Draadloze
mobieloplader
DiscGo is de eerste universele professionele telefoon
oplader. Het is draadloos dus behoeft geen bevestigingspunt en kan overal aan de gast worden aangeboden.
Het opladen van de mobiele telefoon gebeurt daar waar
de klant plaatsneemt en blijft dus bereikbaar.

Voordelen op een rij
• Draadloos systeem.
• Locatie bepaling
d.m.v. de App.
• Geeft een ultieme
service
• Gasten kiezen voor
uw locatie.
• Verhoogt uw imago.
• Uw gasten blijven
altijd bereikbaar.
• Eigen logo opdruk
mogelijk.
• Internationale
bekendheid.

“DiscGo gebruikers
blijven langer en
komen weer terug!”
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Draadloze
mobieloplader

Toepassingen
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Restaurants
Bars
Hotel receptie
Conferentie Centra
Wellness Centra
Beurzen
Evenementen
Pretparken
Vakantieparken
Sportvelden
Luchthavens

Per coaster kunnen twee mobiele devices
tegelijk worden opgeladen. Aan de hand
van een App kunnen gasten wereldwijd
zien waar een DiscGo opstelling staat.
Dus zal een klant mogelijk eerder bij u
binnengaan dan ergens waar deze service
niet wordt geboden.

“Het optimale
hospitality
gevoel.”

van mobile telefoons universeel en bij
de set zit dan ook voldoende kabels om
nagenoeg al uw klanten te kunnen helpen.

Kopen of leasen
Het systeem bestaat uit
·
·
·
·
·

Een DiscGo docking base
Power pack
Multy coloured kabels
Aantal coaster naar keuze
DiscGo charger App en website

Draadloos en universeel
Simpel
Vijf charger Coasters zitten maximaal in
één docking station en worden hierdoor
steeds weer op 100% gehouden.

De DiscGo Coasters is draadloos en
kan in o.a. Bars, Restaurants, Hotels,
Sportcentra, vergaderzalen en op
evenementen worden aangeboden.
Tegenwoordig worden de aansluitingen

Graag adviseren wij u over de
mogelijkheden. Bel ons vandaag nog!

Het ultieme in klanten service!
Iedereen wil altijd bereikbaar zijn,
ook als er even geen stroom is.

Graag adviseren wij u over de
mogelijkheden. Bel VeDoSign
vandaag nog voor een afspraak!

Tel: 035 543 07 38
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