Modulaire Pick and Mix: jouw
milieubewuste winkelaanwinst
Met Pick and Mix van Ranobo speel je authentiek en bedachtzaam in op de
ecologische retailkoers. Geen plastic verpakking, maar verantwoorde
FSC-gerecycleerde kartonnen cups. Het vrij kiezen en vullen vanuit
bulkcontainers geeft een vintage kruideniers- en marktbeleving. Ook dat
appreciëren klanten meer en meer. Voor een optimale integratie in jouw winkel
past dit shop-in-shop concept in elk type rayonnage en beschikken we over
meerdere kleuren.

EEN UP-TO-DATE CONCEPT OM VAN
TE SMULLEN, VOOR JOU EN JE KLANTEN
VOORDELEN VOOR DE RETAILER

VOORDELEN VOOR DE CONSUMENT

✔ Volledig modulair voor elk type rayon.

✔ Een smaakvol natuurgamma op slechts één
vierkante meter.

✔ Unieke beleving in je rayon.
✔ Uitgebreid en gevarieerd aanbod.
✔ Aantrekkelijke en natuurlijke uitstraling.
✔ De klant kiest zelf exact wat hij nodig heeft.
✔ Vaste prijs met gegarandeerde marge.
✔ Fijn belevingsmoment tijdens het shoppen.
✔ Opvolging met kennis van zaken.
✔ Puur Belgisch concept en 100% kwaliteit.
✔ Drie standaardkleuren. Aanpasbaar in
RAL-kleur naar keuze.
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✔ Ecologisch verpakt van producent tot
eindconsument: composteerbare flowpacks
en kartonnen cups.

Pick and Mix, de pret van
plasticvrij kiezen en vullen

Een eye-catcher die perfect
blendt met de klassieke rayon .

Integreert mooi in de rayon. In meerdere kleuren
en op maat van jouw winkel aanpasbaar.

Het enige moeilijke aan onze
Pick and Mix is kiezen .

Vul je kartonnen cup met
je eigen unieke mix.

Sluit je cup met
kartonnen deksel.

Vaste prijs per gewicht.
Reken gewoon af aan de kassa.

SÜPER GEMÅKKELIJKE
BÜLK BINS VÅN RÅNÖBÖ

Ons service team
staat voor je klaar

Je hoeft geen handige harry te zijn voor onze
Bülk Bin. Wij zorgen voor alles, van de montage
tot het frequent onderhoud van alle elementen
en onderdelen.

✔ vlotte installatie

Al wat jij moet doen, is contact met ons opnemen
wanneer je ons nodig hebt. Ons Ranobo Service
Team staat altijd voor je klaar.

✔ helemaal op maat van jouw rayon
✔ merchandising ter plaatse
✔ periodiek volledig onderhoud
... en dat allemaal door Ranobo.
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