
Wachten met  
een glimlach...

 • Samsung Galaxy Tab 3 10.1” - wit - 16GB - WiFi

 • Houder voor muurbevestiging, draaibaar 
portrait-landscape of houder voor 
tafelbevestiging, flexibel

 • Inclusief Ludium Nederlandstalige Software

 • Inclusief reclamevrije spellen en software

CONTACT

Bij uw Premium Dealer kan u het toestel zelf testen. Hij kan u 
ook helpen met de installatie of speciale wensen.

Oplossingen voor wachtruimtes, 
speelhoeken, winkels, domotica, 
beurzen, showrooms en B2B.

info@ludium.info 
www.ludium.info

OPLOSSINGEN VOOR

Wachtruimtes bij dokters, tandartsen, 
notarissen, ziekenhuizen, ...

Speelhoeken restaurants, hotels, ... de 
ultieme kinderhoek

Winkels kleding, schoenen, ... zowel 
voor kinderen als partners

Domotica zowel privé als voor bedrijven 
als centrale unit

Beurzen volledig beveiligde 
presentatie mogelijkheden

B2B uw eigen apps, website of 
catalogi van leveranciers.



TEVREDEN KLANTEN

Wilt u graag uw wachtende klanten of hun kinderen 
aangenaam bezighouden? 

U heeft weinig ruimte of wilt u verschillende mensen tegelijk 
met plezier laten wachten? 

Dan is de Ludium Tablet de oplossing waar zowel kinderen 
als volwassenen de tijd mee kunnen doden door spelletjes te 
spelen of op internet te surfen. 

VOLLEDIG BEVEILIGD

Deze Tablet hangt stevig beveiligd aan een muur of wordt 
aan een tafel geschroefd, zodat niemand hem zomaar kan 
meenemen. 

U kan als bedrijf ook kiezen 
om uw logo of huisstijl op de 
voorzijde van de houder te 
laten drukken. 

We werken samen met de 
fabrikant van de beste Android 
tablet op de markt: Samsung 
Galaxy Tab 10.1

KLAAR VOOR GEBRUIK

De Ludium Tablet is bovendien niet alleen fysisch beveiligd, 
uw klanten kunnen ook enkel aan de apps die u goedgekeurd 
heeft.  De overige software op de Tablet is veilig afgeschermd 
en enkel voor u toegankelijk, dankzij de nederlandstalige 
Ludium App.

100% FLEXIBEL

Alle software hebben wij al voor u op voorhand geïnstalleerd 
en in Ludium tabbladen onderverdeeld. We maken het u dan 
ook graag zo makkelijk en eenvoudig mogelijk. 

Dit zijn enkel betaalde of reclamevrije spelletjes, zonder 
vervelende popups, aangepast aan de verschillende 
leeftijdscategorieën. 

Nog mooier:  als niemand de tablet gebruikt, dan start 
automatisch een screensaver op, die info over uw bedrijf of 
organisatie toont. 

Het grote voordeel van de Ludium Tablet blijft natuurlijk de 
flexibiliteit: u kan steeds nieuwe spelletjes of eigen applicaties 
toevoegen, zodat uw Ludium tablet nooit veroudert. 

CONCLUSIE

U heeft een extra troef om een nog hogere 
klantvriendelijkheid te scoren. Geen rondlopende kinderen 
in restaurants, geen partners in kledingwinkels die zich 
vervelen…

Een klant die rustig zijn tijd kan nemen, is een tevreden 
klant, dus iedereen is tevreden.  Tegelijk neemt de Ludium 
Tablet oplossing zo weinig plaats in, dat u deze overal kan 
plaatsen. 

Kortom, u kan uw bezoekers beter helpen en zij komen 
met plezier terug.

HOE MAAKT U HET VERSCHIL VOOR UW BEZOEKERS?
Ludium Tablet: spelen voor kinderen of surfen voor volwassenen, maakt wachten leuk!

WWW.LUDIUM.INFO E-mail: info@ludium.info

‘U heeft weinig 

ruimte of wil 

verschillende mensen 

tegelijk met plezier 

laten wachten?’


