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Jak wygrać bitwę o klienta? 
6 fi larów Customer Experience

Doświadczony klient

Customer experience
Jak zmienia się człowiek i jego doświadczenia w świecie cyfrowym

Customer Experience (CX)
– historia nie zawsze pozytywnych 

doświadczeń

W erze Handlu 4.0

Kształtowanie świadomości klienta 
w kontakcie z marką jest jak zdobywanie 

doświadczenia przez podróżnika

Podróż dookoła świata
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Oddział Szczecin

Oddział Słupsk

Oddział Gdańsk

Oddział Warszawa

Oddział Poznań

Oddział Wrocław

Oddział Kraków

Emtor Sp. z o.o, wyłączny przedstawiciel marki Yale® w Polsce, już od ponad 30 świadczy wysokiej jakości 
usługi związane z transportem wewnętrznym. Jest to największe prywatne przedsiębiorstwo na rynku 
wózków widłowych w naszym kraju. Siedem oddziałów oraz ponad 100 strategicznie rozmieszczonych 
punktów serwisowych, połączonych z najwyższej klasy serwisem mobilnym gwarantuje reakcje serwisową 
wynoszącą od 2 do 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki. Na sukces firmy składa się przede wszyst-
kim pełna gama wózków czołowych i urządzeń magazynowych o udźwigu od 1.000 kg do 16.000 kg, która 
sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów. Kompleksowa oferta obejmuje: 

� sprzedaż/wynajem nowych wózków widłowych
� sprzedaż/wynajem używanych wózków widłowych
� sprzedaż części zmiennych do wszystkich marek wózków widłowych
� serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
� finansowanie (leasing, wynajem, wynajem z opcją odkupu, opieka serwisowa, 

zarządzanie flotą,  ubezpieczenia, dofinansowania)
� outsourcing (wynajem wózka widłowego z wykfalifikowanym operatorem)

Technologia geonawigacji zastosowana w autono-

micznych wózkach marki Yale® opiera się na pro-
stej zasadzie – wózki uczą się i rozpoznają infra-

strukturę magazynu.

Autonomiczne wózki widłowe
Wdrażając autonomiczne wózki do naszej działalności bę-
dziemy w stanie skonfigurować magazyn w sposób, który 

spowoduje spadek kosztów eksploatacji, wzrost wydaj-

ności operacyjnej oraz minimalizację liczby przestojów, 
wypadków i uszkodzeń towarów. Autonomiczne, samo-
jezdne wózki widłowe nadają się idealnie do wykonywa-

nia powtarzających się zadań, takich jak transporto-

wanie palet, ich załadunek i rozładunek.
Zintegrowana kontrola nawigacji pozwala wózkom sa-
modzielnie obliczać najbardziej efektywne trasy pomię-

dzy punktami przejazdu i kierują urządzeniem tak, aby 

uniknąć zatorów i ew. niebezpiecznych sytuacji. Wózki 
potrafią optymalizować trasę i obsługę, na co pozwala 
im oprogramowanie do zarządzania ruchem. Dzięki temu 
zmniejsza się także zagęszczenie pojazdów w ruchu, co 

przekłada się także na mniejsze koszty utrzymania floty.
Robotyka będąca w sercu autonomicznych, samojezd-
nych wózków Yale® to wynik 10 lat prac badawczo-roz-

wojowych prowadzonych przez firmę Balyo w dziedzinie 
robotów mobilnych. Umożliwia flocie samojezdnych robo-
tów na auto lokalizację w czasie rzeczywistym i nawi-

gowanie wewnątrz budynku bez konieczności stosowania 

dodatkowej infrastruktury,  co odróżnia te wózki o innych 
zautomatyzowanych urządzeń i pojazdów AGV.

Dla większej prostoty autonomicznym, samojezdnym 

wózkom widłowym Yale® pozostawiono możliwość ręcz-
nego sterowania, dając operatorom swobodę w decydo-
waniu o tym, kiedy przejąć kontrolę nad urządzeniem, aby 
wykonać pożądane zadanie.


