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haal nu de echte 

in uw shop

contact

smart Media shop

tel. 078-6457090

e-mail info@smartmediashop.eu

web. www.smartmediashop.eu

distributie

Christiaan Huygensstraat 46,

3291 CN Strijen, Netherland

partners

Shop Concepts Europe B.V.

Bretex Retail  

ED Varia V.O.F.

ACV Electronics GMBH

De merknaam Smart Media Shop is in 2011 

ontwikkeld. Waaruit een perfecte samenwer-

king is ontstaan van vier bekende rackjob-

bers uit de branche met vele jaren ervaring 

(oplopend tot 40 jaar). U heeft daarmee dus 

viermaal jarenlange ervaring en product-

kennis ter beschikking.

Neem nu contact op om dit unieke concept 

in uw shop te presenteren.

sMart Media shop app

Via onze unieke App kunt u heel eenvoudig en met 

veel tijdswinst de producten bijbestellen.

• gemak, eenvoudig en tijdsbesparend

• blijf op de hoogte wat de hardlopers zijn

• bepaal zelf wat en hoeveel u bestelt

• dynamische verkoop dankzij voorraadbeheer
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Voordelen Verkoop sMs
• hoge marges

• marktconforme verkoopprijzen

• producten van gevestigde merken uit de telecombranche 

• presentatie die uitlokt tot verkoop

• 2 jaar garantie op alle producten

• wandpresentatie is ook mogelijk

• risicoloze inverstering: daar vertellen we u graag meer over!!!

• altijd de nieuwste snufjes op het gebied van telecom

• full-service merchandise: wij regelen alles voor u!!!

Voordelen beheer sMs
•  via de unieke sMs-app bestellen en beheren 

•  veel gemak en tijdswinst tijdens het bestellen

•  inzage welke producten de hardlopers zijn 

•  baas in eigen huis: bepaal zelf wat er besteld wordt

• dynamische bestelmogelijkheid

•  levering binnen 48 uur

Voordelen beVeiliging sMs
•  training en advies ter voorkoming van diefstal / lekkage

•  beveiliging d.m.v. bijvoorbeeld slotjes en alarmstickers 

 

afMetingen   h x b x d  

model a     4 zijde’s   150  x  40  x  40  cm 

model b     2 zijde   150  x  40 x  7 cm 

model c     baliedisplay    50  x  40  cm 

iedere nieuwe klant krijgt 
gratis een baliedisplay 

incl. vulling met 
een verkoop-
waarde van 

 € 500,-*

alles Voor de sMart Media

Een Nederlands gezin heeft gemiddeld negen* mobiele  

telefoons, smartphones, laptops, notebooks of tablets in huis. 

Met deze kennis in het achterhoofd weet u dat er een hele 

grote markt is voor de Smart media Shop.

Uw klanten kunnen elke gewenste accessoire tegen markt-

conforme prijzen aanschaffen in uw shop, op het moment dat 

het hen uitkomt zonder dat ze er speciaal voor op pad hoeven. 

* Bron: marketingfacts.nl

* Vraag naar deze actie bij 

uw vertegenwoordiger van 

Smart Media Shop.

Samenstelling en prijzen in de 

afbeeldingen zijn fictief.

Stay connected!!!

Kennismakingsactie!!!
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