ROUND

SMALL VERSION WITH A BACKGROUND

JOUW PERSOONLIJKE
BESTEL – APP
Easy Order is een gepersonaliseerd
bestelsysteem voor jouw zaak. Ze bouwen
een app met je eigen logo en huisstijl en
creëren een gebruiksvriendelijke
interface voor jouw klanten zodat ze op een
ORANGE BACKGROUND
eenvoudige manier mobiel kunnen
bestellen bij jouw zaak.

www.easyorderapp.com
0800 61 215
info@easyorderapp.com

SMALL VERSION WITH A BACKGROUND

BLACK BACKGROUND

www.ranson.be
056 32 15 05
jolien.soete@ranson.be

ENKELE REFERENTIES
BLACK & WHITE

BLACK BACKGROUND

75% black CMYK

www.ranson.be

www.ranson.be
Gen. Deprezstraat 16 - 8530 Harelbeke - T 056 23 70 70 - F 056 20 35 69 - info@ranson.be

JE EIGEN LOOK & FEEL
Met Easy Order krijgt jouw zaak een gepersonaliseerde
app met je eigen huisstijl en logo. Zo herkennen je
klanten jouw applicatie in 1 oogopslag en heb je een
extra kanaal om nieuwe klanten aan te werven.
De zichtbaarheid van je zaak wordt merkbaar groter.

KOPPEL JOUW
KASSASYSTEEM

EEN GESPECIALISEERD
MARKETING TEAM

Bestellingen die via Easy Order binnen komen, kunnen
rechtstreeks worden doorgestuurd naar jouw
kassasysteem. (afhankelijk van het systeem)

Easy Order voorziet ook in een volledig pakket aan
reclame – en marketingtools waaronder:

MOBIEL BETALEN

ALLE PLATFORMEN

Met Easy Order geef je jouw klanten de mogelijkheid
om op een veilige manier te betalen via Bancontact.
Hierdoor ben je zeker dat de klant komt afhalen en dat
de bestelling betaald werd.

Easy Order is zowel beschikbaar op de App Store als de
Google Play Store. Jouw persoonlijke applicatie kan indien gewenst zelfs aan jouw reeds bestaande website
gekoppeld worden. Hierdoor kunnen jouw klanten op
eender welk toestel terecht bij jouw zaak.

ALTIJD EN OVERAL
BESCHIKBAAR
Dankzij Easy Order is jouw zaak 24/7 beschikbaar en
kan iedereen altijd en overal jouw aanbod bekijken en
een bestelling plaatsen. Doordat je alle openingsuren,
afhaal – en eventuele leveringstijden kan instellen, kan
je de bestelling op een efficiënte manier inplannen.

CONTINUE ONTWIKKELING

De gebruiksvriendelijke beheertool biedt tal van
mogelijkheden, waaronder het afdrukken van
productie- en bestellijsten, handig overzicht van alle
bestellingen, een eenvoudige manier om zelf
bestellingen in het systeem in te geven en de
mogelijkheid om statussen aan bestellingen te geven.

Gepersonaliseerde flyers en roll-up banners

•

Designteam voor ontwerp van uw logo en
huisstijl

•

Complete fotobibliotheek voor jouw
assortiment

•

Opleidingen en support

•

Promotie op Google Adwords

•

Professionele fotoshoot mogelijk

= vrijblijvend

Op regelmatige basis zijn er nieuwe, gratis updates
beschikbaar voor uw applicatie. Voor de ontwikkeling
van deze updates houden ze rekening met feedback van
zowel de handelaars als de eindklant.

€ 45/ maand
EENVOUDIG BEHEER

HEEL WAT
FUNCTIONALITEIT

•

Je behoudt steeds het overzicht dankzij de handige
beheertool. Producten aanpassen, prijzen wijzigen,
productie – en bestellijsten afdrukken, …. Je kan er
zo mee aan de slag!

€ 495/jaar
(1 maand gratis)

