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In 4 simpele stappen grip op de in- en uitstroom van bezoekers in je winkel, kantoor of restaurant. 

    
    

Plaats een display in je 
winkel zodat je bezoekers 
zien of ze naar binnen 
kunnen. 

Stel via je telefoon, tablet of 
computer in hoeveel mensen 
er in je winkel welkom zijn. 

Je bezoek kan nu geteld 
worden. Dit kan volledig 
automatisch of met de hand, 
afhankelijk van je wensen en 
budget. 

Is je winkel vol? Het 
beeldscherm springt op rood 
en je bezoekers wachten tot 
het scherm weer op groen 
springt. 

    

Dit kan zo simpel zijn als een 
(oude) tablet neerzetten of je 
bestaande scherm of zuil 
gebruiken. 

Je hoeft geen software te 
installeren, alles werkt via 
onze online app. 

Jij kiest: automatisch tellen bij 
binnenkomst en vertrek via 
slimme tellers, of je telt met 
een telefoon of tablet. 

Je bezoekers hebben 
duidelijkheid en jij hebt geen 
hoofdpijn meer om de 
instroom te reguleren. 

 

Tellrs past overal: van de kleine winkel met een enkele ingang tot het warenhuis met meerdere afdelingen. 

    
    

De opticien/audicien De shop-in-shop De kleine opticien/audicien Vele opties 
    

Deze opticien/audicien heeft 
2 in- en uitgangen en kan 12 
mensen ontvangen. Bij beide 
deuren wordt met een sensor 
geteld en beide deuren 
hebben een display. 

Deze grote opticien/audicien 
wil ook inzicht houden in de 
drukte van de afzonderlijke 
gebieden in de winkel. Door 
ook de verschillende zones uit 
te rusten met tellers worden 
de afdelingen beheersbaar 
gehouden. 

Deze opticien/audicien 
ontvangt maximaal 3 
bezoekers. De winkelier 
gebruikt zijn tablet als display 
en telefoon als teller. 

Heb je een computer op de 
zaak, of heb je nog een tablet 
liggen, dan kun je aan de slag. 
Heb je al een scherm hangen 
dan kun je dit inzetten, zonder 
extra installatie.  
Maar je kunt ook bij onze 
partners een professionele zuil 
in eigen huisstijl kiezen. 

De druktecijfers van de afzonderlijke winkels 
kunnen worden gecombineerd door gebruik te 
maken van onze Overview-module. Gebruik deze 
module om de bezetting van de verschillende 
winkels te tonen op de zuil in je winkelstraat of op 
de website van je keten. 
Je besluit altijd zelf of je je druktecijfers wel of niet 
doorgeeft. 

Tellrs bewaart de detailtellingen enige tijd; deze tellingen zijn via onze 
beveiligde API op te vragen, bijvoorbeeld voor analyse van bezoekers-
bewegingen en voor conversie-analyses. 
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 Prijs 
Gratis tot 3 bezoekers 

Vanwege de grote last die het coronavirus brengt voor winkeliers, bedrijven en instellingen, hebben we 
besloten om het platform gratis aan te bieden tot 3 bezoekers. Dit zorgt ervoor dat kleine bedrijven hun 
klantenstroom kunnen beheersen zonder extra kosten. Voor winkels en bedrijven met meer dan 3 bezoekers 
in de winkel / ruimte zijn de kosten 35 euro ex. btw per maand. Binnen dit abonnement kan gratis 1 slimme 
sensor worden aangesloten om bezoek automatisch te tellen. 

Meer slimme sensoren aansluiten kan, dit kost 14 euro ex. btw per maand per sensor.  
Heb je grotere aantallen nodig? Neem contact met ons op. 

 

Gratis Abonnement Extra tellers 
Tot drie bezoekers. Per locatie, per maand Per teller, per maand 

Gratis €35,00 €14,00 

 Je krijgt korting als je een 
abonnement voor 1 jaar afsluit: 
1 jaar: €385,- 

Je krijgt korting als je een 
abonnement voor 1 jaar afsluit: 
1 jaar: €154,- 

 

 


