“Deze vorm van fraude kost retailer miljoenen euro’s per jaar”

Stop “Wardrobing” nu !
Wat is “Wardrobing”?
"Wardrobing" is de praktijk van het kopen van een item in een winkel of online, het te gebruiken
zonder de bedoeling het gekochte item te behouden.
In het algemeen betreft het (dure) kleding - te gebruiken voor een (bijzondere) gelegenheid en
vervolgens terug te sturen/brengen en het betaalde bedrag retour te ontvangen.
Het mag duidelijk zijn dat deze vorm van fraude retailers miljoenen euro’s per jaar kost.
Cijfers geven aan dat 1 op de 6 bestellingen welke zijn gekocht bij (online) fashion retailers en worden
geretourneerd te maken hebben met Wardrobing gedrag.

Dé oplossing:

De PRO-SEAL TAG
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Jansbuitensingel 7 – 6811 AA Arnhem - The Netherlands – tel. +31 (0)26-3723600 – fax +31(0)26-3723600
info@protagt.nl – www.protagt.nl
ING Bank 66.19.67.042 te Groningen. Algemene voorwaarden Protagt zijn van toepassing.

Een bewuste of impuls aankoop…..,

eventueel voor een speciale gelegenheid…,

om één of meerdere keren te dragen en het
vervolgens retour te brengen/sturen naar de
(online) winkel en het aankoopbedrag terug te
ontvangen.
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Hoe ver gaat de service
richting uw klanten?

Met het toepassen van de PRO-SEAL TAG blijft uw service naar goedwillende klanten op het hoogste
niveau terwijl u gelijkertijd het probleem Wardrobing elimineert.

De PRO-SEAL TAG

De PRO-SEAL TAG wordt eenvoudig
aan het kledingstuk bevestigd.
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De positie waar de PRO-SEAL TAG op het
kledingstuk wordt aangebracht dient bij voorkeur
opvallend zijn.
Vervolgens kunt u de kleding presenteren en
(online) verkopen.

Bij het dragen van het kledingstuk dient de PRO-SEAL TAG
duidelijk zichtbaar te zijn.

De klant kan thuis (nogmaals) het kledingstuk
passen. Wanneer de klant tevreden is kan
deze de PRO-SEAL TAG eenvoudig
verwijderen en het kledingstuk met plezier
dragen maar niet meer retour brengen naar de
(online) winkel.
Het opnieuw aanbrengen van de
PRO-SEAL TAG is niet mogelijk.
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Zonder de aanwezigheid van
de PRO-SEAL TAG aan het
kledingstuk is ruilen en/of geld
terug ontvangen niet meer
mogelijk.
Deze informatie kunt u
communiceren via de kassabon
of leveringsvoorwaarden.

Ook kan dit vermeld worden dmv een label geklemd tussen de PRO-SEAL TAG
waarop deze informatie is vermeld.
Wij zijn u graag van dienst met meer informatie over de PRO-SEAL TAG maar
ook overige oplossingen welke Protagt te bieden heeft.
Graag willen wij tijdens een afspraak een en ander nader toelichten en demonstreren.
Met belangstelling verneem ik uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Steven Verstraeten
Sales Manager
Mobiel: +31 (0)6-52602313
Tel + 31 (0)26-3723600
Email: sverstraeten@protagt.nl
Internet: www.protagt.nl

Over Protagt Retailsecurity;
Preventie, Reduceren en Optimaliseren…..PRO, de eerste 3 letters waar PROtagt Retailsecurity voor staat.
Protagt is dé technologie onafhankelijke totaalleverancier op het gebied van winkeldiefstalpreventie en reductie.
Via onze helpdesk in Arnhem geschieden alle leveringen, facturatie en overige communicatie vanuit ons Europese
hoofdkantoor en distributiecentrum.
Voor alle voorkomende beveiligingstechnologieën ongeacht voor welke branche en/of toepassing, kunnen
retailers/retailorganisaties bij Protagt terecht.
Wij ontwerpen, produceren, installeren, servicen, trainen en begeleiden om winkeldiefstal effectief en
efficiënt te reduceren.
Ook in nationale en/of internationale (turn-key) projecten denken en werken wij in de vorm van copartnership graag mee! Dit is ook van toepassing voor bronbeveiliging programma’s en RFID projecten.
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