T-Media
Media voor Tankstations

Media met hoge impact op het voorterrein die
eenvoudig te gebruiken is

Tankstations zijn een centrum van
activiteiten. Waarom de klanten niet van
informatie en vermaak voorzien? Ons 17
inch mediascherm, de TQC-VGA, brengt
promoties, informatie en advertenties
tot leven. We geven u niet gewoon een
scherm - we bieden een volledig, veilig
en aanpasbaar mediapakket, T-Media,
wat u de mogelijkheid geeft om snel uw
investering terug te verdienen.

“Wat T-Media onderscheidt
is de gebeurtenisgestuurde
reclame – u kunt gerichte
media in verschillende
fases van het tankproces
laten zien.”

TQC-VGA in een oogopslag

17-inch mediascherm
Het grootste kleurenscherm met hoge
resolutie op de markt dat berichten toont die
moeilijk over het hoofd zijn te zien.

Verschillende klanten,
verschil-lende soorten reclame
Promoot producten gebaseerd op allerlei
gebeurtenissen zoals status van de transactie,
type brandstof, loyaltykaarten, tijdstip,
tijdelijke promoties en nog veel meer.

Scherm en telwerk in één
Eén centraal punt voor media- en brandstof-/
prijsinformatie helpt content beter over
te brengen aan een meer ontvankelijk en
geïnteresseerd publiek.

Geavanceerde
luidsprekertechnologie
U kunt kiezen om uw media met of zonder
geluid te laten leveren. Geniet van een breed
dynamisch bereik, optimale balans en een
heldere, expressieve kwaliteit.

Verhoog de opbrengsten op de
intelligentere manier

Verhoog de verkoop van de wasstraat
en het tankstation

Klantenonderzoek heeft uitgewezen dat T-Media de winsten uit
promotionele winkelacties met 40% heeft helpen verhogen. Met
onze T-Media indoor spelers kunt u uw shopverkopen nog meer
stimuleren met dezelfde T-Media gebruikersinterface.

Mediaschermen op de verdeelzuil zorgen voor de promotie van
uw wasstraat met hoge marge, alsmede voor het verschaffen van
informatie over andere producten op het tankstation.
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Voeg content toe door afbeeldingen,
filmpjes, powerpointpresentaties
of webadressen naar uw T-Media
account te uploaden. Waarom
niet uw premium diesel aan een
dieselautomobilist aanbieden,
promotionele acties van de
tankstationwinkel laten zien of
reclame maken voor uw nieuwe
eetgelegenheid?
U kunt de inhoud gemakkelijk slepen
naar een playlist.
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Kies de tijden en data: Met
een eenvoudig te gebruiken
tijdsplanning, kiest u welke
presentaties u zou willen afdraaien
en wanneer. U kunt bijvoorbeeld
koffiereclame in de morgen,
sandwiches tegen lunchtijd en
loterijkaarten ‘s avonds afdraaien.
U kunt zelfs reclame voor de
wasstraat in het weekend plannen.

3

Sleep de playlistcontent naar het
pictogram van de verdeelzuil. U kunt
over uw gehele netwerk beheren
welk scherm welke media toont.
Deze media worden vervolgens tot
leven gebracht via een hoogwaardig
geluid en een verrassend 17-inch
scherm.

Voordelen van T-Media
Verhoog de winkelomzet

Competitief voordeel

Schermen stimuleren de klanten om hun gemiddelde
uitgaven voor impulskopen alsmede voor aanvullende
diensten zoals een wasstraat te verhogen.

Bied uw klanten betere klantenservice en verbeterde
communicatie.

Verhoog brandstofverkoop

Klantentrouw

Klantenonderzoek toont aan dat door uw klanten in te
lichten over de voordelen van uw premium brandstoffen, u
de brandstofmarges kunt verhogen.

Real-time informatie over bijvoorbeeld het plaatselijke
verkeer en weersberichten kunnen eenvoudig weergegeven
worden en zo herhaalde bezoeken en klantentrouw
verhogen.

Omzet uit reclame

Lokale ondersteuning

Werk met lokale geselecteerde partners om reclame
van derden op uw tankstation weer te geven, voor een
effectiever investeringsrendement.

Een flexibel platform om plaatselijk nieuws te tonen en de
gelegenheid om uw bedrijf in uw omgeving te etaleren.
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Wereldwijd

Contactinformatie
Tokheim hoofdkantoor
Unit 3 Baker Road
West Pitkero Industrial Estate
DD5 3RT Dundee
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0)1382 598 000
Fax: +44 (0)1382 598 001
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Meer informatie
Tokheim Netherlands B.V.
Laan van Londen 120
3317 DA Dordrecht
Tel: +31 (0)88 147 15 00
Fax: +31 (0)88 147 15 55
Tokheim Belgium nv
Everdongenlaan 31
2300 Turnhout
Tel: +32 (0) 14 44 85 00
Fax: +32 (0) 14 44 85 55

Voor meer informatie en gedetailleerde contactinformatie voor elk
land, gelieve onze website www.tokheim.com te bezoeken of stuur
ons een e-mail op global.marketing@tokheimglobal.com.
*Aangezien Tokheim regelmatig haar producten verbetert om
steeds beter te beantwoorden aan de marktontwikkelingen en
de wettelijke eisen, behoudt zij het recht voor om de specificaties
van deze producten en dit document zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.

www.tokheim.com

