WASHROOM MEDIA VAN CWS & SANITISEMENT
CONNECTING 2 WORLDS
Een nieuw visueel én auditief marketing- en communicatiemedium
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Washroom Media
Mogelijkheden
1. Reclames/Mediaplan
- Aanlevering en upload door Sanitisement. Type, genre commercial in overleg

2. Interne communicatie
Eigen content zoals:
- Bedrijfs- en/of thematische presentatie, welkomstwoord
- Instructie personeel, veiligheidsfilm, handenwas protocol

3. CMS Systeem/Dashboard
- Gebruiksvriendelijk Content Management Systeem (CMS)
- Voor het uploaden van eigen content en real-time aanpassingen
- Centrale aansturing van content en maatwerk voor elke locatie
- Integratie in bestaande CMS systeem mogelijk

4. Tickertape
Tekstblok waarin actuele teksten, het weer en verkeer e.d. in het beeld meelopen.
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MEDIA & RECLAME
-Directe 1-op-1 communicatie
-Zeer hoge attentiewaarde
-Maatwerk per locatie

5. S.S.O.S. activator
- Bij stroomuitval schakelt de tablet over op de
S.S.O.S. stand (applicatie betreffende veiligheid)
- In geval van nood kan de Multi Media Cover ondersteuning bieden. Zo kan de
vluchtroute per locatie worden getoond, 112 kan gebeld worden of er kan telefonisch
contact worden gezocht met de interne dienst (alarmcentrale)

-Centrale aansturing content

6. Smiley gebruikerstevredenheid (geen standaard optie)
Verhogen van imago & klantbeleving, biedt mogelijkheid om gebruikers te vragen
wat zij vinden van het toilet.

Drie opties
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EXTERN MEDIA
PAKKET

COMBI MEDIA
PAKKET

INTERN MEDIA
PAKKET

Externe reclame door Sanitisement

100%

67%

0%

Tickertape

ja

ja

ja

S.S.O.S. Veiligheid applicatie

ja

ja

ja

Interne communicatie

0%

33%

100%

Toegang CMS Systeem

nee

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

Gegarandeerde netto cashback
Huurprijs per week Multi Media Cover
Stroomvoorziening nodig*

*Het aanleggen van een stroomvoorziening (2 stopcontacten voor router en Multi Media Cover) boven het plafond is de verantwoordelijkheid van de klant, maar kan desgewenst door CWS uitgevoerd worden. Na de aanleg
van de stroomvoorziening, plaatst de CWS service medewerker de cover op de handdoekautomaat en leidt de stroomkabel door een kabelgoot, waarna de stekker wordt aangesloten op het stopcontact.

www.nl.cws.com
www.sanitisement.nl
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Sorteren

Kwaliteitscontrole

Wassen | Drogen

Herstelling | Vervanging
CWS Nederland B.V.
De Beverspijken 16, 5221 ED ‘s-Hertogenbosch
I. www.nl.cws.com, E info.nl@cws.com
Telefoon +31 (0)73 3 338 338

Voor advertentie- of mediadoeleinden neem contact op via info@sanitisement.nl. U wordt binnen 4 werkuren teruggebeld.

