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DE  VEILIGE WEG  
naar uw klanten en uw succes.

MARKETING DIENSTEN

Trigger je clienteel en verleg de grenzen van je zaak. 
Verrijk uw promo-drukwerk (communie, valentijn, eindejaarsfolder, ...) met dynamische en interactieve content 
die uw klanten versteld zal doen staan.  

Benieuwd naar de mogelijkheden van AUGMENTED REALITY? Neem gerust vrijblijvend contact op:
LM Print Services • Keistraat, 20 A • 9270 Laarne • Tel. : +32 9 366 61 63 • luc@foldercomposer.be • www.lm-print.com

 Cover gecreëerd in de 

applicatie.

WIN EEN AUGMENTED REALITY PAKKET
‘Snap’ deze advertentie. Tel het aantal kerstballen dat je ontdekt 
met SnapPress en WIN EEN AUGMENTED REALITY PAKKET

Technology by

AUGMENTED REALITY

ONTDEK DE VIRTUELE SHOP

“It’s time to go beyond Print!”

Met deze infobrochure willen we je graag inspireren met 
 heel innovatieve communicatie ideeën. 

Combinatie logo
LM
breedte: 100px
hoogte: 105px



Een verleidelijke etalage lokt altijd voorbijgangers, maar hoe brengt u de 
(potentiële) klant zo ver, of beter nog: hoe doet u hem/haar vastberaden de 
winkeldrempel overschrijden? Door een goed uitgekiende marketing, die liefst 
geen handenvol geld kost. 

Maar de wereld van PRINT en ONLINE is bijzonder dynamisch. Vandaar de kans 
die wij u bieden om over te schakelen op een service van een hoger creatief 
niveau, die technisch bereikbaar blijft voor iedereen.

Wat is concreet de meerwaarde van 
“It’s time to go beyond Print’?

Interesse lokken via visuele triggers. Uw geprinte brochure is voorzien van 
communicatietools om offline en online te verbinden. LM Print Services is in 
staat om op basis van de beproefde  technologie de zelfstandige ondernemer 
een service aan te bieden met out-of-the box functionaliteiten en designs. 

✓   De laatste jaren heeft de QR code  aan populariteit herwonnen.

✓   De SnapPress App - éénvoudig downloadbaar op smartphone, iPad of tablet 
- laat toe op elke bladzijde een enorm surplus aan informatie toe te voegen: 
mits een eenvoudige klik op elk interessepunt in de gedrukte brochure heeft 
de consument immers meteen een link met een gerelateerde brochure of 
video.

✓    Laat uw klanten uw ‘virtuele winkel in 360 graden’ zien vanuit hun 
woonkamer. Visuele informatie is het krachtigste hulpmiddel om uw 
klanten aan te trekken.

Ik hoop van harte dat u na het bekijken van dit magazine concludeert:

‘Zo iets wil ik ook voor mijn klanten!”

Luc MAINIL

Ja, als u uw (web)pagina’s personaliseert. En dat doet LM Print 
Services  tot in de perfectie. Zo vergroot u uw bekendheid.  
Profiteer van de aandachtswaarde voor drukwerk door uw folder te 
verrijken met interactieve inhoud.   
Uw  content, uw verhaal!

GRIJPEN UW FOLDERS DE  
AANDACHT VAN UW KLANTEN?  
EN HOUDEN ZE DIE VAST?



DE KRACHT VAN  
INTERACTIEF DRUKWERK

Tekst nog aanpassen 
ON Print wordt SnapPress 
QR (duo) code in bijlage 
4.  …. Online kopen *      * ism met Jewellers-Online  (logo heb je) 
 

➊  Verspreiding van uw interactieve huis-aan-huis folder

➋  Uw potentiële klanten gaan via een QR code of  naar uw website

➌  Eens op uw website kunnen potentiële klanten uw producten gemakkelijk vinden

➍  Uw klanten kunnen online kopen

➎   Via de verspreiding van uw interactieve huis-aan-huis folder trekt uw potentiële  
klanten naar uw fysieke winkel

DE QR CODE ALS DIGITAAL VERVOLG  
OP UW HUIS-AAN-HUIS FOLDER
Hoe werkt het?
Op een aantal pagina’s staat een QR  naar uw gepersonaliseerde landingspagina (*).
Uw klanten kunnen op die landingspagina: 

✓   één van de voorgestelde merkproducten in uw winkel reserveren  
(of passen en dan kopen) en 

✓  een interactieve gepersonaliseerde merkenfolder downloaden.

Hoe werkt het voor uw klant? 
✓  Klant scant de QR code op de cover of een merkenpagina, 
✓  reserveert het gewenste uurwerk om uit te proberen of wil reserveren, 
✓  vraagt de gewenste merkenfolder aan en 
✓  download de folder van zodra die digitaal beschikbaar is.

U hoeft enkel de follow-up te doen!
Elke klantenvraag (reservatie en folderaanvraag) ontvangt U per mail.

*  deze actie is enkel voor de juwelier die een eindejaarsfolder bestelt.

3D VIRTUAL 
SHOP



360° VIRTUAL 
SHOP
Het shopgevoel vanuit de sofa, een eyecatcher die opbrengt.

Wat is een virtual shop?
Een virtuele shop is een verzameling van verschil-
lende 360 graden foto’s die aan elkaar zijn gekop-
peld. Op deze manier kan de klant  virtueel door de 
winkel lopen, zonder er fysiek aanwezig te moeten 
zijn. De klant zal zijn winkelbeleving vanop veilige 
afstand (her)ontdekken. Onderzoek heeft aange-
toond dat bezoekers tot wel 5x zo lang op een site 
met een virtuele tour blijven. Extra tijd om jouw 
shop beter te leren kennen. De virtuele shop is al-
tijd online en kan op elke toestel geraadpleegd 
worden. Door al een keer een ‘bezoek’ te hebben 
gebracht aan jouw winkel, zijn mensen vertrouw-
der en zullen ze geneigd zijn vlugger contact op 
nemen.

WAAROM EEN 
VIRTUELE SHOP 
Perfect in coronatijden 
om de winkelbeleving vanop veilige afstand  
te (her) ontdekken.

Bezoekers stabiliteit 
Bezoekers blijven langer op een site met een 
virtuele tour. Extra tijd om jouw bedrijf beter 
te leren kennen.

24/7 geopend 
De virtuele tour is altijd online en kan op 
elke toestel geraadpleegd worden, dus je 
bent altijd te bezoeken door klanten.

Vertrouwd 
Door al een keer een ‘bezoek’ te hebben 
gebracht aan jouw winkel, zijn mensen 
vertrouwder en zullen ze eerder contact 
opnemen.



WAT BIEDEN WIJ AAN
Een visuele standaard en personaliseerbare winkeltemplate met verschillende totems of displays voor elk merk één. 
Deze kan perfect in uw bestaande website geintegreerd worden.

LINKEN NAAR BROCHURES INFO POPUP WINDOW

Infovenster met korte omschrijving van  
uw winkel, openingsuren...

Linken worden geplaatst naar uw doorbla-
derbare digitale brochure(s)

AFSPRAAKMODULE

Ontvangt u uw klanten iever op afspraak? Via 
onze afsprakentool is dat gemakkelijk te regelen

GOOGLE MAPS

Locatie op google maps, zo vinden uw  
klanten makkelijk de weg naar uw winkel.

MERK IN DE KIJKER

Wenst u een bepaald merk of item te promoten? Dit kan door een link te plaatsen naar een 
downloadbare brochure, merkenfilm of webshop.

De shop is uitgerust met volgende functionaliteiten:
PRODUCTEN  

IN DE KIJKER
EN VOORRADIG IN ONZE WINKEL

RI COMNIS DOLECAT. 

Evelecus dolor rehenitas impor sequiam di 
ut por magnis ea dolorer rorest iumquae pe-
rumque sum ea nobis estoribus, conecepre 
in eiusaeperit volorese nullaut idit harum, 
opta cus debitaq uosapis simagnatem quam 
doluptatatis sant min consedipsum sim et 
volorem cusaepe restia deles del illes sae. 
Ita nonsed ea volorrume planimi, alit, et

XXX EUR

RI COMNIS DOLECAT. 

Evelecus dolor rehenitas impor sequiam di 
ut por magnis ea dolorer rorest iumquae pe-
rumque sum ea nobis estoribus, conecepre 
in eiusaeperit volorese nullaut idit harum, 
opta cus debitaq uosapis simagnatem quam 
doluptatatis sant min consedipsum sim et 
volorem cusaepe restia deles del illes sae. 
Ita nonsed ea volorrume planimi, alit, et

XXX EUR

 Voor mogelijkheden,  prijszetting en meer info neem contact op met Luc Mainil via  
email: lmprint@me.com  of tel.  09 / 366 61 63Interesse?  

AANPASBARE  
AFBEELDING 
MET LINK NAAR  
UW WEBSHOP, 
MERKENBROCHURE...

AANPASBARE  
AFBEELDING 
MET LINK NAAR  
UW WEBSHOP, 
MERKENBROCHURE...

AANPASBARE  
AFBEELDING 
MET LINK NAAR  
UW WEBSHOP, 
MERKENBROCHURE...

UW FOLDER  
ONLINE 

ONTDEK 
UW VIRTUELE SHOP 

SCAN DE QR

OF SURF NAAR
WWW.MUSTANGGRAPHICS.BE/_360/VIRTUAL_SHOP



AUGMENTED REALITY  
OVER PRINT 
Gedrukte advertenties tot leven brengen is nog nooit zo boeiend geweest!

Toegevoegde realiteit werkt 
echt: klanten kopen meer.
Augmented Reality voegt nieuwe virtuele 
elementen aan uw drukwerk toe en maakt 
shoppen weer avontuurlijk! Het maakt 
zintuiglijk ervaren van producten vanuit thuis 
mogelijk.  Etalages tot leven laten komen!

Wij bieden u de kans om over te schakelen op 
een service van een hoger creatief niveau, die 
technisch bereikbaar blijft voor iedereen.

SnapPressAllez-y, testez...
Snapez et découvrez 

pub snap CC.indd   1 12/01/2017   13:06

”Snap” de pagina’s 
met het SnapPress logo

Download de SnapPress app 
op uw smartphone of tablet

Ontdek de exclusieve inhoud  
in Augmented Reality

➊

➋

➌

          EN ONTDEK DE

  EXTRA  
DIMENSIE

SCAN MIJ



Allez-y, testez...
Snapez et découvrez 

pub snap CC.indd   1 12/01/2017   13:06

MARKETING
SERVICES
VOOR RETAIL

ONTDEK ONZE

VOORDELIGE

PAKKETEN VOOR

MEER EN BLIJVENDE

KLANTEN

DE JUISTE SOCIAL MEDIA
AANPAK?
Wens jij ook meer potentiële
klanten en een
betere klantenbinding?

BEREIK UW DOELGROEP
CREËER NAAMGEKENDHEID
MEER WEBSITEBEZOEKERS

ONLINE AFSPRAKEN
Eenvoudig bereikbaar zijn voor uw
klanten
verhoogt uw winkelbezoeken.

KLANTENBELEVING OPTIMALISEREN
VERLAAG DE DREMPEL OM EEN
AFSPRAAK TE MAKEN
BLIJF BEREIKBAAR 

EMAIL MARKETING
AUTOMATISATIE
Warm potentiële klanten op tot loyale
klanten met gepersonaliseerde
berichtgeving ongeacht het kanaal.
Bereik uw doelgroep, leer uw klanten
beter kennen, gepersonaliseerd aanbod
per klant of potentiële klant

WWW.MARCOSO.EU



Inschrijvingsformulier 2020

LM Print Services • Keistraat, 20 A • 9270 Laarne • Tel. : +32 9 366 61 63 • e-mail: luc@foldercomposer.be • www.lm-print.com

Financiële voorwaarden: Voorschot van 302,5€ (250€ + BTW) te storten op rekening 447-2609541-69 van LM Print Services bvba, betaling geldt als bevestiging van inschrijving. In het voorschot is het inschrijvingsgeld van 125€ verrekend.  
• Betaling 50% van het totale factuurbedrag tegen 12/10/2020 • Saldo factuur betaalbaar op18/12/2020 • Onder voorbehoud van akkoord en tijdige aanlevering van het beeldmateriaal dat we verwachten van de merken. De algemene Febelgra 
verkoopsvoorwaarden en beroepsgebruiken zijn van toepassing.

“It’s time to go beyond Print!”

GELIEVE DIT FORMULIER VERDER AAN TE VULLEN VOOR 23 SEPTEMBER
EN TE MAILEN NAAR: LMPRINT@MAC.COM

Technische gegevens LM Print huis-aan-huis folders (prijzen bevatten drukwerk + HTML-viewer):
• Formaat: 190 (H) x 225 mm , aanlevering HR PDF op netto formaat 19,5 (H) x 23 cm (B) 
• Levering voorzien:  16 - 30 november 2020 
• Mogelijkheid plaatsing QR-code, website en winkellogo op merkenpagina’s 
• Gelieve me te contacteren indien u opteert voor een ander aantal pagina’s en voor aantallen hoger dan 22.000 exemplaren
 

Gewenst aantal exemplaren bedeling   Enkel een digitale versie 250€/editie

Gewenste aantal winkelmodellen

AANTAL PAGINA’S (OMCIRKEL UW KEUZE) 12 24 36 48
Gewicht per ex. 36,5 gr 48,5 gr 63 gr 73 g
Gewicht Papier 135 gr/m2 90 gr/m2 80 gr/m2 70 gr/m2

Opstartkost : € 75 € 125 € 125 € 125

Personalisatie  cover met AR  
(via SnapPress) en 360° webviewer (*) € 250 € 250 € 250 € 250

PRIJS PER EXEMPLAAR (**)

Min 6.000 ex € 0,190 - - -
Min. 7.500 ex € 0,180 € 0,195 - -
Min. 12.500 ex            € 0,155 € 0,165 - -
Min. 15.000 ex            € 0,145 € 0,155 € 0,205 € 0,220
Min. 20.000 ex            € 0,135 € 0,150 € 0,185 € 0,205
Aantallen groter dan 22.000 exemplaren op aanvraag

(*)  Voor meer info ivm de hosting en de personalisatie  360° webviewer contacteer Luc op  09 / 366 61 63 
(**) Prijzen inclusief alle kosten van het wisselen, drukken en afwerken van uw eindejaarsfolders. Prijzen exclusief BTW, transportkosten en opmaak cover/backcover. 

Levering: (uw keuze aankruisen a.u.b.) Wij organiseren de bedeling NIET.
o In de winkel   o BD   o De Post Gent (via Promarket)   o Eurokrant     Ander adres:  ....................................................................

Firma : . ..................................................................................................................................................................................................

Naam :  ...................................................................................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................................................................................

BTW :  .....................................................................................................................................................................................................

Tel : . .......................................................... Fax :  .............................................................

e-mail :  ..................................................................................................................................................................................................

WWW : ....................................................................................................................................................................................................

 

 

Datum en handtekening:

   360° ONLINE SHOPERVARING
NIEUW

HET SHOPGEVOEL VANUIT DE SOFA, 
EEN EYECATCHER DIE OPBRENGT
Een virtuele shop is een verzameling van verschillende 360 graden foto’s 
die aan elkaar zijn gekoppeld. Op deze manier kan de klant  virtueel door 
de winkel lopen, zonder er fysiek aanwezig te moeten zijn. De klant zal zijn 
winkelbeleving vanop veilige afstand (her)ontdekken. Onderzoek heeft 
aangetoond dat bezoekers tot wel 5x zo lang op een site met een virtuele 
tour blijven. Extra tijd om jouw shop beter te leren kennen. De virtuele shop  
is altijd online en kan op elke toestel geraadpleegd worden. Door al een 
keer een ‘bezoek’ te hebben gebracht aan jouw winkel, zijn mensen 
vertrouwder en zullen ze geneigd zijn vlugger contact op nemen.

ONTDEK 
UW VIRTUELE SHOP 

SCAN DE QR
OF SURF NAAR

WWW.MUSTANGGRAPHICS.BE/_360/VIRTUAL_SHOP


