Vending Robots
Meer rendement van uw locatie!

Uw shop 24 uur open met bekende
merken en de populairste producten!
Heeft u een goede locatie in bijvoorbeeld een winkelcentrum,
vliegveld, station, school, hotel, attractiepark of een andere
geschikte locatie?
RoboPos biedt u nieuwe mogelijkheden om uw rendement
te verbeteren!
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RoboPos:
Robotic Point Of Sale
De ontwikkeling van RoboPos vending robots is
gebaseerd op know how en ervaring op het gebied
van productieautomatisering en apotheekautomatisering. Er is een intensieve samenwerking met
retailbedrijven, groothandels, shopdesigners en
marketingspecialisten opgezet. RoboPos biedt u
een nieuw concept voor het verhogen van uw
rendement.
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Meer rendement van uw locatie!
Robopos heeft belangrijke eigenschappen die het rendement
van uw locatie kunnen verbeteren.

•

Een uitgekiend productenassortiment

•

Combinatie shop en webshop

afgestemd op uw locatie. Bekende mer-

Uw klanten kunnen direct uit de robot

ken, de laatste nieuwe producten en de

kopen. Ook hebben uw klanten de mo-

meest actuele titels. RoboPos analyseert,

gelijkheid om op internet te browsen en

weet wat er speelt in de markt en zorgt ervoor dat

direct in de shop af te halen. Klantvriendelijk en

de robot steeds is gevuld met de fast movers van

toekomst gericht…

het moment. Biedt waar uw klant om vraagt…
•
•

24/ 7

Voorraadbeheer
Door optimaal voorraadbeheer en

RoboPos kan geopend zijn 24 uur per

remote control weet RoboPos wat

dag, 7 dagen per week. Dat is prettig

de actuele voorraad is en kunnen

voor uw klanten en verhoogt uw omzet.

voorraden op tijd worden aangevuld.

Maximale openingstijden, maximale omzet…

Op voorraad wat de klant wenst…

•

•

Volledig Automatisch

Beveiligd

RoboPos is volledig automatisch en

RoboPos is een gesloten en goed

functioneert zonder personeel. Geen

beveiligd systeem. Alleen geregistreerd

personeelskosten en geen afhankelijkheid van personeel…

RoboPos personeel heeft toegang.
Ongewild verdwijnen van voorraad wordt
voorkomen…

Betrouwbaar en
gebruiksvriendelijk…
Door intensief gebruik van deze technologie in
apotheken, ziekenhuizen en groothandels, die
soms tienduizenden producten per dag uitgeven
hebben de robots zich kunnen ontwikkelen tot
bijzonder betrouwbare en gebruikersvriendelijke
systemen. De robot waarborgt de levering van de
juiste producten aan de klant.
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“ ...  RoboPos kan 24 uur per dag,
   7 dagen per week geopend zijn.”

5

Partnership
Een samenwerkingsverband waarbij er een fraaie,

RoboPos kan producten bieden
uit de volgende productgroepen:

krachtige vending robot geplaatst wordt op uw
locatie. In overleg wordt er een productenassortiment samengesteld dat goed aansluit op uw loca-

• Elektronica

tie en uw wensen. Het assortiment bevat bekende

• Muziek, Boeken & Films

merken, de laatste nieuwe producten en de meest

• Games en Consoles

actuele titels.

• Speelgoed, Spel en Sport
• Kantoor en Computer
• Persoonlijke verzorging

Onze aanpak
Wij houden ervan om samen te
werken. Om uw specifieke situatie
te analyseren, duidelijke doelen te
stellen en een passende oplossing
uit te werken voor uw locatie. Wij
richten ons uitsluitend op duurzame
partnerships waarbij klanttevredenheid en rendement voor het
partnership centraal staan.

Bent u een toekomstige RoboPos partner?
Heeft u een geschikte locatie in bijvoorbeeld een winkelcentrum, vliegveld, station, school, hotel,
attractiepark of een andere geschikte locatie? Bent u toe aan een nieuwe stap om uw klanten meer
te bieden en uw rendement te vergroten? Neem dan nu contact met ons op om de mogelijkheden te
bespreken!

Heeft u een geschikte locatie?
Neem dan nu contact met ons op: www.robopos.com
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RoboPos NL B.V.
P.O. Box 653, 5140AR Waalwijk
Havenweg 14, 5145NJ Waalwijk
The Netherlands
Tel:

+ 31 (0)416 34 71 72

Fax:

+ 31 (0)416 65 18 85

E-mail:

info@robopos.com

Website:

www.robopos.com/vending
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