Facebook: Easy Be afwasservice
Twitter: @easybeservices

Easy Be afwasservice enthousiast ontvangen
Het seizoen is begonnen. Voor campings met de Easy Be afwasservice betekende dit de primeur van een
schone en droge vaat in vijf minuten. Met enthousiaste reacties tot gevolg. Steeds meer campings zijn
overtuigd dat de Easy Be afwasservice de manier is om investeringsvrij het rendement te verhogen dankzij de
aanzienlijke besparingen op water- en energieverbruik. Tel daarbij op het onderscheidend vermogen om gasten
een unieke, gratis service te bieden en de keuze is snel gemaakt. Meer weten over de kostenloze plaatsing van
onze professionele campingvaatwasmachines? Kijk op www.easybe.nl of neem direct contact op.

Recron: opmerkelijke innovatie

De Recron heeft Easy Be campings opgepikt als opmerkelijke koplopers in de branche www.recron.nl/k/
n106/news/view/52231/369/Gratis-afwasserviceop-de-camping.html Ook internationaal is er grote
belangstelling. Is uw camping ook een koploper? Wilt
u uw gasten in 2014 verrassen met duurzaam gemak
op vakantie? Wees er dan snel bij.

Nieuwe klanten

In maart 2013 mocht Easy Be de volgende klanten
toevoegen. Dit zeggen zij over de afwasservice:
Camping Diever - Diever
‘Uniek, gemak dient de mens’
Camping Heidepark - Lemelerveld
‘Ook vakantie voor pappa :-)’
Camping De Hondsrug - Eext
‘Kamperen wordt genieten’

Samenwerking TOPdesk en KPN

Om klanten transparante en hoogwaardige service te
garanderen, werkt Easy Be samen met KPN. Tevens is
Easy Be de samenwerking aangegaan met TOPdesk;
marktleider in service management software.

My Easy Be
Easy Be Services B.V.
0031 (0) 6 2950 6200
www.easybe.nl
info@easybe.nl

Via het self service portaal My Easy Be op onze site,
bent u binnenkort 24 uur per dag verbonden met Easy
Be. U kunt hier het verbruik van de machines uitlezen
en service aanvragen. KPN verzorgt de verbinding van
de vaatwassers met My Easy Be.
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Reacties van kampeerders op facebook

‘Helemaal top voor gasten met (veel) kinderen, een
schot in de roos!’‘
‘Super zeg, dat wordt echt vakantie vieren, wat een
super service.’
‘De afwas komt er stralend schoon uit. Ben er heel blij
mee.’

Wist u dat?
- De campingvaatwassers binnen een uur
zijn geplaatst en direct operationeel zijn.
- Machines, plaatsing, onderhoud, gebruiksartikelen en 24-uurs serivce niets kost.
De Easy Be afwasservice is volledig
investeringsvrij.
- Minimale aanpassing sanitair nodig.
Benodigd is: 1 x 220 stopcontact op aparte
16 ampère groep, warm water aanvoer en
een waterafvoer niet hoger dan 65 cm.
- U slechts rekening dient te houden met een
minimale verhoging van uw dagtarief
voor het nieuwe seizoen.
- De zes campings met de Easy Be afwasservice dit seizoen zo’n 2 miljoen liter
warm afwaswater besparen.

Voorspoelen

Easy Be in finale New Venture

Vernieuwde website

De Easy Be afwasservice heeft de finale bereikt van
New Venture en dingt mee naar de mobiliteitsprijs van
de ANWB voor de meest veelbelovende innovatie op
het gebied van duurzaamheid.

Easy Be garandeert kampeerders een schone en droge
vaat in vijf minuten. Vertel uw gasten wel dat zij, net als
thuis, sterk aangekoekte vaat even voorspoelen
voordat het de vaatwasser in gaat.
Easy Be heeft de website www.easybe.nl vernieuwd.
De site is binnenkort ook in meerdere talen beschikbaar, vanwege de internationale belangstelling voor de
afwasservice.

