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Van desinfectiezuil en 
bewegwijzering tot 
menu-standaard en 
afscheidingswand, 
alles is mogelijk







MULTIFUNCTIONEEL 
PROMOTIEMIDDEL
De Inhaker is het perfecte promotiemiddel voor het onder de 

aandacht brengen van bedrijven, merken en producten. Op 

basis van het geavanceerde inhaaksysteem in de standaard 

kun je vrijwel alle denkbare soorten promotiemiddelen 

inhaken. Je tovert de standaard eenvoudig om tot 

bijvoorbeeld reclamebord, opvallende display, showzuil of 

lifesizer. 







INHAKEN OP 
IEDER MOMENT 
SNEL & EENVOUDIG





EFFICIËNTE ROUTING EN 
GOEDE BEREIKBAARHEID
De Inhaker is de ideale tool voor tijdelijke signing en 

bewegwijzering. De naam zegt het al: met de Inhaker kan 

de klant snel en eenvoudig inhaken op de actuele situatie. 

Handig voor complexe omgevingen, zoals ziekenhuizen, 

maar ook voor evenementenlocaties, congresgebouwen of 

locaties waar verbouwd wordt. Wanneer de route wijzigt, kan 

de klant dit met de Inhaker eenvoudig aanpassen. Zónder 

grote investeringen in tijd, geld en moeite.





FLEXIBEL PLUG & PLAY 
CONCEPT: GESCHIKT VOOR 
ELKE BRANCHE, ELKE 
LOCATIE EN IEDER MOMENT





INTERNE COMMUNICATIE
De Inhaker is niet alleen fun, maar ook functioneel voor de 

interne of instore communicatie. Maak bijvoorbeeld een 

praktische informatiezuil, folderhouder, aanwezigheidsbord, 

lessenaar, tafel, etagère, tablet standaard of routing. 

Met meerdere standaarden kun je zelfs complete wanden 

maken. Ideaal voor het flexibel indelen van ruimtes, 

bijvoorbeeld tijdens een vergadering, evenement of congres. 



met de inhaker Maak je 
eenvoudig de mooiste 
promotiemiddelen









ZORG DAT KLANTEN 
AANHAKEN
Steeds vaker wordt entertainment geïntegreerd in retail- 

en foodserviceconcepten. Funshoppen is de trend en ook 

food wordt steeds vaker gecombineerd met fun. Met de 

Inhaker kun je hier uitstekend op inspelen. Creëer een 

‘Instamomentje’ met een levensgroot stand-in foto bord 

van de Kerstman of maak je eigen Rad van Avontuur of 

magnetisch spelbord tijdens Koningsdag. 

Of wat denk je van een meerdaagse fotochallenge? Je kunt 

lifesizers en stand-ins gemakkelijk verwisselen, zonder grote 

investeringen in tijd en moeite. En over fun gesproken: de 

Inhaker stimuleert ook jouw eigen creativiteit. 



SNEL EN VOORDELIG 
INHAKEN OP 
ACTUALITEITEN









De Inhaker biedt 
eindeloze grafische 
mogelijkheden voor 
al jouw visuele 
communicatie





de inhaker


