
Altijd de nieuwste en best 
verkopende  smartmedia 
producten in uw shop

Plaatsingsformulier

De telecommarkt is de laatste jaren 

enorm in opmars gekomen. Een 

Nederlands gezin heeft gemiddeld 

vier* mobiele devices, smartphones, 

laptops, notebooks of tablets in huis. 

Met deze kennis in het achterhoofd 

weet u dat er een hele grote markt is voor de telefoon accesoires markt is. 

Daar kunt u op inhaken door deze in uw shop aan te bieden! 

* (Bron: marketingfacts.nl)

Uw klanten kunnen de meest populaire accessoires, tegen prijzen gelijk aan 

de traditionele markt, aanschaffen in uw shop op het moment dat het hen 

uitkomt zonder dat ze er speciaal voor op pad hoeven.

Wij zijn de founder van dit concept in 2010 waarin wij de telecom producten 

van gevestigde merken uit de telecombranche simpelweg verhuist hebben 

van het traditionele kanaal naar het non-traditionele kanaal. Tankstations, 

supermarkten, hotels, campings, tabakszaken, electronicawinkels en sou-

veniershops. 

Als u als ondernemer traffic genereerd kunnen wij door het juiste product af 

te stemmen op uw doelgroep het maximale rendement uit uw shop halen. 

Het enige wat u hoeft te doen is ons een m2 ruimte beschikbaar te stellen. 

Wij regelen de rest. Zorgeloos én risicoloos kunt u daardoor uw omzet en uw 

marge aanzienlijk vergroten.

Neem vandaag nog contact met ons op: bel 078 - 64 57 090 of vul onderstaand 

formulier in, maak hiervan een foto van en stuur deze per mail naar ons.

Gegarandeerd 

risicoloos !!!

Altijd de nieuwste producten

Als specialist op smart 
media gebied bieden wij 
u het volgende:

 

Apple
 

for

Durable quality

ALWAYS THE BEST PRICE !!!
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Floordisplay:     A       A V2       B       B V2    Baliedisplay:      A      B

Bedrijf:

Contactpersoon: E-mail:

Contactpersoon administratie:

Factuur per e-mail naar: 

Afleveradres:

Postcode: Plaats:

Telefoon: Mobiel:

BTW nummer: Handels-/inschrijfnummer:

Ja, ik ben geïnteresseerd in een omzetrijke samenwerking.

 S
M

ART MEDIA SHOP

Stay connected!
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•  risicoloze investering: daar vertellen we u 

graag meer over

•  gegarandeerde omzetstijging van 30%

•  marge tot 40%

•  altijd een up-to-date assortiment

•  goed ogende displays afgestemd op uw  

mogelijkheden

•   full-service merchendise: wij regelen alles  

voor u !!!

•  training en advies ter voorkoming van  

diefstal / lekkage

•  beveiliging d.m.v. bijvoorbeeld slotjes en 

alarmstickers

•  2 jaar garantie volgens CE-normen

•  Duits kwaliteitscontrole op alle producten
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