
Vrijblijvend advies? Met plezier laten we u zien hoe u volledig grip krijgt op 

uw sterke drank voorraad en hoeveel meer u kunt verdienen. Ook demonstreren wij 

graag hoe gemakkelijk BoozeCtrl® werkt. Neem contact met ons op voor 

een vrijblijvend advies.

BoozeCtrl®
	 •	Schenkt	snel	en	gecontroleerd	sterke	drank.

	 •	Registreert	draadloos	en	is	dus	zeer	flexibel	en	

	 	 overal	(zelfs	buiten)	te	gebruiken.

	 •	Is	de	perfecte	tool	voor	voorraadcontrole,	-beheer	

	 	 door	gedetailleerde	rapportages.

	 •	Bespaart	20%	tot	30%	op	uw	inkoop	gedistilleerd	

	 	 waardoor	u	veel	meer	winst	maakt.

	 •	Voorkomt	verspilling	want	u	schenkt	altijd	de	

	 	 juiste	maatjes	(3	verschillende	doseringen).

	 •	Werkt	omzet	verhogend,	is	efficiënt	en	sneller	

	 	 in	gebruik.

	 •	Is	ideaal	bij	weinig	wandruimte.

	 •	Elimineert	fouten	van	personeel	en	diefstal.

	 •	Is	een	zeer	gebruikersvriendelijk	systeem.

	 •	Is	makkelijk	aan	te	sluiten	en	te	installeren.

	 •	Is	eenvoudig	te	integreren	met	tapautomatisering	

	 	 en	aan	te	sluiten	aan	vrijwel	iedere	kassa.

	 •	Geeft	informatie	voor	personeelsplanning

	 	 (geeft	beeld	van	drukte	aan	de	bar	op	elk	tijdstip).

	 •	Maakt	standaardisatie	van	de	sterkte/smaak	

	 	 van	mix	drankjes	mogelijk.

	 •	Levert	schenkdoppen	die	volledig	waterdicht

	 	 zijn	en	eenvoudig	te	reinigen.

	 •	Kan	3000	drankjes	tappen	met	1	batterij,	

	 	 die	gemakkelijk	te	vervangen	is.

Kosten

besparend

Omzet

verhogend

De	talloze	voordelen	van	BoozeCtrl®	nog	even	op	een	rijtje:

Draadloos	
schenksysteem
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De BoozeCtrl® is 
het eerste schenksysteem 
om drankuitgifte uit losse 

flessen draadloos te doseren, 
registreren, controleren 

en beheren. 

Met	BoozeCtrl®	serveert	u	altijd	de	juiste	maatjes	en	

registreert	 u	 draadloos	 alle	 geschonken	 drankjes.		

De	schenkgegevens	zijn	direct	via	back	office	software	

uit	te	lezen	op	een	PC	of	te	koppelen	aan	uw	kassa.	

Niet	langer	onnodig	morsen,	te	volle	glazen,	ongezien	

weggeven	 of	 onzorgvuldig	 afrekenen.	 BoozeCtrl® 

helpt!	 Zo	 heeft	 u	 op	 een	 eenvoudige	 wijze	 volledige	

controle	over	de	bij	uw	klanten	in	rekening	gebrachte	

hoeveelheid	 gedistilleerd,	 zodat	 u	 meer	 winst	 kunt	

maken!

Wilt u ook 

100% grip 
op de verkoop van 

sterke drank? 
Dan is het tijd voor 
BoozeCtrl®! 

Meer	verdienen	met	

Draadloos,	
feilloos	

en	eindeloos	
										schenken…

BoozeCtrl®
is:

•    Kostenbesparend en marge verhogend  Met dit nieuwe draadloze schenksysteem 
kunt u tot wel 30%	besparen op uw inkoop sterke drank en verdient u meer op elk besteld drankje. 

BoozeCtrl® zorgt ervoor dat de juiste dosering wordt geschonken en elimineert fouten en diefstal 
van het personeel. Elke druppel drank wordt ook werkelijk verkocht.

• Omzetverhogend  BoozeCtrl® zorgt voor aanmerkelijk meer omzet omdat uw personeel sneller en 
efficiënter werkt. In vergelijking met de bestaande schenksystemen (zoals ring en snoer en non drips) en andere 
schenkmethodes (zoals losse schenkmaatjes) werkt u met BoozeCtrl® veel flexibeler, hygiënischer en 
makkelijker. Omdat het draadloos is kan uw personeel gaan en staan waar ze willen.

• Duidelijke management informatie  Alle geschonken sterke drankjes worden door BoozeCtrl®	
geregistreerd, waardoor het management alle informatie heeft voor controle, voorraadbeheer en zelfs 
personeelsplanning.

Het pakket bestaat uit schenkdoppen met 
ingebouwde draadloze technologie, een ontvanger, 
software en verzegelmateriaal.


