Slimme dispenser-zuil combineert veiligheid & communicatie
Het Valkenburgse communicatiebedrijf Admirror maakt in eigen beheer een hoogwaardige
dispenser-zuil in drie varianten. Een ideaal element om uzelf, uw medewerkers en bezoekers te
beschermen:
•
•
•

Dispenser-zuil met ingebouwde Smart Admirror (foto)
Dispenser-zuil met ingebouwde narrowcasting-screen
Dispenser-zuil met wisselbare kliklijst

Robuust materiaal
De dispenser-zuil wordt van robuust materiaal gemaakt en
indien gewenst door onze vakmensen geplaatst. Het is
mogelijk om de zuil te voorzien van een RAL-kleur en
toevoeging van een of meerdere logo’s.
Uitingen zelf beheren
Via de spiegel of het narrowcasting-scherm kan de bezoeker
worden aangesproken met een welkomstboodschap (of
andere uiting) en tegelijkertijd worden gewezen op het
hygiëneprotocol. De uitingen kunt u zelf 24/7 beheren via ons
bestaande CMS. Dat kan zowel met tekstboodschappen, video,
foto en met of zonder geluid. Ook is het mogelijk om uitingen
in te plannen. Bij de wisselbare kliklijst kunt u eenvoudig de
lijst zelf vervangen met een (reclame)boodschap of poster.

De slimme dispenser-zuil is een vertrouwde, blijvende en praktische oplossing
om communicatie, gastvrijheid én veiligheid te combineren met elkaar.
Admirror levert de dispenser vol, de navulling zal door de gebruiker
moeten worden voorzien. Op de foto is een demo te zien; de dispenser
werkt in de praktijk via een sensor.
De belangrijkste voordelen:
Hygiëne, communicatie & gastvrijheid in één;
Verplaatsbare zuil;
Sluit aan bij corona-richtlijnen;
Forced exposure, men kan niet om de zuil heen;
Mogelijkheid tot verdienmodel.

Investering
- Een dispenser-zuil met Smart Admirror bedraagt:
- Een dispenser-zuil met narrowcasting-screen bedraagt:
- Een dispenser-zuil met wisselbare kliklijst bedraagt:

€ 1.450,- excl. BTW.
€ 950,- excl. BTW
€ 285,- excl. BTW.

Alle tarieven zijn inclusief levering en montage/instructie op locatie. Tegen een meerprijs van € 150,kunt u de zuil voorzien van een RAL-kleur en logo.

*Licentie
Voor de licentie van de spiegel/narrowcasting-screen en toegang tot ons uitgebreide CMS betaalt u
€ 20,- excl. BTW per maand. U bent dan verzekerd van een helpdesk, vertrouwde en beveiligde
software (inclusief benodigde updates) en technische ondersteuning.
Wij adviseren u graag verder over de diverse mogelijkheden die bijdragen aan uw veiligheid.
Bedankt voor uw aandacht!
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