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Het Grab&Fix concept van Hoenderdaal Fasteners is hét
kantelbakken-concept voor losse verkoop van bevestigingsmaterialen voor zowel de technische groothandel als DHZ in
Nederland en België.

DE WEEGSCHAAL
In overleg met de klant, en afhankelijk van het totale aantal meters kastenpresentatie, wordt er één of
meerdere weegschalen door ons meegeleverd bij de winkelpresentatie. Deze weegschalen wegen de
producten naurkeurig per gram af en bepalen zo het aantal stuks wat de consument wil afrekenen.
Iedere kantelbak is voorzien van een uniek PLU-nummer waarmee de klant het juiste artikel kan afwegen en
het etiket kan printen. Deze PLU-nummers zijn ook terug te vinden op de door ons aangeleverde
aanvul-verpakkingen waardoor het bijhouden van de presentatie zeer gemakkelijk is voor het
winkelpersoneel.
De weegschaal wordt ingesteld met de gewenste prijslijst; deze wordt altijd in overleg met de klant
aangemaakt. De prijzen zijn naderhand gemakkelijk te wijzigen en opnieuw in te lezen zodat prijswijzigingen
gemakkelijk kunnen worden doorgevoerd.
Weegschaalconcept 2.0
In 2016 introduceren we het Grab&Fix weegschaalconcept 2.0. De nieuwe weegschaalmodule zit vol met de
nieuwste snufjes en door een compleet op maat gemaakt software programma. Het bedieningsmenu kan

Er kan een zeer breed assortiment bevestigingsmaterialen worden gepresenteerd in een strakke en
overzichtelijke kastenpresentatie. Met een slimme weegschaal kan de consument de producten per stuk
afwegen en afrekenen.
De Grab&Fix kastenpresenatie is vanaf 5 meter tot wel 30 meter presentatie voor losse verkoop uit te
bouwen! Het assortiment en het bijbehorende schappenplan wordt samen met de klant bepaald. Er is keuze
uit ruim 2500 verschillende bevestigingsartikelen.
De kantelbakmodules worden geplaatst in een op maat gemaakt kastensysteem die op de klantwens wordt
afgestemd; van een steigerhout-look tot een knalrode kastenpersentatie, alles is mogelijk! Inmiddels we al
ruim 700 strekkende meters Grab&Fix kastenpresentaties in de Benelux!
Het Grab&Fix concept maakt jou winkel tot dé bevestigingsmaterialen-specialist in de regio!

DE VOORDELEN VAN GRAB&FIX:
Stuksverkoop: altijd het gewenste aantal bevestigingsmateriaal voor de klus.
Wordt specialist in bevestigingsmaterialen! Altijd een groot assortiment beschikbaar om
alle klantvraag op het gebied van bevestigingmaterialen af te dekken.
Flexibel in te richten en persoonlijk te ontwerpen kastenpresentatie: van 5 tot 30 meter.
Hoge marges per artikel.
Strakke presentatie zonder kapotte verpakkingen in de schap en gemakkelijk te
onderhouden door het winkelpersoneel.

worden gepersonaliseerd met je eigen logo waardoor de weegschaal een persoonlijke uitstraling krijgt.
De weegschaalfunctie zelf is uitgebreid met een slimme zoekfunctie op een bedieningsscherm met
touchscreen-functie. De zoekfunctie op het bedieningsscherm helpt de consument gemakkelijker naar het
juiste product en geeft aan waar het product in de kastenwand te vinden is. Om verkoop te stimuleren
worden er bijvoorbeeld ook bijproducten als tips aangegeven op het bedieningsscherm: weegt de
consument een slotbout af dan wordt er als tip meteen de bijbehorende zeskantmoer aangeduidt.
Boven het bedieningsscherm bevind zich een tweede scherm voor narrow casting. De narrow-casting
reclame kan worden afgestemd op het artikel wat gezocht of afgewogen wordt zodat er heel gericht
geschoten kan worden met reclame. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reclame voor een schroefmachine bij het
afwegen van de schroeven of een reclamefilm of beeld van een houtboortje bij het afwegen van deuvels. Op
deze manier is er extra geld te verdienen met de nieuwe weegschaal!

