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Fordelene ved VeDoSign-Coaster er åbenlyse – kunderne, som også
medarbejderne, forstyrres ikke af unødvendig støj (som f.eks.
højtalermeddelelser). Hørehæmmede samt dårligt seende kan også
anvende systemet, da modtagerenheden kan blinke, bippe og/eller
vibrere. Kunderne kan i ro og mag bruge ventetiden på noget andet
(ingen stress/ingen jag), fordi det ikke er nødvendigt at koncentrere
sig om opråb af numre eller bestillingen!

VeDoSign Coastersystem til gæster
Dine fordele
• Ingen kø
• Mindre arbejdsbyrde
• Sørger for gæsternes
bevægelighed
• Intet nummeropråb
• Bedre image
• Højere omsætning
• Giver ro
• Produktudvalget
kan udvides

Sig farvel til gamle vaner og udnyt
helt nye fordele (både for kunderne
og medarbejderne).
· Fremtidens kundekommunikation til
cafeteriaer/grillbarer/ selvbetjenings
restauranter/møbelhuse
· Uforstyrret og præcis kommunikation
med dine gæster – ingen skrattende
højtalermeddelelser (der opstår en ny
og behagelig akustik i rummet)
· Ingen misforståelser: ”Hvem har
bestilt hvad?”
· Bip, blink og vibrationer overvinder
sproglige barrierer
· Personalet skal ikke mere lede efter
gæsterne (personalebesparende!)
· Effektiv, giver ro og skaber en behagelig
stemning (mindre stress for kunder
og personale)
· Kunderne skal ikke, som ved nummer
opråb, stå i kø

Så nemt er det:
VeDoSign Coastersystemet består af en
elektronisk modtagerenhed, som både
kan bippe, blinke og, hvis ønsket, vibrere
og samtidig fungerer den som en helt
almindelig bon.
Når kunden har bestilt og betalt sin mad,
tager han modtagerenheden med til sit
bord. Når maden er færdig, kan personalet
via terminalen aktivere modtagerenheden,
hvorefter modtagerenheden diskret bipper,
blinker og/eller vibrerer for at vise kunden,
at den bestilte mad er klar til afhentning.

kan i ro og mag vente på deres bestilling/
måltid (opmærksomheden omkring num
meropråbet bortfalder).

Mange fordele:
VeDoSign Coastersystemet giver mange
fordele – kunden og personalet forstyrres
ikke af unødvendig støj (skal ikke stå i kø/
optimalt samarbejde mellem kunde og køk
ken sikres).
Kunden kan slappe af ved bordet, til
måltidet er klar til servering. Kunderne
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Hvor mange modtagerenheder?

Det betyder et større salg af drikkevarer og
et behageligt besøg i cafeteriaet/restaurant,
også fordi bip og blink opfattes som ”sprog
uden grænser”.

Investeringen i VeDoSign Coastersystemet
afhænger af restaurantens størrelse samt
dens struktur (udendørsservering, kælder
eller flere etager osv.).
Vi sammensætter efter dine ønsker et
system, som bygger på din kundegennem
strømning og som er skræddersyet til dit
cafeteria, restaurant eller grillbar.

Et vigtigt salgsargument:
Ro og afslapning er, i den stressede tid vi
lever i, en gode. Grillbaren/restauranten
som anvender VeDoSign Coastersystemet,
nydes af gæsterne som en rolig oase.
Madens kvalitet og anvendelsen af VeDoSign
Coastersystemet hører til de bedre salgsar
gumenter i forhold til den nærmeste konkur
rence.

Købe eller leje:
Vi tilbyder gerne en finansiering af dit køb,
på den måde kan investeringen deles op i
et nærmere aftalt antal måneder. Systemet
kan også lejes i en periode af tre år. Efter
ønske kan du få forkøbsret.

Compacte
stapelunit

Nem montering:
GFS er en plug & play enhed. Ingen lange
instruktioner, men hurtige og effektive
funktioner sørger for gnidningsfri drift.

Du har mulighed for at måle ventetiden.

Vi rådgiver dig gerne
om mulighederne –
ring allerede i dag

tlf. +45 2124 0456

REKlaMER på MoDtagERENHEDEN:
Du kan også bruge modtagerenheden som annon
ceflade for dine egne eller din leverandørs produkter.
Derved kan du på den ene side finansiere din inves
tering, her vil der efter en rum tid være tale om en
tillægsfortjeneste, og den anden side kan det føre til en
tættere leverandørbinding. Vi overtager den praktiske
realisering af reklametrykket på modtagerenheden.
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