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Fördelarna med VeDoSign-Coaster är uppenbara – både kunder och
medarbetare slipper störas av onödiga, störande ljud (som t.ex.
högtalarmeddelanden). Även hörselskadade och gäster med nedsatt syn
har glädje av systemet då mottagarenheten kan blinka, pipa och/eller
vibrera. Kunderna kan i lugn och ro använda väntetiden till annat
(ingen stress och jäkt), eftersom det inte är nödvändigt att koncentrera
sig på upprop av könummer eller beställning!

VeDoSign Coastersystem för gäster
Dina fördelar
• Ingen kö
• Lägre arbetsbörda
• Kunderna får större
frihet
• Inga nummerupprop
• Bättre image
• Högre omsättning
• Ger lugn och ro
• Produkturvalet kan
utökas

Ta farväl av gamla vanor och välkomna
helt nya fördelar (både för kunderna
och medarbetarna).
· F ramtidens kundkommunikation för
caféer/grillbarer/självbetjänings
restauranger/möbelaffärer
· Diskret och riktad kommunikation
med dina gäster – inga knastriga
högtalarmeddelanden (det uppstår en ny
och behaglig akustik i rummet)
· Inga missförstånd: ”Vem har beställt vad?”
· Pip, blinkningar och vibrationer övervinner
språkliga barriärer
· Personalen behöver inte längre leta
efter gästerna (personalbesparande!)
· Effektiv, skänker lugn och skapar en
behaglig stämning (mindre stress för
kunder och personal)
· Kunderna behöver inte stå i kö
som vid traditionella nummerupprop

Så enkelt är det:
VeDoSign Coastersystemet består av en elektronisk mottagarenhet som både kan pipa,
blinka och vibrera beroende på vilka behov
som finns, och samtidigt fungerar den som
en helt vanlig nummerlapp.
När kunden har beställt och betalat sin mat,
tar kunden med sig mottagarenheten till sitt
bord. När maten er färdig kan personalen via
terminalen aktivera mottagarenheten, varefter mottagarenheten diskret piper, blinkar
och/eller vibrerar för att visa kunden att den
beställda matet står färdig att hämtas.

beställning/ måltid (kravet på uppmärksamhet omkring nummeruppropet bortfaller).

Många fördelar:
VeDoSign Coastersystemet ger många
fördelar – varken kund eller personal störs
av onödig oro (ska inte stå i kö/ optimalt
samarbete mellan kund och kök säkras).
Kunden kan slappna av vid bordet tills
måltiden är klar för servering.
Kunderna kan i lugn och ro vänta på sin
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Coaster
system
för gäster
Hur många mottagarenheter?
Digitala nummerlappar för
gäster och kunder
Det betyder en ökad försäljning av drycker
och bidrar till att besök i caféet/restaurangen uppfattas som mer behagliga, även
för att pip och blinkningar uppfattas som
”språk utan gränser”.

Investeringen i VeDoSign Coastersystemet
beror både på restaurangens storlek och
dens struktur (utomhusservering, källare
eller flera våningar osv.). Vi sammensätter
ett system enligt dina önskemål som bygger
på din kundgenomströmning och som är
skräddarsytt för ditt café, din restaurang
eller din grillbar.

Ett viktigt säljargument:
Ro och avslappning är, i den stressade tid
vi lever i, en förmån. Grillbarer/restauranger
som använder VeDoSign Coastersystemet,
upplevs av gästerna som en lugna oaser.
Matens kvalitet och användandet av VeDoSign Coastersystemet hör till de bästa
säljargumenten i förhållande till den närmaste konkurrensen.

Köpa eller hyra:
Vi erbjuder gärna finansiering av ditt köp,
på det sättet kan investeringen delas upp på
ett antal månader enligt överenskommelse.
Systemet kan även hyras i en treårsperiod.
Om så önskas kan du få förköpsrätt. Du har
möjlighet att mäta väntetiden.

Enkel montering:
GFS är en plug & play enhet. Inga långa
instruktioner, snabba och effektiva funktioner sörjer för gnidningsfri drift.

Kompakt
stapelenhet

Vi ger dig gärna råd och
vägledning angående möjligheterna – ring redan idag

Tlf. +31 35 543 07 38

Reklam på mottagarenheten:
Du kan även använda mottagarenheten som annonsyta för dina egna eller din leverantörs produkter.
Därmed kan du å ena sidan finansiera din investering,
efter en tid handlar det alltså om en extra vinst å andra sidan kan det leda till en tätare kontakt med
leverantörerna. Vi påtar oss det praktiska som tillkommer
vid genomförandet av reklam på mottagarenheten.
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