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Connecting brands with people



CONNECTING BRANDS WITH PEOPLE

Tapes.nl heeft méér dan 30 jaar ervaring in het fysiek opslaan, reproduceren en deelbaar maken van 
jouw content, media & data.  Kortom, onze producten en diensten verbinden merken en bedrijven met hun 
doelgroep. 

Of het nu via VideoPack brochure is of via NFC technologie. Voor een standaard product kan je overal terecht. 
Maar juist die extra service, ons meedenkend vermogen en het inspireren met de juiste toepassing of oplossing 
maakt ons sterk. Noem het ons specialisme.

Wij denken graag mee met klanten en relaties in iedere fase van de customer journey. Onze producten en 
diensten bieden een meerwaarde in zowel de orientatiefase, in de showroom en bij after sales services. 

1VideoPack: maximale impact

VideoPack combineert video met print waardoor het een zeer waardevolle marketing tool is. Beeld én geluid zijn 
krachtiger dan duizend woorden! Al helemaal in combinatie met het juiste design en strakke copy. Een mooie 
gedrukte brochure of kaart met een hoogwaardig geïntegreerd LCD scherm. 

VideoPack: custom made videobrochures

VideoPack brochues zijn uitermate geschikt voor:

• Introductie van nieuwe modellen

• Als persoonlijke uitnodiging

• Als teaser meegeven na een proefrit

• Als ‘luxe’ en gerichte Direct Mailing

> Custom helm  

VideoPack: custom made videobrochures



VideoPack: custom made videobrochures

2 VideoPack: maximale impact

Voordelen VideoPack:
• Maximale impact bij uw doelgroep
• Beeld én print gecombineerd
• 100% opent en bekijkt de VideoPack
• Méér dan 90% bekijkt de hele video
• Hoge attentiewaarde
• Compleet in eigen huisstijl

VideoPack: custom made videobrochures

Nieuw: 360˚ VideoPack
De VideoPack 360˚

Een nieuw model presenteren? Kies voor de 360˚!

Een object is in 360˚ te zien en middels een pinch 

kan men in en uitzoemen. Zo’n brochure meegeven 

aan een potentiele koper kan soms net het verschil 

maken.

Displays
We kunnen elke formaat toonbank en staande display produceren met diverse maten schermen en opties 

qua knoppen en media. Buttons en aansluitingen voor adapter of USB kabel kunnen zowel op de voorkant 

als achterkant worden gemonteerd. De display worden van hoogwaardig karton gemaakt en zijn modulair 

inzetbaar.

> Bekijk demo



3Interactive Print

Interactive print
Wij maken traditioneel drukwerk interactief. We zorgen er middels NFC-Chip voor dat drukwerk interactie kan 
bieden met de consument. Niet alleen dat, we zorgen ervoor dat die interactie ook meetbaar is en te  gebruiken 
is voor data-driven marketing. Hiermee verhoog je het rendement van een printcampagne enorm. Interactive 
Print biedt enorm veel nieuwe mogelijkheden en ideeën om consumenten, B-to-C én B-to-B te bereiken en te 

binden.

Interactive print kan consumenten o.a.:

• Een website, special landingspage laten bezoeken

• Connecten met je Social Media platforms

• Persoonlijke content of aanbieding laten zien

• Video, afbeeldingen laten zien

Wat wij voor je kunnen produceren:

• Print advertenties

• Flyers

• Brochures

• Visitekaartjes

• Uitnodigingen

• Out of home

• Verpakkingen

• Posters

• Point of Sales materiaal

Voorbeeld:
Een (lokale) advertentie, of flyer met 
NFC. Een lezer hoeft slechts met de 
smartphone te Tappen op het papier 
en kan direct een afpsraak maken voor 
een proefrit.

Of de nieuwste video over het model zien.
Of de auto direct configureren online.

Robin van Ingen Schenau
+31 (0)6 54 33 19 89
robin@tapes.nl
+31 (0)88 20 10 303

> Bekijk online

> Bekijk demo



4 Interactive print & paper

NFC posters, abri’s en billboards
Een steeds meer geziene toepassing is het plaatsen van NFC Tags op (digitale) Out Of Home / Outdoor 
communicatie. Door je telefoon bij een Abri of Digitale Abri te houden kun je bijvoorbeeld meteen een 
product bestellen, een teaservideo bekijken of bijvoorbeeld meedoen aan een win-actie die onderdeel van 
de campagne uitmaakt.

Events & Uitnodigingen
Door NFC kan je toegangspassen en uitnodigingen 
 interactief maken. De pas tappen kan:

• De programmering op de mobiel tonen

• Een interactieve plattegrond tonen

• Video content van de host afspelen

De customer experience krijgt een hele nieuwe dimensie 
en dure zaken als brochures  zijn niet meer nodig. Ideaal 
voor bijvoorbeeld introductie events, autoshows of dealer 
events.

> 3-1 USB lanyard 
+ uitnodiging



5Interactive print & paper

Aftersales
Verleng de customer journey  en interactie met de klant 
via interactive paper. Bijvoorbeeld door het vragen van:

• Aan review na een service beurt

• Actief aansturen op de volgende service beurt

• Nieuwe diensten onder de aandacht te bregen middels 

  interactie

Door de interactie op gang te houden blijven we top of mind 
bij onze klanten. En...een positieve review is altijd welkom. 
Net als een klant of opmerking van een klant waar we 
wat aan kunnen doen.

Showroom
Gebruikelijke showroom middelen kunnen door in een 
keer interactief worden. Denk hierbij aan:

• Prijskaarten die te Tappen zijn met de smartphone

• Displays die interactie worden na Tappen

• Folders/brochures die tevens video content over een   

   model/service tonen middels het Tappen



6 NFC: more interaction

NFC-Chip
• Maakt verpakking interactief
• Ontsluit content
• Verlengt de customer journey

LED-Scherm 
met bediening

Sound Chip Module
• Speelt af bij openen

NFC-Chip 
Middels het Tappen op de verpakking met een smartphone kunnen 
de volgende interactie worden opgestart:
• Authenticiteit van een product controleren.
• Aftersales, registratie van NAW, service vraag opstarten.
• Social Media koppeling: like pagina, deel je aankoop, etc.
• Toegang tot exclusieve sales, aftersales of buyer events.

VideoPack technologie
• Afspelen video over gebruik, user video’s, explainer video’s.
• Video handleiding in de verpakking.
• Welkomst boodschap / branded content afspelen.

Sound Chip Module
• Speel een brand tune af bij opening
• Speel een persoonlijk ingesproken boodschap af bij opening
• Uitleg over het product in gesproken tekst
• Speciale tunes bij Kerst, Valentijn, etc. 

Meer weten over 
Smart Packaging 
en de mogelijkheden?

> Contact

Verpakkingen zorgen niet alleen voor de fysieke bescherming van een product of dienst, maar zijn ook een 
belangrijk onderdeel van de branding en marketing van een product of dienst. Tapes.nl kan verpakkingen 
smart maken met NFC technologie, met VideoPack LCD schermen en met Sound chip modules.  Alle modules 
zijn los of in combinatie toe te voegen aan de verpakking.

Tapes.nl kan het hele traject van productie en toepassing voor je begeleiden en uitvoeren.

SMART PACKAGING: AFLEVER BOX OF ACTIE BOX

mailto:sales%40tapes.nl?subject=Smart%20Packaging%20by%20Tapes.nl


sales@tapes.nl | www.tapes.nl


