
VMGUIDE.EU
MEER KLANTEN VOOR JE BEDRIJF MET EEN DUURZAAM IMAGO!

PLAATS EEN LAADPUNT EN PROMOOT JOUW LOCATIE DIRECT BIJ #EV RIJDERS

VitaeMobility bvba
Fabriekstraat 38 bus 8
2547 Lint
info@vitaemobility.com
www.vitaemobility.com

• JOUW LOCATIE IN DE ONLINE GIDS 

- Je bedrijf krijgt een individuele pagina in de online gids. 

 Deze bevat onder andere algemene informatie, foto’s, referenties, etc. 

- Selectie van je locatie op basis van activiteit, regio of type laaddienst.  

- Er is mogelijkheid tot individuele promotie specifiek naar jouw doelgroep.

- Neem een kijkje op www.vitaemobilitygids.com

• KWALITATIEVE LAADDIENST 

- Laadpaal met laadsnelheid tot maximum 100 km rijbereik per uur.

- Twee wagens die simultaan opladen.

- SmartGrid functie voor aansluitingen met een beperkt vermogen.

- Geschikt voor elk type elektrische of plug-in hybrid wagen.

- Uitbreidbaar aantal laadpunten in functie van succes!

• GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID VOOR DE #EV RIJDER 

- #EV rijder selecteert op basis van activiteit, regio of type laaddienst.

- Reservatie van het laadpunt mogelijk.

- Online bediening via mobiele applicatie.

Maak vandaag nog een afspraak via info@vitaemobility.com !

(*) Betalend voor de #EV rijder, de locatie-eigenaar wordt vergoed voor de afgenomen elektriciteit.

Via de VMguide.eu vindt de #EV rijder op een eenvoudige wijze je bedrijf. Maak ze jouw 
klant, ontvang de #EV rijder en biedt het opladen van de elektrische wagen aan! (*)
 
In de VMguide.eu neem je een abonnement en bekom je een volledige dienst. Twee 
laadpunten, een persoonlijke account voor opvolging en facturatie, de online bediening  
van het laadpunt en uiteraard jouw pagina in de gids.

Jouw locatie wordt toegevoegd aan het publieke netwerk van meer dan xxx laadpunten, 
allen toegankelijk voor de #EV rijder via de VMguide.eu.
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JOUW LOCATIE IN DE AANDACHT!
Opgesteld in 3 talen promoot de VMguide.eu uw locatie in de community 
van elektrische rijders in binnen- en buitenland.
 
Promotiekanalen:

INHOUD VAN HET ABONNEMENT: 

Inbegrepen in het abonnement:

- Vermelding op VMguide.eu.
- Het gebruik van de laadpaal.
- Uw account voor het beheer en facturatie van de laadsessies.
- Online bediening van de laadpaal met Smart Grid-functie.
- Service en 24/7 helpdesk.

Niet inbegrepen in het abonnement:
- Installatiekosten voor plaatsing van de laadpaal.

Terugverdienmodel via de inkomsten van het opladen van elektrische voertuigen.

OVER VITAEMOBILITY
VitaeMobility is een duurzaam, geïntegreerd en resultaatgericht bedrijf dat focust op reëel 

gerealiseerde CO2-uitstoot besparing. Daarvoor biedt het een aantal geïntegreerde nieuwe 

mobiliteitsoplossingen aan. Van duurzame voertuigen, over (laad) infrastructuur tot de beleving  

en opleiding rond elektrisch rijden.

De no-nonsense aanpak en de professionaliteit zorgen steeds voor het gewenste resultaat.  

Meer informatie over elektrisch rijden? www.vitaemobility.com 
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