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Budapest, 2020. március 18.
Jelentős stratégiai lépéseket eszközölt, technológiai irányba történő
orientálódást hajtott végre a CYBERG Corp. Nyrt. A franchise lánc
értékesítése és üzemeltetése helyett a 3FA modell fejlesztésére és
technológiai szolgáltatásainak értékesítésére helyeződik át a hangsúly.
A tervezetthez képest valamivel korábban hajtja végre a CYBERG azon törekvéseit, hogy a
franchise étteremláncból érkező bevételeket digitális szolgáltatások bevezetéséből származó
bevételekkel egészítse, illetve váltsa ki. A CYBERG 3FA modellje fizikai terekben elhelyezett NFC
pontokon keresztül kapcsolatot teremt a látogatókkal és egy mesterséges intelligencia alapú
képfelismerő rendszerrel digitális profilt épít, majd személyre (personalized) és helyre (geotargeted) szabott ajánlatok segítségével digitális fogyasztóvá konvertálja őket. Az ajánlási
rendszer kulcsa a biometrikus kategorizálás, a valós emberekre épített profil, és a nagyon magas
konverziót biztosító gépi tanulás alapú ajánlórendszer. A 3FA fejlesztési fázisban van, a Társaság
az idei évben párhuzamosan fejleszti a digitális szolgáltatást, és tovább dolgozik azon, hogy még
több fizikai pontot biztosító egységgel, üzletekkel, bevásárlóközpontokkal, franchise láncokkal
állapodjon meg. Korábban már bejelentésre került az első ilyen szándéknyilatkozat az osztrák
Coffee Shop Company-val.
A Bitgap Kft. megvásárlásával (a tranzakció zárása folyamatban van) a CYBERG jelentős
szoftverfejlesztő mérnöki szakértelemmel bővült. A Társaság fejlesztői kapacitásait és kapcsolatait
igénybe vevő partnerek, elsősorban PayCap Szoftver Kft. és az Egyesült Államokbeli Merigo LLC, a
korábbinál nagyobb fókuszt kapnak. A cég menedzsmentje tovább dolgozik új ügyfelekkel való
megállapodásokon, a fejlesztői kapacitások értékesítésén, és azok tervezett bővítésén.
Az elmúlt hetekben kialakult globális járvány senki által nem várt és nem látott vis major
helyzetet teremtett a világban. A CyBERG Corp Nyrt. menedzsmentje felismerve a helyzet
komolyságát azonnali és hatékony intézkedéseket hozott, az alkalmazottak és a vendégek
egészségügyi állapotát szem előtt tartva határozatlan időre beszüntette a KAJAHU étteremlánc
mindennemű működését.
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