
Case Study

Nâng cao trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng 
trong bầu không khí an toàn

Qra là một cửa hàng tiện ích hiện đại được thiết kế theo phong cách xanh và an toàn nhằm mang đến các sản phẩm chất lượng cao, bền vững và tươi ngon 
hơn cho cộng đồng. Với các cửa hàng hiện tại ở Damansara Heights và Bukit Tunku, Qra đầu tư vào các giải pháp không khí của Panasonic được trang bị 
công nghệ nanoe™ X để mang đến sự an tâm và trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho khách hàng. 

Vị trí:
Klang Valley, Malaysia

Khách hàng:
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Ứng dụng:

Qra

Thách thức: Thích ứng với các tiêu chuẩn mới bằng cách cải thiện chất lượng không khí trong nhà

Vì việc mua sắm hàng tạp hóa vẫn là nhu cầu cần thiết trong thời kỳ dịch bệnh, nên nhiều người vẫn băn khoăn về sự an toàn khi mua sắm trực tiếp. Tại Qra, nhóm nghiên cứu tin 
rằng người tiêu dùng có thể dễ dàng dạo quanh các gian hàng, tìm nguồn cung cấp các sản phẩm tươi ngon nhất cũng như khám phá các nhãn hiệu khác nhau có sẵn trong cửa hàng 
tùy theo nhu cầu nhanh hay lâu của mình. 

Mua sắm

Giải pháp & công nghệ đã áp dụng

Với trải nghiệm khách hàng là ưu tiên hàng đầu, Qra đã sử dụng công nghệ nanoe™ X, công nghệ lọc không khí được cấp bằng sáng chế của Panasonic để tạo ra một môi trường an 
toàn và giúp khách hàng cảm thấy thoải mái khi mua sắm tại Qra.

Qra đã triển khai lắp đặt 60 bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e của Panasonic cho các cửa hàng. Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e của Panasonic giúp bầu không khí trong nhà an toàn 
hơn - nơi khách mua hàng có thể yên tâm khi lướt qua các gian hàng.



Lắp đặt gọn gàng bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e.Máy tạo nanoe™ X air-e ở khu thực phẩm đông lạnh.

Là một đơn vị bán lẻ, nhân viên và khách hàng là ưu tiên 
hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi muốn nỗ lực hết sức 

để mang đến một môi trường an toàn cho họ. Chúng tôi 
hiểu rằng sẽ phải sống chung với Covid-19 trong tương lai 
gần. Với tư cách là một doanh nghiệp, chúng tôi phải tiếp 

tục phát triển và thích ứng với cuộc sống bình thường 
mới. Ngoài các nguyên tắc khử khuẩn, vệ sinh hàng ngày, 
chúng tôi rất vui vì nanoe™ X của Panasonic có thể cung 
cấp một tầng bảo vệ tăng cường khác cho khách hàng và 

các nhân viên trong cửa hàng. 

Tseng, Người sáng lập của Qra, cho biết.

Công nghệ nanoe™ X của Panasonic mang lại lợi ích từ các gốc hydroxyl (còn được gọi là 
gốc OH) có trong nước và có khả năng ức chế vi khuẩn, vi-rút và các chất ô nhiễm khác 
cũng như khử mùi hôi. Các hạt nanoe™ X kích thước nano cho phép thâm nhập sâu vào 
các đồ đạc mềm như vải, ghế sofa và thảm. Công nghệ nanoe™ được chứng minh là có 
hiệu quả ức chế hơn 99%* vi-rút corona chủng mới.

Qra The Five đặt tại Damansara Heights đã lắp đặt 20 máy điều hòa âm trần Panasonic với công nghệ nanoe™ X để làm mát toàn bộ không gian trong nhà với luồng gió 360° – mang 
đến một môi trường mát mẻ và thoải mái cho khách hàng và nhân viên. Với công nghệ lọc khí nanoe™ X, máy điều hòa âm trần giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà, nâng cao 
trải nghiệm của khách hàng tại Qra.

Điều hòa không khí âm trần được lắp đặt tại Qra The Five.

Với kế hoạch mở rộng hơn nữa để mang đến nhiều sản phẩm hàng nội địa và bền vững hơn cho người tiêu dùng tại Malaysia, ông Tseng chia sẻ rằng họ sẽ tiếp tục hợp tác với Panasonic 
để triển khai công sử dụng nghệ nanoe™ X tại các cửa hàng trong tương lai nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm an toàn và thoải mái cho khách hàng.

* Dựa vào thử nghiệm xác minh của Panasonic phối hợp với Trung tâm Công nghệ và Chất lượng QTEC Nhật Bản, các chỉ số vi-rút corona chủng mới (SARS-CoV-2) và bốn biến thể (Alpha, Beta, Gamma và Delta) đã được so sánh trong không gian thử nghiệm 45 lít có và không tiếp xúc với nanoe™. Kết quả là thử nghiệm đã chứng thực tác dụng 
   ức chế hơn 99% đối với cả năm loại vi-rút sau hai giờ tiếp xúc. Lưu ý rằng kết quả kiểm nghiệm dựa trên thử nghiệm trong môi trường kín, chưa được thử nghiệm không gian sống thực tế.  

Bộ phát nanoe™ X air-e (60 thiết bị) Máy điều hòa không khí âm trần (20 chiếc)

Các sản phẩm được lắp đặt




