
Skab værdi og omsætning med omtanke

LAD JERES GÆSTER OPLADE 
DERES BATTERIER TIL 100%

Sikker opbevaring

Servicer jeres gæster 
mens de er offline 
og øg omsætningen 
i takt med kunde-
glæden

+ OMTANKE OG

GDPR

BAR & CAFE

+

HOTEL • KONFERENCE • RESTAURANT • CAFE •  LOUNGE • BAR

Hos GoCharge A/S kender vi værdien i at holde vores kunder connected.
Vi skaber meromsætning og tilfredse kunder. Servicer jeres gæster korrekt.

GOCHARGE
S T A Y  C O N N E C T E D

47% 
Basket Size

2.30x
Dwell Time

11%
Trip Mission

Attraktive 
priser på
vores nyeste 
modeller

HER
& NU



PRODUKTER ALLE VORES LØSNINGER ER TILPASSET JERES BEHOV

Vores vision er at alle folk, klienter, kunder, gæster i hvilket som 

helst miljø, på hvilket som helst sted 24/7/365 ikke lader sig 

begrænse af deres mobil eller tablet har brug for strøm. 
Barer og Cafeer - er unikke virksomheder, hvor forbrugerne har til hensigt 

at opholde sig i længere tidsperioder. Folk kommer til disse steder for at 

hygge sig, slappe af, arbejde eller socialisere. Stil GoCharge Ladestationer 

til rådighed for at give gæsterne endnu en årsag til at komme indenfor - 

din Bar / Cafe vil straks blive mere end et dejligt mødested - det bliver et 

sted, hvor folk kan få tilfredsstillet deres behov ud over ophold og møder. 

GoCharge tilbyder skræddersyede designs og fremragende muligheder 

for eksponering og branding på dine Ladestationer, hvilket giver dig mu-

lighed for at tilbyde partnere et sted, hvor de kan promovere deres brand.

Welcome to our world. Det Perfekte sted at lade batterierne 
op for dine gæster.

GOCHARGE
S T A Y  C O N N E C T E D

G O C H A R G E

#STAY CONNECTED #STAY YOU#STAY POWERED

GoCharge A/S    •    Roms Hule 8 - 7100 Vejle    •    76708080     •    www.go-charge.dk

Fast samarbejdspartner med

som leverandør af ladestationer til branchen


