
TARJOA ASIAKKAILLENNE ÄLYLAITTEEN LATAUSPALVELUA JOKO ILMAISEKSI TAI MAKSUA VASTAAN.  
 MAKSAA VOI KÄTEISELLÄ TAI KORTILLA!  

    LUE LISÄÄ. 



Latauspalvelua asiakkaillenne 
- turvalliset ja brändättävät lataustelineet - 
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Älypuhelimen ja tablettien latausasemat ovat saaneet suuren suosion Euroopassa. 
Ne ovat erinomainen lisäpalvelu moneen paikkaan.  

Latausasemat voidaan myös varustaa  kolikko- tai korttimaksulaitteella. 

Käyttökohteita: 
- marketit ja myymälät 
- ostoskeskukset 
- ravintolat 
- lentoasemat 
- lääkäriasemat ja muut odotustilat 
- urheiluhallit 
- messuosastot 
- aulatilat 
- henkilöstötilat 
- museot 
- oppilaitokset 
- tapahtumat 
 
Tarjoa lataus palveluna tai tee siitä lisätienesti. 
 
Tyytyväinen ja huoleton asiakas viihtyy  pidempään.  

 

 



Turvallinen teknologia 
Turvallinen ja helppokäyttöinen teknologia 
 

-      Kytke laitteesi latauspistokkeeseen ja lukitse ovi. 
       Pidä avain mukanasi ja hae laitteesi kun olet valmis.  
 
-      Nerokas avainjärjestelmä takaa sen, että avainta  

 ei saa pois lukosta,  jos laitetta ei ole kytketty  
        lataukseen.   
 
- Avain on uniikki ja kukaan muu ei pääse lokerikkoosi.  

Laitteesi ja yksityisyytesi ovat turvassa. 
 

- Telineen kosketusnäytöllä voidaan esittää 
       esim. omia videoita ja webbisivuja. Mahdollisuus 
       mainontaan  ja etäohjaukseen. 
 
-      Sopii kaikille älypuhelimille, älykelloille ja    
       tableteille.  
 
-      Teline toimitetaan käyttövalmiina:  plug & play. 
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Useita eri versioita – juuri sellaisena 
kuin sen tarvitset  
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Pieni teline sopii seinälle 
tai jalustalle . 4 latauspistettä 
puhelimille ja 2 tableteille.  
Vaihtoehtoisesti 8 paikkaa 
puhelimille. 

Basic- malli, jossa on 
8 latauspaikkaa puhelimille  
ja 2 tableteille. 

XL- versiossa on 
12 latauspaikkaa 
puhelimille. 

Siirrettävä, omalla akulla  
varustettu malli sopii hyvin 
esim. tapahtumiin. 



Luo lisätrafiikkia osastolle  
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Latausasemat tuovat lisätrafiikkia osastoille messuilla ja tapahtumissa.  



Yhteystiedot 

Myynti:  Inshop Digital Oy,  puh. 020 734 8890 

 

Sähköposti: myynti@inshopdigital.com 

 

Lisätiedot: http://en.chargetogo.nl/ 

 

Esittelyvideo:  

https://www.youtube.com/watch?v=rsXzFy0FHmI 

 

Huolto ja tekninen tuki: Inshop Digital Oy 
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