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Verse cocktails



verse cocktails

 seconden
in enkele



Cocktails serveren lastig?!
Loopt uw bar vast als u cocktails serveert, zijn de 

opleidingskosten voor personeel te hoog, een 
gebrek aan kennis, een hoge verspilling? Serveert 
u daarom premixes of helemaal geen cocktails? 

Maak kennis met de Cocktailizer.

5 seconden
De Cocktailizer serveert cocktails in 5 sec-
onden. Hierdoor creëert u een hoge bar 

afzet mogelijkheid.  

Steel de show
van het bartenden. Als u uw klanten een 

unieke beleving wil geven draagt de 
Cocktailizer hier juist aan bij. Doordat 

serveren van de ingrediënten snel gaat
heeft u extra tijd om er een showtje van 

te maken. 

Door iedereen te bedienen
De machine is door al uw per-

soneelsleden te bedienen. Door een 
gebruiksvriendelijke interface snapt ie-
dereen snel hoe hij/zij een cocktail kan 

maken.



Ontdek de wereld van cocktails
De Cocktailizer biedt u de mogelijkheid om 200 

tot 300 verschillende cocktails te bereiden. 
Echter, de Cocktailizer is natuurlijk uitermate 

geschikt voor iedere cocktailkaart. Of u nu 
10, 50 of honderden verschillende cocktails wilt 

aanbieden. 

Geen premixes
De cocktailizer is zo ontworpen dat deze kan werken met bijna

alle eigen dranken. Dus geen premixes.
U kunt de door uw bestelde dranken aansluiten waardoor u 

niks bij ons hoeft af te nemen. 

Creëer uw eigen smaak
De database van Cocktailizer bestaat 
uit 500+ verschillende cocktails. Deze 
kunt u altijd zelf aanpassen naar eigen 
smaak. Daarnaast kunt u uw eigen 

creaties toevoegen. 

Meer dan alleen cocktails
Naast cocktails maakt u met de cock-
tail machine ook verse en verschillen-



Makkelijke software
De Cocktailizer beschikt over software die ge-

makkelijk te bedienen en door iedereen snel te 
begrijpen is. Het gebruik zal natuurlijk aanvoelen 
een cocktail maken wordt gemakkelijker dan een 

biertje tappen. 

Duidelijke instructies
Bij het krijgen van een bestelling, hoeft u alleen maar de 

gewenste cocktail te selecteren. Hierna volgt een duidelijk 
instructiescherm waardoor u alleen nog maar de stappen hoeft te 

volgen voor een perfecte cocktail. 

Overzichtelijke database
De database bestaat uit door ons geselecteerde cocktails die u 

eenvoudig naar eigen wens kunt aanpassen. U kunt ook makkelijk
 uw eigen cocktails toevoegen. 

De cocktail machine biedt uitgebreide statistieken zodat u uw 
verkopen altijd inzichtelijk heeft.



Voor iedere locatie een mogelijkheid
De Cocktailizer is er in verschillende variaties om 

in verschillende klantwensen te kunnen voorzien. 

Inbouw (standaard)
Standaard wordt de Cocktailizer 

ingebouwd in een bestaande bar. We 
vinden bijna in iedere bar wel een plek om 
de cocktail machine te kunnen plaatsen. Er 
wordt standaard een koeling meegeleverd 
met daarbij de “control unit”, deze is los van 

het zuil te plaatsen. 

Vaste bar unit
De vaste bar unit is een op zichzelf 

staande module met daarin koeling, 
zuil, control unit en werkblad. 

Mobiele bar
De mobiele bars van Cocktailizer zijn 
volledig naar klantwens te produc-

eren. De keuzes lopen uiteen van de 
indeling van het werkblad tot het 

aantal koelingmodules. De mobiele 
bar is ideaal als u verschillende zalen 

of barlocaties heeft. 



Financieringsmogelijkheden
Cocktailizer biedt een drietal financierings-

mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van 
onze Cocktail machine. 

Koop
De cocktail machine van Cocktailizer is altijd inclusief alle 

onderdelen(koeling, zuil en control unit), installatie en 
ondersteuning. Daarnaast kunt u kiezen voor een 

servicecontract voor  € 45,- per maand. Hierdoor zijn volledig 
onderhoud en reparaties inbegrepen. 

Verkoopprijs: € 12.500,-*

Financial lease
Met financial lease bent u, afhankelijk van het door u 

vastgestelde maandbedrag, na 3,5 jaar eigenaar. Financial 
lease is mogelijk vanaf €375,- per maand, omgerekend al 
vanaf 16 cocktails per week! Inclusief installatie en service 

contract.

Onze machine is al rendabel vanaf 16 cocktails per week!

Operational lease
Lease de Cocktailizer voor een vast maandbedrag inclusief 

installatie en onderhoud. Operational lease is mogelijk vanaf 
€425,- per maand, omgerekend al vanaf 19 cocktails per week.



Voordelen op een rij
• Cocktails in 5 seconden

• Verhoging van snelheid en bar afzet
• Meer tijd voor show elementen

• Door iedereen te bedienen
• 200-300 verschillende cocktails

• Eigen dranken, dus geen premixes of dure inkoop
• Nihil verspilling

• Geen dure opleidingen nodig
• Altijd inclusief installatie en ondersteuning




