Wij hebben een vernieuwende manier bedacht samples uit te
delen door middel van een automaat gekoppeld aan SMS en
Social Media. De Social Sample Automaat is een automaat met
een inbraak veilige kast waarin tot wel 850 samples kunnen
worden geplaatst (aantal afhankelijk van sample afmetingen,
gekoelde samples zijn mogelijk).
Interactie
Bij of op de automaat wordt een LCD scherm geplaatst waarmee
interactie met de consument op verschillende manieren mogelijk
is. Op dit scherm wordt de instructie geplaatst voor de consument
en kunnen reclame uitingen worden getoond. Door middel van
bijvoorbeeld het tonen van een QR code of het gebruiken van een
NFC tag zorgen wij dat de consument op zijn mobiele telefoon kan
interacteren met de automaat. Door het inzetten van een aanraak
scherm in plaats van een normaal scherm kan er ook interactie
plaatsvinden zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een mobiele
telefoon. Om de automaat echt te laten opvallen en uw
producten zichtbaar te houden kunnen we gebruik maken van een
transparant (aanraak) led paneel op de automaat.
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van mogelijkheden van
interactie met de automaat en het uitdelen van samples.
De consument stuurt een sms naar een nummer met een vaste tekst en ontvangt
direct een sample uit de automaat. Door het toevoegen van verschillende woorden
aan de tekst van de SMS (bijvoorbeeld smaak, kleur of soort) kunnen verschillende
producten worden uitgegeven. Hier kan worden ingesteld dat ieder telefoonnummer
maximaal 1 sample ontvangt.
De consument dient naar de Facebook pagina te gaan van het merk wat op de
automaat staat en deze pagina of product een LIKE te geven. Na de Like wordt er
direct een sample uitgegeven. Natuurlijk kan er worden ingesteld dat ieder Facebook
account maximaal 1 sample krijgt.
Door een tweet bericht te sturen met een bepaalde hashtag (bijvoorbeeld
#socialsample) wordt er een sample uitgedeeld. Door het toevoegen van
verschillende woorden aan de tekst (bijvoorbeeld smaak, kleur of soort) kunnen
verschillende producten worden uitgegeven.

De automaat kan ook worden “gepimpt” of omgebouwd zodat hij er anders uit ziet.
Vervolgens kunnen mensen op de foto met de “automaat” en moeten deze foto op
Instagram plaatsen samen met een hashtag code. Na het plaatsen van de foto
ontvangt de consument een sample.

Wilt u meer weten over het concept of
mooie voorbeeldafbeeldingen in stijl van
uw klant neem dan gerust contact op.
We gaan graag met u in gesprek om de
mogelijkheden te bespreken.
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