LED-PRIJSLIJST

PROFESSIONEEL EN PRAKTISCH
Met een digitale prijslijst wint u tijd, geld en uitstraling.
En u bespaart zich het geknoei met knippen en plakken op uw prijslijst.
De klant hecht groot belang aan de netheid en de uitstraling van een horecazaak. Uw
prijslijst is hét visitekaartje dat elke bezoeker bekijkt. Daarom investeert de bewuste
zaakvoerder in LED-schermen met digitale prijslijsten. Het oogt professioneel, is zeer
eenvoudig in gebruik en biedt kans om extra communicatie mee te geven. En dat alles
aan een heel betaalbare prijs.

PROFESSIONEEL

EENVOUDIG

BETAALBAAR

Prijslijsten met doorgekraste prijzen of met nieuwe producten in een ander
handschrift zijn echt niet
meer van deze tijd. Wie de
zaak een professionele
en nette uitstraling wil
geven, heeft een digitale
prijslijst. De schermen zijn
makkelijk net te houden.
En aanpassingen zijn snel
uitgevoerd en onzichtbaar
voor de klant. Prijsaanpassingen door leveranciers zijn dezelfde dag nog
aanpasbaar, wat goed is
voor het behoud van uw
marges.

De LED-schermen zijn
bijzonder gebruiksvriendelijk. Ook wie geen fan
is van computers, kan er
vlot mee werken. Via een
internetverbinding zijn alle
aanpassingen met een
paar eenvoudige klikken
op enkele minuutjes te
realiseren. Bovendien is
het systeem duurzaam
gemaakt voor een frituuromgeving. De Samsung
schermen meten 32 inch
of 42 inch.

Op de markt zijn tientallen
producenten actief. Vaak
met peperdure toepassingen, waarbij naast een
zware begininvestering
ook nog een duur servicecontract hoort. Het
Resto-Frit aanbod van
LED-schermen is betaalbaar en transparant.
Afhankelijk van het aantal
schermen kost de opstart
tussen 1749 en 3486 euro,
exclusief btw. Het softwarecontract kost slechts
8,50 euro per maand.
Installatie en een degelijke dienst na verkoop
inbegrepen.

EXTRA COMMUNICATIE

PRAKTISCH

In principe wisselt de info op elk scherm om de twintig
seconden. Per scherm kan u twee pagina’s met inhoud
voorzien. Dat kunnen prijslijsten zijn. Maar ook publiciteit. Alles is te personaliseren. U bepaalt zelf de
kleuren en de lettertypes. Ook het design is makkelijk
aanpasbaar. Zo kan u de achtergrond aanpassen aan
het seizoen, met bijvoorbeeld een achtergrond in de
vakantiesfeer. Ook een eigen logo is makkelijk toe te
voegen. Zelfs bewegend beeld is mogelijk. Een commerciële boodschap staat er snel op voor wie bijvoorbeeld een klantenkaart of een eigen actie aanbiedt. Zo
kan u op elk moment een promoactie uitwerken om
een overstock weg te werken.

Op www.restofrit-prijslijsten.be staat een film die u
in minder dan drie minuten toont hoe u uw prijslijst
kan opmaken en personaliseren. U leert er in een
mum van tijd hoe eenvoudig u uw digitale prijslijst
kan ingeven. Wie na het bekijken van de film interesse
heeft, kan online intekenen. Interesse in de voordeligste digitale prijslijst voor uw zaak? Contacteer uw
Resto-Frit-grossier voor meer uitleg!

Om afwisseling te bieden kan u originele
cartoons over het scherm laten bewegen!

WIN MET
DIGITALE PRIJSLIJSTEN

KIES VOOR DE VOORDELEN
VAN DE RESTO-FRIT LED-SCHERMEN












Actueel en netjes
Eenvoudig in gebruik
Actief en dynamisch
Prijsstijging leveranciers onmiddellijk doorgerekend
Gebruik van eigen logo of huisstijl
Film en foto mogelijk
Eigen promoties makkelijk in te plaatsen
Professioneel imago
Goede dienst na verkoop
Scherpe startprijzen
Service-abonnement slechts 8,50 euro per maand

“EEN GROTE
MEERWAARDE
VOOR ONZE
ZAAK”
Karinne Aerts van Frituur Krokantje in Belsele is vol
lof over de LED-schermen voor prijslijsten uit het
Resto-Frit aanbod. “Handig en het geeft uitstraling
aan de zaak”, zegt zij.
Onlangs werd frituur Krokantje in Belsele totaal gerenoveerd.
Om de vernieuwde zaak werkelijk tot in de puntjes af te werken, koos Karinne voor de LED-prijslijsten van Resto-Frit. “Het
oogt modern”, vindt zij. “Het bespaart ons veel prutswerk als er
nieuwe producten komen of prijzen veranderen. Het gebruik is
veel eenvoudiger dan we hadden verwacht. Bij de opstart kregen
we alle nodige assistentie, maar daarna ging alles zo goed als
vanzelf. Wij zijn uiterst tevreden over de service, het resultaat én
over de verhouding prijs-kwaliteit.”

1

U kiest online of met de vertegenwoordiger van Resto-Frit

2

U bestelt en zorgt voor een internetverbinding in uw zaak

3

U stuurt uw logo en ander materiaal naar uw grossier

4

U ontvangt een login en paswoord waarmee u online prijslijsten kan maken

5

Wij installeren uw schermen en de randapparatuur

6

U klikt online op publiceren en alles staat op de schermen

WAT KOST DIT?



Eenmalige opstart met pc en videokaart 1.250 euro + btw
Software en supportcontract 8,5 euro + btw per maand
U HEEFT VRIJBLIJVEND DE KEUZE UIT 2 TYPE SCHERMEN




Samsung 32-inch monitor ED32C met beugel 499 euro + btw
Samsung 40-inch monitor ED40C met beugel 649 euro + btw

Verantwoordelijke uitgever: Resto-Frit, Grensstraat 4, 2200 Herentals

MEE MET UW TIJD
IN ZES STAPPEN

