
HORECA
HERSTART PAKKET
Veilig de zomer in



Via een QR code kan jouw personeel contact vermijden met
klanten.

Door de QR code te scannen kunnen je klanten namelijk
het menu bekijken en zelfs hun keuze bestellen. 

Dit allemaal zonder in contact te komen met jouw personeel.
De vormgeving van deze QR codes kan helemaal
op maat gemaakt worden.

1: Virtuele ober



Plexiglas preventiescherm voor bescherming tegen spatten
voor zowel klanten als personeel. Kan vrijstaand op de toonbank
of balie geplaatst worden met de meegeleverde transparante voeten
of hangend gemonteerd worden.

2: Preventiescherm 

Beschikbaar: 

115cm  breed - 80cm hoog
80cm breed - 80cm hoog
60cm  breed - 80cm hoog

Op maat gemaakt



4: Hygiëne masker
Hygiënisch masker met een �exibele
en verstelbare band waardoor het vizier
comfortabel op het hoofd past.

Het is lichtgewicht en ook
geschikt voor brildragenden.

Een branded mondmasker met �lter voorziet jouw werknemers
met de nodige bescherming zonder in te boeten op jouw huisstijl. 

Deze mondmaskers zijn herbruikbaar en
De bijgeleverde �lters kunnen 180 keer 
gewassen worden zonder hun bescherming te verliezen.

3: Branded mondmasker



6: Branded ontsmettingstotem
Voor een meer persoonlijke touch
voorzien we ook een branded 
ontsmettingstotem zodat deze 
beter matched binnen
jouw intereur.

Vormgeving volledig
aanpasbaar naar jouw huisstijl. 

Keuze uit 3 verschillende totems

Deze free Standing ontsmettings dispenser helpt klanten
en/of werknemers te beschermen tegen  besmetting
door virussen, bacteriën en ziektekiemen.
Deze display kun je overal eenvoudig plaatsen.
Met A4 kliklijst bovenin en inclusief 1 liter dispenser.

5: Ontsmettings dispenser



Wil je een duidelijke standaard vloersticker?
Voor u hebben wij een paar opties. 

Duidelijke vloerpijlen om uw klanten 
de juiste richting te wijzen.

Standaard vloerpijlen

7: Standaard (vloer)stickers

Duidelijke stickers die jouw klanten
 twee keer laten nadenken

Stickers van onze
eigen actie ‘Think Twice’

Af te nemen per rol.

Stickertape
 ‘1.5 meter afstand houden’



Een op maat gemaakte branded (vloer)sticker laat jouw klanten
duidelijk zien hoe ze de veiligheidsmaatregelen kunnen volgen. 

Deze stickers kunnen helemaal naar wens gemaakt worden
zodat deze perfect binnen je interieur passen.

 

8: Branded (vloer)stickers



Met dit afzetlint leid jij je klanten in goede banen.
Door het muurgemonteerde systeem rol je, 
naargelang de nood, het systeem makkelijk en snel in/uit.

 

 

9: Afzetlint muursysteem

Heeft u nog geen website of heeft uw website
een makeover nodig?
Wij kunnen ook hiermee u helpen. 

Zo kan uw zaak ook online klaar staan
voor de heropening en kunnen uw klanten makkelijk
online uw maatregelen ontdekken.

11: Website

Een informatieve poster
waarop de coronamaatregelen 
die uw bedrijf treft uitgelegd 
staan kan uw klanten 
duidelijk informeren. 

 

10: Maatregel
       posters


