easysell
display

de juiste prikkels,
het gewenste effect
De meest effectieve manier om meer omzet per klant te behalen
is door hem of haar te verleiden extra producten te kopen. Op
het gebied van eten en drinken is dit uitstekend te realiseren
door de klant te prikkelen met aantrekkelijke beelden.

EasySell Display is hét systeem om op eenvoudige wijze deze
stimulans voor uw verkoop te bewerkstelligen. Met deze
betrouwbare totaaloplossing van de experts van Channel4all
weet u zeker dat elk klantbezoek optimaal wordt benut.
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benut ieder klantbezoek
optimaal
Elk bezoek van een klant aan uw Big Snack is er één. Op dat
moment is de weg naar uw zaak gevonden. Het doel is nu om
zo veel mogelijk rendement te halen uit dit klantbezoek. Als de
klant bijvoorbeeld voor een patatje komt, dan willen we hem of
haar hier graag een drankje bij verkopen, of laten kiezen voor
een heel menu.
Uit onderzoek blijkt bovendien dat extra aankopen leiden tot
een zeer positieve beleving bij de consument en zo ook op
langere termijn een groot effect hebben. Door elk klantbezoek
optimaal te benutten zal uw omzet aanzienlijk stijgen.
Creëer de ultieme verleiding

De meest effectieve methode om zo veel mogelijk omzet per
bezoek te realiseren is de klant verleiden tot extra aankopen.
Mensen met trek kunnen bij het ervaren van de juiste prikkels
zelden de verleiding weerstaan. Met smaakvolle, aantrekkelijke
beelden worden consumenten gestimuleerd tot het kopen van
meer van uw producten. Doelgerichte visuals hebben bewust
en onbewust invloed op het koopgedrag van uw klanten.
Beschik over hoogwaardige content

Om de juiste verleiding in uw zaak te creëren zijn krachtige
beelden nodig. Ons creatieve team heeft hier een speciaal
concept voor uitgewerkt. Hierdoor beschikt u over
professionele media waarmee uw producten onweerstaanbaar
worden gepresenteerd. De productpresentaties bestaan uit
dynamische slides en aantrekkelijke animaties welke door

Channel4all worden gecreëerd en gedistribueerd, waarna zij
automatisch op de schermen verschijnen.
Profiteer zorgeloos van effectieve
communicatie

Channel4all zorgt ervoor dat u geen omkijken heeft naar uw
EasySell Display. Wij garanderen de betrouwbare werking van
het systeem. Alles wordt voor u geregeld, van installatie tot
beheer. Dankzij onze efficiënte dienstverlening profiteert u
zorgeloos non-stop van dit effectieve medium.
Toegankelijke specialist

Channel4all bestaat uit een gedreven en enthousiast team
dat zich al jaren specialiseert in visuele communicatie.
Doorgaans plukken voornamelijk grote organisaties
de vruchten van professionele narrowcasting, maar nu
maken wij deze vorm van communicatie toegankelijk voor
iedere ondernemer van de Big Snack formule.
EasySell Display, Big Snack Edition.

In samenwerking met het Big Snack hoofdkantoor heeft
Channel4all het EasySell Display concept perfect afgestemd
op behoeften van Big Snack ondernemers. De professionele
content is geheel volgens huisstijl en sluit naadloos aan op
de actuele aanbiedingen uit de maandfolders. Zo is EasySell
Display Big Snack Edition de perfecte toegevoegde waarde
voor de uitstraling van uw zaak.

Succesvolle
narrowcasting
van A tot Z
Om van narrowcasting het succes te maken dat u
voor ogen heeft, zullen alle succesfactoren aanwezig
moeten zijn. Channel4all levert met EasySell Display
diverse producten en diensten die samen een efficiënt
totaalpakket vormen. Dit volledige pakket bevat alles
wat u nodig heeft om het juiste resultaat te boeken.
Complete oplossing

In het EasySell Display pakket zit alle apparatuur en
software benodigd voor professionele narrowcasting.
U beschikt over een geavanceerde mediaspeler, een
professioneel beeldscherm, een montagebeugel en
alle benodigde bekabeling. Alle benodigde techniek
heeft u per direct voorhanden.
Effectieve content volledig verzorgd

Channel4all produceert in samenwerking met
de Big Snack formule alle aantrekkelijke, actuele
aanbiedingen voor de schermen. Vervolgens wordt
ervoor gezorgd dat altijd de juiste beelden op de
displays worden getoond, zodat deze communicatie
perfect aansluit op de huidige maandfolder. Op deze
manier oefent u effectief invloed uit op het koopgedrag
van uw klanten, elke dag opnieuw.

Installatie en montage volledig inbegrepen

De installatiewerkzaamheden worden altijd door een
professionele monteur verzorgd en bij de installatie
is alles inbegrepen, zoals bekabeling, kleinmateriaal,
montage en voorrijkosten. U komt dus nooit achteraf
voor onverwachte kosten te staan. De monteur zal
na afloop alles controleren en ter plaatse een korte
uitleg geven over de werking van het systeem. Tot slot
zorgt hij ervoor dat de locatie schoon en netjes wordt
achtergelaten. U profiteert direct van een perfect
systeem om uw omzet te stimuleren.
Altijd full service

Slimme investering

Professionele narrowcasting is nog nooit zo toegankelijk
geweest. De oplossing van Channel4all bewijst dat
investeren in deze vorm van communicatie zeer rendabel is.
De combinatie van het efficiënte systeem en onze ervaring
om dit effectief in te zetten, zal onmiddelijk leiden tot een
positief resultaat.
Direct resultaat

Channel4all maakt het mogelijk om binnen een week direct
invloed uit te oefenen op het koopgedrag van uw klanten.
Krachtige communicatie door middel van narrowcasting
heeft tot gevolg dat meer producten per klant worden
verkocht en dit zal dus direct resulteren in de groei van uw
omzet.

Wij controleren op afstand continu de juiste werking
van het systeem en ondernemen direct actie als de
situatie daarom vraagt. Voor gebruikersondersteuning
of technische vragen kunt u altijd terecht bij onze
serviceafdeling. Wij zullen u per direct op afstand
helpen en indien nodig zal een monteur ter plaatse
komen. Ook deze service is volledig inbegrepen bij het
totaalpakket. Ons team staat altijd voor u klaar.
Neem contact op met één van onze specialisten
en ontdek zelf hoe effectief EasySell Display
voor uw zaak kan zijn.

Diverse aanbiedingen samen op het scherm.

Bewegende aanbiedingen trekken extra aandacht.

bekijk een dynamische preview online op

www.channel4all.nl/bigsnack
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