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De Interactiekast is het centrale punt in de winkel voor acties, promoties en contact met 
klanten. Acties in iedere denkbare vorm en uitvoering van Scan en win tot een klantenpanel. 
Alles is mogelijk met de Interactiekast.

Of je nou koopt of huurt, er is altijd een serviceabonnement gekoppeld. Inbegrepen bij de 
huurprijs, of voor een maandelijkse fee bij koop.

Hieronder een korte uitleg over het abonnement.

Huur voor een actieperiode
Huur je de Interactiekast voor een periode van 6 tot 8 weken voor één specifieke actie, dan 
betaal je daar een vaste prijs voor. Je kiest zelf de actie waarvoor je de Interactiekast wilt 
inzetten en wij verzorgen de vormgeving van de templates. Helemaal naar eigen wens en in 
de stijl die past bij de winkel.

We hebben een ruime keuze aan acties en templates. Meer dan 40 standaard templates 
staan tot jouw beschikking. Maar wil je iets unieks voor de winkel, heb je zelf al een ludiek 
of origineel idee? Dan werken we dat graag voor je uit in een concept. Het enige dat vast 
staat zijn de posities van de knoppen en invoervelden op het touch scherm, maar hoe het er 
verder uit komt te zien geven kunnen we helemaal zelf vormgeven.

Huur voor minimaal 12 maanden
Wil je de Interactiekast het hele jaar door inzetten? Dan huur je voor een langere periode van 
minimaal 12 maanden. Hiervoor betaal je dan een maandelijkse abonnementsprijs. Samen 
kijken we welke acties ingezet kunnen worden om het hele jaar door klanten te betrekken 
bij je winkel en de omgeving. Maar ook hoe we het maximale kunnen halen uit instore 
activatie die u al heeft ingepland. Zo kunnen we met de actiekast loyaliteit en betrokkenheid 
stimuleren en natuurlijk ook de verkoop van bepaalde producten.

In de abonnementsprijs is de opmaak van alle templates inbegrepen. Of je nou 2 acties of  
10 per jaar inzet. Onze afdeling Media & Communicatie verzorgt de vormgeving helemaal 
naar jullie wens en in de stijl die past bij de winkel.

Abonnement Interactiekast



We hebben meer dan 40 standaard templates, naar wil je iets unieks of heb je zelf 
al een bepaald idee? Dan werken we dat graag voor je uit, van concept tot content.
Het enige dat vast staat zijn de posities van de knoppen en invoervelden op het 
touch scherm, maar hoe het er verder uit komt te zien kunnen we helemaal samen 
vorm geven.

Koop Interactiekast
Koop je de Interactiekast, dan heb je in het abonnement dezelfde service als bij huur voor 
langere periode. Enige verschil is dat de prijs per maand veel lager is dan bij huur.

Communicatie
Een actie valt of staat met de communicatie erover naar je klanten en potentiële klanten. 
Voor, tijdens en na de actie. Denk aan Facebook posts, Instagram posts of een nieuwsbrief 
als je over emailadressen beschikt. Maar ook raamposters, banners, narrowcasting of ander 
instore materiaal kunnen de actie ondersteunen. Je levert teksten aan en wij geven alles voor 
je vorm in lijn met de actie en regelen ook het drukwerk indien gewenst.

Heb je zelf niet de tijd om alle acties in te plannen via het beheersysteem? Ook daarin 
ontzorgen wij je graag. Telefonisch of via de mail geef je aan wat voor actie je wilt zetten.  
Wij maken de actie aan en een template op maat.

Of je nu koopt of huurt, wij zorgen voor bestickering van de actiekast met een ontwerp dat 
aansluit bij je winkel, formule of actie.

Als je kiest om vouchers in te zetten passend bij uw winkel/formule, maken wij die voor 
je op, met een voor en achterkant en laten ze drukken. Je kunt ook kiezen voor blanco 
vouchers.

Voor vragen of eventuele problemen/storingen bij de actie kun ons altijd bereiken op  
023-2010200 of via Whatsapp.

Als we een probleem niet op afstand op kunnen lossen, komen we kosteloos op locatie om 
zo snel mogelijk een storing of probleem te verhelpen.


