezelhetőség.

Melyek a cukrászda tervei a jövőre nézve?
"Ahol lehet alkalmazni mind azon technikai 
eszközöket, amelyek tökéletesebbé és 
színvonalasabbá teszik a szolgáltatási 
tevékenységünket."

Több cég referenciáját áttanulmányozva, valamint 
ismerős tapasztalata és ajánlása alapján került az 
Anico kft. kiválasztásra.

“ “ 



Az Anico Kft. a Motorola Solutions, Inc. hivatalos magyarországi Platinum partnere. 
www.horecakommunikacio.hu

www.anico.hu

Tegye próbára a világ legjobb, HoReCa szektorban alkalmazott 
kommunikációs rendszerét...

...díjtalanul. Mindenféle elkötelezettségtől mentesen. 

Mi segítünk kiválasztani azt a típust, amelyet szívesen kipróbálna, összecsomagoljuk, én pedig hamarosan be 
is állítok hoteljébe, éttermébe vagy kávézójába a Motorola adóvevőkkel és mindezért Önnek sem fizetnie, 
sem elköteleznie nem kell magát.

Mit kell tenni demó adóvevő igényléshez? Hívjon telefonon bátran: +36-30-472-8461 vagy írjon e-mailt 
bármikor: kerezsi.miklos@anico.hu

Kerezsi Miklós
Értékesítési vezető

www.MotorolaSolutions.com/hospitality



