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A digitális próbafülkék valósággá válnak a Vodafone és a Mango 

együttműködésében 

A Vodafone és a Mango divatmárka ma bejelentett együttműködése nyomán hamarosan 

valósággá válnak a digitális próbafülkék, melyek első körben a kiemelt Mango üzletekben 

lesznek elérhetők világszerte. 

A digitális próbafülkék alapját a Mango által tervezett és a Vodafone, illetve a Jogotech 

együttműködésében fejlesztett, IoT (Internet of Things, azaz dolgok internete) megoldást 

alkalmazó digitális tükör adja. A tükör lehetővé teszi, hogy a vásárló beolvassa a ruhacímkéket, 

majd egy digitális óra segítségével jelezhet az üzletben dolgozó értékesítőnek, ha különböző 

méretekre vagy színekre van szüksége. Emellett az eszköz további ruhákat is javasol az eredetileg 

választott ruhadarab kiegészítéseként.  

A Mango célja, hogy bevezesse ezt a megoldást a legnagyobb üzleteiben, Barcelonától New 

Yorkig és így az online és valós vásárlási élmény egyvelegét nyújtsa a vásárlóinak. Ez az első fázisa 

a Mango nagy digitális átalakítási projektjének, melynek célja, hogy a vásárlók új módon 

kapcsolódhassanak a márkához.  

„Ennek a projektnek köszönhetően nem csak, hogy minden eddiginél több lehetőség 

összpontosul majd a vásárlók kezében, de egyúttal segít is közelebb hozni a Mango márkát a 

divattudatos vásárlókhoz, azáltal, hogy több alternatívát és élményt kínál nekik, mint egy 

hagyományos próbafülke” – mondta el Stefano Gastaut, a Vodafone globális IoT igazgatója.  

A Mango ügyfélkapcsolati vezetője, Guillermo Corominas hozzátette: „Ez egy nagyon izgalmas 

projekt a Mango számára. A kiskereskedelem jövőjét az online és offline vásárlási élmények 

összekapcsolásában látjuk. Ezek az új típusú próbafülkék újabb lépést jelentenek az üzleteink 

digitális átalakításában, aminek köszönhetően egy merőben új élményt kínálhatunk 

vásárlóinknak.” 

További információk: 

 

Vodafone Csoport Sajtókapcsolatok 

 

 

 

www.vodafone.com/media/contact  

   

    

 

A Vodafone-ról 

A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként széleskörű szolgáltatásokat nyújt, 



beleértve hang-, üzenet-, adat- és vezetékes kommunikációt. A Vodafone Csoport 26 országban van jelen 

mobilszolgáltatásaival, és további 49-ben rendelkezik partnerhálózattal, valamint 19 piacon kínál vezetékes 

szolgáltatásokat. 2017. december 31-ei állapot szerint a Vodafone Csoport közel 530 millió mobil-, illetve közel 20 

millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel rendelkezik, beleértve Indiát, illetve a Vodafone 

vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: www.vodafone.com 

 

A Mango-ról 
Az 1984-ben alapított MANGO mára a világ egyik vezető divatcégévé vált. Központja alapításának városában, 

Barcelonában található, és 110 országra kiterjedő, összesen 800.000 m2 alapterületű üzlethálózattal rendelkezik. 

Palau-solità i Plegamans-ban található “El Hangar” design központjában évente több mint 18 000 ruhát és kiegészítőt 

tervez, a szezon uralkodó trendjeivel összhangban. A vállalat a 2016-os évet 2,26 milliárd EUR forgalommal zárta. 

További információk: www.mango.com  

 

http://www.vodafone.com/
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