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LOKAAL GEMAAKT, INTERNATIONAAL ACTIEF
Deze manier van werken biedt beide bedrijven een groot aantal voordelen:

• Gespecialiseerde productiefaciliteiten dichtbij het Nederlandse hoofdkantoor
• Competitieve en flexibele productie
• Door de inzet van participatieprojecten vergroten werknemers hun kansen op werk en deelname aan de 

maatschappij, waar mogelijk met uitstroom uit de uitkering of de WSW tot gevolg
• Hoogstaande productkwaliteit, welke onder speciale supervisie van Bever Innovations’ R&D team staat
• Het initiatief ligt Bever Innovations na aan het hart en past binnen het bedrijfsethos
• ISO 9001 certificering

Van het ontwerp en de inkoop tot aan het begeleiden van de productie bij de sociale werkplaatsen, alle werkzaam-
heden worden bij Bever Innovations in Nederland bewerkstelligd. Bever zorgt door het nauw samenwerken van deze 
afdelingen voor hele korte lijnen, wat voor een verbeterede kwaliteit van onze LED producten zorgt. Alsmede het pro-
ductieproces , biedt Bever Innovations in de BeNeLux landen ook installatie van de LED producten aan. We zijn betrok-
ken bij alle fasen van deze projecten; van transport, installatie en aansluiting tot aan de uiteindelijke ingebruikname .

Als producent van intelligente outdoor LED oplossingen met de focus op de petrol-retailindustrie, is Bever 
Innovations marktleider op het gebied van LED verlichtingsproducten voor tankstations. Bever Innovations is 

wereldwijd vertegenwoordigd en levert in meer dan 80 landen aan o.a. Shell,BP, Q8 en Total. Naast vestigingen in 
Duitsland, Finland en Engeland bevinden zich partners in de meeste Europese landen, Zuid-Amerika, Australië, 
Afrika en het Verre Oosten. De Europese Commissie heeft Bever Innovations in 2009 erkend als officieel ‘GreenLight 
Endorser’ voor haar inspanningen op het gebied van energiezuinige verlichting.

Maatschappelijke betrokkenheid
De productie en assemblage van de LED producten vindt plaatst bij twee verschillende sociale werkplaatsen in 
Zeeland: Orionis in Vlissingen en Dethon in Terneuzen. Naast de 60 werknemers van Bever Innovations te Zierikzee, 
zijn er bij de werkbedrijven in totaal bijna 200 mensen dagelijks aan het werk om de producten van Bever Innovations 
te vervaardigen. Deze combinatie is vanaf het begin al zeer succesvol. Vanaf het ontwerp en de inkoop tot aan het be-
geleiden van de productie wordt zo alles in eigen hand gehouden. Naast productie zorgt Bever Innovations ook voor de 
installatie en service van de LED armaturen in de BeNeLux.
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Bever Innovations, producent van intelligente outdoor LED oplossingen, heeft een 100% focus op de benzine-re-
tailmarkt. Deze toewijding biedt onze klanten merkbare meerwaarde. Wij begrijpen al uw wensen en eisen op 

het gebied van LED verlichting. Van LED Luifelverlichtinng, LED Shopverlichting, LED Terreinverlichting tot LED 
Prijzendisplays: uw behoefte is en heeft onze focus.

Als technische innovator heeft Bever Innovations een leidende positie op het gebied van:
• Intelligente LED luifelverlichting- en terreinverlichting bij tankstations

 Creëer een visueel uitnodigende omgeving én bespaar op uw energiekosten
• LED Prijzendisplays

 De high-performance LED display voor uw prijzenpaal, die perfect aansluit op uw huisstijl
• LED Shopverlichting

 Houd grip op uw energie- en onderhoudskosten zonder concessies te doen aan de klantervaring
• FOCUS

 Verhoog de klanttevredenheid op uw station

Elke dag opnieuw blijkt uit de waardering van duizenden klanten wereldwijd, dat de hoogwaardige LED oplossingen 
van Bever Innovations hun reputatie als eersteklas kwaliteitsproducten meer dan waarmaken.

100% FOCUS OP DE BENZINE RETAIL MARKT
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START MET SMART & CONNECTED VERLICHTING
Verbind
EOS Technologie verbindt apparaten, materialen en processen op de meest simpele manier met het Internet of Things. 
EOS Technologie  verbetert uw station en omgeving en is gemakkelijk te installeren. 

Geïntegreerd ontwerp
EOS Technologie is geïntegreerd in de LED producten en oplossingen van Bever Innovations. Ook kunt u het toevoegen 
aan ieder ander apparaat in uw netwerk. Verbind zoveel netwerken als u wilt, want EOS Technologie kan communice-
ren met ieder ander verbonden systeem; het is eindeloos schaalbaar. Dit opent een wereld vol mogelijkheden.  

Plug&Play
Wilt u uw huidige verlichting vervangen door LED armaturen met EOS Technologie? Dat is geen probleem. Het is niet 
nodig om nieuwe elektrische draden te leggen, want EOS creëert een op  zichzelf staand en draadloos netwerk.

Flexibel
De EOS Manager app kan u ieder detail vertellen over uw data. De data output kan ingesteld worden naar uw gewenste 
specificaties. Zijn flexibiliteit verzekert dat een eindeloos aantal armaturen en apparaten gecontroleerd, gemanaged, 
uitgebreid en gewijzigd kan worden. En omdat het allemaal draadloos werkt, zijn er geen aanpassingen nodig in uw 
infrastructuur.

EOS Manager selectie
De app laat u een duidelijk overzicht zien 
van de producten bij uw tankstation. Het 
verplaatsen, groeperen en zoomen is ge-
makkelijk. In de EOS Manager heeft u alle 
tools voor een duidelijk overzicht van- en 
inzicht in al uw apparaten.

SLIM TE WERK MET DE EOS MANAGER APP

De EOS Manager is een applicatie welke beschikbaar is voor Android in de Google Play Store. De applicatie helpt u 
met het installeren, configureren en analyseren van alle verbonden apparaten, in real time, 24/7. Het verandert uw 

mobiele apparaat in een intuïtieve manier om te communiceren met alle verbonden EOS apparaten. 

Het geeft u toegang om het gedrag van uw LED producten volledige te analyseren en stelt u in staat de veiligheid en 
energiebesparing te verhogen. Data en statistieken kunnen gemakkelijk geëxporteerd worden, met één druk op de 
knop.

Configureer Groepeer Bekijk statistieken
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EOS CONNECTED 
VEEL DATA – TOCH GEMAKKELIJK 
Webgebaseerd management systeem
EOS Connected is een intuïtief op webgebaseerd management systeem voor EOS apparaten en Bever Innovations’ 
LED producten, dat real-time informatie geeft over uw tankstation. Het geeft u een overzicht van al uw sites met EOS 
apparaten, zodat u ze op afstand kunt monitoren en beter inzicht heeft in de condities van deze apparaten, zoals tem-
peratuur, gemiddeld energieverbruik etc. Het stelt u in staat om efficiënt controles en onderhoud te plannen.   

Al uw data in één overzicht
De EOS LED verlichting en zijn infrastructuur wordt weergegeven door een flexibel en gedetailleerd data model: 
Een plattegrond van de luifel voor het gemakkelijk identificeren van de locatie van het apparaat. Hierdoor wordt 
configuratie van apparaten eenvoudig voor de specifieke behoeften van uw tankstation.Profiteer van een compleet 
analytisch overzicht, waarmee u preventief onderhoud kunt plannen en het het gedrag van de armaturen in de loop 
van de tijd kunt analyseren. Deze eenvoudige visualisatie van uw gegevens toont nauwkeurige statistieken en kaarten.

Schermvoorbeelden van EOS Connected:

Beheer uw EOS armaturen op afstand 
en bekijk historische data, zoals 

energieverbruik en -besparing en reductie 
van CO2 emissie.

Data

EOS Connected laat u uw 
tankstations zien en geeft u op 

afstand toegang tot gedetailleerde 
informatie.

Overzicht van uw terrein

PREVENTIEF EN VOORSPELLEND ONDERHOUD
Real time data

De constante stroom aan data van de verbonden EOS apparaten en netwerken, geeft u de mogelijkheid om onvoor-
ziene complicaties in uw apparaten direct op te merken. De verbonden systemen kunnen u voorzien van een grote 

hoeveelheid data om accurate en voorspellende analyses uit te voeren om zo beslissingen en het gebruik van (EOS) 
apparaten te optimaliseren.

Door de data van sensoren te combineren ontstaat transparantie. Het filteren van deze data stelt u in staat betere 
beslissingen te maken over onderhoud, waardoor u prestaties kunt optimaliseren gebaseerd op de rol binnen het 
netwerk. Samen zorgen deze mogelijkheden voor meer geïnformeerde, strategische beslissingen: de belangrijkste 
voordelen van het voorspellende en preventieve onderhoudsproces.

John installeert EOS LED producten 
en apparaten op dit tankstation. Ze 
worden automatisch verbonden met 
de EOS Manager app.

Sensoren zenden de essentiële statistieken 
van de EOS apparaten door naar EOS 
Connected en de EOS Manager app.

EOS Connected bouwt statistieken door historische en 
real time data samen te voegen in heat maps, het bekijkt 
huidige product instellingen, defecten en aangepaste 
instellingen.

Onderhoudsopdrachten 
worden automatisch 
gegenereerd en 
onderhoudspartners 
worden direct op de hoogte 
gesteld. EOS Connected stelt 

John op de hoogte van 
onderhoudsbehoeften.

John bekijkt de 
data op afstand 
en checkt of alle 
apparaten goed 
presteren en in 
goede staat zijn.

John is supervisor voor onderhoud aan tankstations. Hij 
heeft de leiding over het monitoren en onderhouden van 
aanwezige apparaten op verschillende sites.
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LED LUIFELVERLICHTING
De Luci Series is de meest energiezuinige en voordelige manier om uw tankstaion te verlichten. Het heldere witte 

licht biedt een visueel uitnodigende en veilige omgeving voor uw klanten. In vergelijking met metaal halide lam-
pen, kunt u met de Luci Series tot wel 90% besparen op uw ener-
giekosten. Dankzij de gepatenteerde Control PadTM is het moge-
lijk om elke Luci Series afzonderlijk in te stellen naar de gewenste 
lichintensiteit. Deze flexibiliteit maakt de Luci Series uniek.  

Onderhoud? Vergeet het maar. De Luci Series heeft een levensduur 
van meer dan 20 jaar. Dit is gebaseerd op gebruik van 12 uur per 
dag of nacht, 365 dagen per jaar.

Het voorterrein is een zeer belangrijk onderdeel van uw benzinestation; het biedt een visueel gastvrije, veilige en 
uitnodigende omgeving voor uw klanten.

Zonder concessies te doen op het gebied van zichtbaarheid, is er nu ook een manier om tegelijkertijd energiekosten te 
besparen. Automatisch en vloeiend wisselen van lichtintensiteit wanneer dit mogelijk is, is de belangrijkste functie in 
deze energiebesparingsoplossing.

Omdat geen enkel tankstation of luifel hetzelfde is, biedt Bever Innovations een op maat gemaakt lichtplan. Hiermee 
bent u zeker van de beste lichtoplossing én de hoogste energiebesparing.
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LED PRIJSDISPLAYS
Uw identiteit groot in beeld

Bever Innovations verzorgt dit traject volledig voor u! Bever Innovations levert een full-service product dat naad-
loos aansluit op uw wensen en u al het werk uit handen neemt. Van ontwerp en plaatsing van het prijzenbord tot 

onderhoud en service. De geïntegreerde LED prijsdisplays van Bever Innovations zijn wereldwijd geïnstalleerd in de 
meest extreme weersomstandigheden en de betrouwbaarheid is keer op keer bewezen. Kortom, een betrouwbaar 
full-service pakket waarbij uw identiteit centraal staat!

Wij zorgen voor:
1 - Flexibiliteit
Wij hechten veel waarde aan uw merkbeleving. Daarom zijn de prijzenborden en de I-Catcher
LED displays gemakkelijk te integreren in en aan te passen aan uw huisstijl.

2 - Hoge betrouwbaarheid
De eenvoudig te installeren LED display heeft zijn 
betrouwbaarheid over heel de wereld bewezen. Door 
de uitstekende vochtbescherming is deze display ge-
schikt voor tropische tot zelfs arctische omstandighe-
den. Een lange levensduur en laag onderhoudsniveau 
zijn vanzelfsprekend. Alleen de beste en meest be-
trouwbare LED’s worden gebruikt om de kwaliteit te 
garanderen.

3 - Maximale leesbaarheid
Een wijde, ovale kijkhoek zorgt voor betere leesbaar-
heid in direct zonlicht. Ook in de slechtste weersom-
standigheden blijft de leesbaarheid goed. De I-Catcher 
past zich aan, naar het omgevingslicht. Dit draagt ook 
bij aan de energiebesparende aspecten van de LED 
prijsdisplay.

Elk lettertype is mogelijk
De I-Catcher LED display geeft ieder prijzenbord de perfecte finishing touch. Er zijn verschillende lettertypes en kleu-
ren beschikbaar, die ervoor zorgen dat de prijsaanduiding in uw display perfect aansluit op uw huisstijl.

Unieke flexibiliteit
De full graphic LED display biedt u unieke flexibiliteit. Varieer met het gewenste font, de kleur en afmeting van de LED 
display. Door hierin te variëren versterkt u uw huisstijl.

Hybride LED technologie
Bever Innovations I-Catcher prijsdisplays worden gebouwd met de hybride–technologie. Deze LED techniek is een 
combinatie van twee bewezen LED technologieën (HMT en SMD) en is een vernieuwde oplossing ten opzichte van be-
trouwbaarheid, energie-efficiëntie en leesbaarheid. Deze I-Catcher hybrid display combineert de voordelen van SMD 
technologie (automatische en loodrechte plaatsing) en de voordelen van HMT ´through hole´. Dit heeft een efficiënte 
wijde kijkhoek en betere leesbaarheid in zonlicht als gevolg.
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Dynamisch LED-scherm
I-Catcher InMo

DYNAMISCH LED SCHERM
Tankstations die hun aanbiedingen en kortingen graag met hun (potentiële) klanten delen, hangen vaak een spandoek 
aan hun totem. Dat ziet er niet erg aantrekkelijk uit en het kost de exploitant of het technische personeel ook veel 
moeite. Spandoeken moeten immers niet alleen worden ontworpen, gedrukt en opgehangen, ze moeten na verloop 
van tijd ook weer worden verwijderd. Met het InMotion (InMo) LED Scherm van Bever Innovations behoort deze moeite 
tot het verleden.

Voordelen
• Prijsweergave (handmatig en automatisch)
• Unieke integratie met uw POS-systeem
• Hoogwaardige LED's (Avago)
• Online te programmeren: tijdschema / planning
• Lichtgewicht
• Vanaf de voorkant te onderhouden
• Plat uitgevoerd
• Beveiligd met de Active Overheating Protection van Bever 

Innovations
• Goed leesbaar in direct zonlicht
• Eenvoudig, betrouwbaar en gemakkelijk te monteren in 

nieuwe of bestaande borden
• Waterbestendig

PROFESSIONEEL, OPVALLEND EN DYNAMISCH

De I-Catcher InMo is een dynamisch LED-scherm dat gemakkelijk is in te bouwen in de prijzenpaal. Het verandert 
de totem in een informatiepunt en marketingtool. Het LED-scherm toont niet alleen brandstofprijzen, maar kan 

ook gemakkelijk kortingen en aanbiedingen aanprijzen. Zowel tekstueel als grafisch. Professioneel, opvallend en dy-
namisch, met een geschikte boodschap voor elke gelegenheid.

Slim ontwerp, buitengewoon helder
Het LED-scherm onderscheidt zich door een plug-and-play systeem, slim ontwerp, buitengewone helderheid en con-
trast en een uitgebreide, gedetailleerde reeks kleuren (High-Dynamic bereik: 48-bit kleuren voor het gehele dimbereik 
van 300 - 5000 nits). De AOP (Active Overheating Protection) beschermt de LED's in het scherm tegen oververhitting 
en zorgt daarmee voor een lange levensduur van meer dan 80.000 uur.

Eenvoudig op afstand te beheren
De actuele prijzen worden automatisch getoond dankzij de koppeling met het POS (Point of Sale)-systeem. Bovendien 
is het scherm op afstand te beheren met EOS Connected, het platform van Bever Innovations voor beheer op afstand. 
Alle informatie is remote beschikbaar, waardoor beheer op afstand mogelijk is. Geautoriseerde gebruikers kunnen 
gemakkelijk online een afspeellijst aanmaken of wijzigen. In de ochtend kan het tankstation bijvoorbeeld koffie, thee 
en verse croissants aanprijzen, terwijl het in de middag sandwiches of andere dranken onder de aandacht brengt. 
Deze aanbiedingen kunnen afwisselend getoond worden met brandstofprijzen, kortingen of spaaracties.
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EOS CONNECTED - BEHEERBAAR OP AFSTAND

EOS Connected is een intuïtief webbased systeem dat EOS-apparaten en Bever Innovations LED-producten online 
beheersbaar maakt, en de klant real-time van informatie voorziet. Met het systeem heeft u een overzicht van alle 

locaties met EOS-apparaten en kunt u deze op afstand in de gaten houden. Bovendien heeft u een beter inzicht in de 
bedrijfscondities van het apparaat, bijvoorbeeld temperatuur of gemiddeld energieverbruik. U kunt met het systeem 
ook efficiënt uw InMo LED-scherm programmeren, ongeacht of dit is aangesloten op een POS-systeem.

AUTOMATISCHE PRIJSWEERGAVE 

De actuele prijzen worden automatisch getoond dankzij de koppeling met het POS (Point of Sale)-systeem. 
Bovendien is het scherm op afstand te beheren met EOS Connected, het platform van Bever Innovations. Via de 

EOS Connected website kunt u de inhoud en de soorten brandstof inclusief bijbehorende prijsinformatie selecteren en 
rechtstreeks naar de I-Catcher InMo uploaden.

• De InMo Controller krijgt de actuele prijsinformatie rechtstreeks van het POS-systeem. De prijsinformatie is 
daarom voortdurend bijgewerkt en is onafhankelijk van een internetverbinding.

• U kunt met EOS Connected de weergave op het InMo LED-scherm plannen. U kunt ook de duur van alle 
online aanbiedingen instellen.
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LED TERREINVERLICHTING
U krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken

Dat geldt precies zo voor uw tankstation. Goede verlichting op de toeritten en de parkeerplaats zorgen ervoor dat 
uw gasten zich veilig en welkom voelen.

Bever Innovations heeft LED terreinverlichting ontwikkeld die het perfecte lichtniveau levert en tegelijk heel ener-
giezuinig is. Luci Series Ambiente is LED verlichting uit de veelgeprezen productfamilie Luci Series en is speciaal 
ontworpen voor de terreinverlichting rond uw tankstation. 

Als u uw toeritten en parkeerplaats verlicht met Luci Series Ambiente, voelen uw klanten zich dankzij het goede zicht, 
meteen op hun gemak. De LED-lampen gebruiken heel weinig energie, zodat u tot 70% energie kunt besparen.

Onderhoud? Dat is verleden tijd! De Ambiente is zo ontworpen dat hij langer dan 15 jaar* meegaat.

* Dit is gebaseerd op gebruik van 12 uur per dag of nacht, 365 dagen per jaar.

Dit product werd mede  
gefinancierd door het 
Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling 
onder OP-Zuid:
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LED SHOPVERLICHTING

Luci Series LED Shopverlichting is de meest energiezuinige manier om uw shop te verlichten. De elegante LED 
spots scheppen een visueel gastvrije sfeer die klanten aantrekt en ze op hun gemak stelt. 

De richting van de LED spot is aanpasbaar, zodat bepaalde productgroepen extra kunnen worden uitgelicht, en impul-
saankopen gestimuleerd worden. De LED spots verbruiken zeer weinig energie, wat een besparing van 75% mogelijk 
maakt.

Geen onderhoud
Luci Series LED lampen zijn ontworpen om meer dan 
8 jaar* mee te gaan! Bij de ontwikkeling van de Luci 
Series LED Shopverlichting, richtte Bever Innovations 
zich volledig op tankstations waarbij het belang van 
energiekostenbesparing gekoppeld werd aan een 
centrale rol voor klantervaring.

* Deze cijfers zijn gebaseerd op een gebruik van 24 uur per dag/
nacht, 365 dagen per jaar.

Klanten inspireren
De juiste sfeer in uw shop zorgt ervoor dat uw klanten 
zich op hun gemak voelen. Daarbij zorgen de Bever 
Innovations LED spots ervoor dat al uw producten zo 
goed mogelijk tot hun recht komen. De energiezuinige 
LED verlichting schept een visueel uitnodigende om-
geving waarmee er niet alleen op energie wordt be-
spaard, maar ook het klantcomfort
centraal staat.

Gebruiksvoordelen van LED
Onze LED oplossingen zijn geschikt voor ieder tankstation. Een nieuwbouw tankstation of een aanpassing van een 
bestaande situatie, Bever Innovations biedt u altijd de meest energiezuinige oplossing.

De slimme oplossing
De LED Shopverlichting van Bever Innovations tilt het verlichten van tankshops naar een hoger niveau. Schep de juiste 
sfeer in ieder deel van uw shop zodat u met uw inrichting een optimaal effect bereikt. Houd grip op uw energie- en 
onderhoudskosten zonder concessies te doen aan de klantervaring.

Energiebesparing
De Luci Series LED Shopverlichting biedt niet alleen ideale visuele omstandigheden, ook de energiebesparing is aan-
zienlijk. In vergelijking met conventionele 2x26W CFL-verlichting, kunt u met de Luci Series LED Shopverlichting een 
besparing van wel 75% realiseren.
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LED CONTOUR VERLICHTING

Een luifel is een zeer belangrijk onderdeel van uw tankstation. Creëer een visueel aantrekkelijk omgeving waar 
klanten zich welkom en veilig voelen.

Maakt uw merk zichtbaar
Voeg krachtige visuele kenmerken toe in uw bedrijfskleuren en vergroot de zichtbaarheid van uw luifel en shop met 
Bever Innovations’ populaire LED Contourverlichting. Deze kant-en-klaar samengestelde en waterdichte buizen zijn 
direct klaar voor installatie.

Bever Innovations is expert in het installeren van LED contourlijnen op shops en luifels. Door voor deze LED Tubes 
en LED Lines te kiezen, creëert u snel een verwelkomende contourlijn, met zeer laag energiegebruik en nog lagere 
onderhoudskosten als bijkomend voordeel.

Contour LED Tubes geven tankstations wereldwijd een elegant en aantrekkelijk aanzien. De gepatenteerde en ro-
buuste profielen worden geleverd in lange lengtes en zijn het voorkeurssysteem van zowel lokale als internatio-

nale oliemaatschappijen. 

Eigenschappen
• Kleur zichtbaar bij daglicht: ook in uit-stand
• Een uniek, eenvoudig te installeren systeem
• Groot profiel met een diameter van 30 mm voor maximale zichtbaarheid
• Lange onderhoudsvrije levensduur: 10 jaar
• Veilig aan te raken zonder risico op schokken
• Tot 90 meter lengte op slechts één voeding
• Instelbare lengtes beschikbaar, inkortbaar om de 55 mm
• Geproduceerd van recyclebare materialen en 
• Wereldwijd leverbaar
• Buiten toepasbaar: IP66

Toepassingen
• Tankstation luifels en shops
• Prijzenborden

CONTOUR LED TUBE 30 - BREDE LED BUISPROFIELEN
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Bever Innovations heeft het FOCUS-systeem ont-
wikkeld dat uw klanten informeert welke brand-

stoffen er beschikbaar zijn en welke pomp als volgen-
de vrijkomt. Het systeem is leverbaar in drie varianten:
1. FOCUS FPT, toont de beschikbaarheid van de 

brandstofsoort en pomp in combinatie met een 
timer

2. FOCUS FP toont de beschikbaarheid van brand-
stofsoort en pomp

3. FOCUS P, toont welke pomp beschikbaar is.

1 - FOCUS  FPT
Bever Innovations maakte dit eerste ontwerp van deze 
versie voor Shell. Het is een systeem dat klanten naar 
de eerstvolgende vrije pomp verwijst. Het achterlig-
gende idee is dat de klant bij aankomst in één oogop-
slag ziet welke pomp als eerste beschikbaar zal zijn, 
aan welke pompen er wordt getankt en welke klanten 
aan het betalen zijn en binnenkort vertrekken.
 
2 - FOCUS FP
Dit systeem informeert de klant op intuïtieve wijze 
welke brandstofsoort beschikbaar is bij welke pomp, zowel bij bemande als onbemande tankstations. Het geeft aan 
of er wellicht langdurige technische problemen zijn met een pomp of dat er pompen zijn afgesloten. Een FOCUS 
FP welke is aangesloten op uw kassasysteem (POS) maakt het mogelijk om aan te geven welke pomp als volgende 
beschikbaar komt. Daarmee verhoogt u de verkeersveiligheid op uw terrein en voorkomt u onnodig wachten. Er zal 
minder van rij worden gewisseld en klanten vinden sneller de juiste pomp.

3 - FOCUS P
Hiermee laat u op eenvoudige wijze aan uw klanten weten welke pompen beschikbaar zijn. Dit vermindert geïrriteerd 
achteruitrijden, verhoogt de veiligheid en voorkomt onnodig wachten.

FOCUS - VERHOOGT DE KLANTTEVREDENHEID  
OP UW STATION

Alle grote oliemaatschappijen zien het belang in van een sterke merkidentiteit die ze via hun tankstations uitstra-
len. Veel van hun activiteiten en merkuitingen vinden plaats in de vorm van promotie-acties in de shop. Maar hoe 

is het gesteld met de kernactiviteit... namelijk het verkopen van brandstof? Zijn hogere verkoopvolumes mogelijk?

Tanken
De Wet van Murphy ‘Alles dat mis kan gaan, zal ook misgaan’, reflecteert de gevoelens van de meeste tankstations 
bezoekers. Klanten denken vaak dat ze de verkeerde rij hebben gekozen omdat andere rijen sneller lijken te gaan. Dat 
creëert een gevoel van ontevredenheid. Andere klanten wisselen tijdens het wachten van rij en brengen daarmee de 
verkeersveiligheid op het voorterrein in gevaar. Ook zorgt dit vaak voor nog meer opstoppingen.

De drie grootste ergernissen van wachtende klanten aan de pomp:
1. Wachten. Niet weten hoe lang het nog gaat duren tot een pomp met het gewenste type brandstof beschikbaar is.
2. De ‘verkeerde’ rij. Uw bezoekers hebben vaak het idee dat ze eindeloos staan te wachten in hun rij, terwijl andere 

rijen veel sneller opschieten. Sommige chauffeurs wisselen hierdoor van rij, wat onveilig is en nog meer opstop-
pingen creëert aan de pomp.

3. Technische mankementen. Storingen worden meestal niet duidelijk aangegeven. Als een klant na het wachten pas 
bij de pomp ziet dat het gewenste type brandstof niet beschikbaar is, zorgt dat opnieuw voor grote ergernis.

Verbeter de klanttevredenheid en help uw klant de beste keuze te maken. Informeer uw klanten over de wachttijden 
en beschikbaarheid, en leid ze naar de juiste pomp. Zo wordt snel, veilig en stressvrij tanken mogelijk!
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