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Marketing voor u 

Vragen?
Neem contact met ons op via:
       marketing@phonak.nl 
       088 - 600 88 50

Uw Phonak marketing team
Roy Peters, Marketing manager
Bartel Joostema, Online marketing
Michelle Bijeman, Marketing assistent




Bij onze A-kwaliteit hooroplossingen hoort een premium presentatie.
Met ons ruime aanbod van presentatie- en decoratiemateriaal straalt de  
Phonak kwaliteit ook op uw winkel af.
 
Together we change lives!
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Presentatiemateriaal 
In de aanpaskamer01

Dummy holder 
Per 3 verpakt 
Art.-Nr. 041-1697
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Presentatie tray 
Om de nieuwe hoortoestellen
aan uw cliënt te tonen / gebruik
op beurzen 
Art.-Nr. 041-1970 
26x18 cm 
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Kleurenwaaier 
Paradise   Art.-Nr. 041-2145
Marvel      Art.-Nr. 041-1971 
Pediatric  Art.-Nr. 041-2059 

Phonak papieren tas klein 
22x22 cm
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Magnetic display 
Vol metalen display, 
plaatsing dummy overal mogelijk. 
Art.-Nr. 041-1969

Folder rekje 
Art.-Nr. 041-1691
30x12x30 cm



Gesprekken zijn helder 
met Lumity.



Maak kennis met Phonak AudéoTM Lumity 
zodat uw cliënten de emotionele spreker 
kunnen horen op het bruiloftsfeest.
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LED-verlichte display 
Echte eye-catcher met luxe uitstraling 
door verlicht paneel.
220 Volt aansluiting.
50x70 cm 
Beschikbaar in variant:
• Audéo Lumity
• Audéo Fit

Decoratiemateriaal 
In uw winkel en etalage02

Stoepbordposter 
Op maat te maken

1

Gesprekken zijn helder 
met Lumity.
Maak kennis met Phonak AudéoTM Lumity 
zodat uw cliënten de emotionele spreker 
kunnen horen.
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Lumity display 
Alle USP’s  op een rij, smartphone als 
eye-catcher.
Beschikbaar in variant:
• Audéo Lumity
• Audéo Fit
• Roger On

Dummie holder met display 
Dummie niet inbegrepen
12x12 cm
Art.-Nr. 041-2338

Nieuw
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Mini-rolbanner 
Voor o.a. de etalage of in-store 
gebruik op counter / tafel
A3 formaat
Beschikbaar in variant:
• Audéo Lumity     • Roger On
• Audéo Fit             • Virto P
• Audéo Life

Rol-up banner 
Voor o.a. de etalage of in-store
60x205 cm

Gesprekken zijn
helder met Lumity•

Maak kennis met Phonak Audéo™ 
Lumity zodat u die zacht sprekende 
barista kunt verstaan.

Met hartslagsensor, stappenteller
en meer gezondheidsgegevens.

Niets klinkt als het 
geluid van Paradise.

Ontdek het wonder 
van binnen
Met Audéo FitTM inclusief 
hartslagsensor



15

Accessoire display XL 
Fraaie display voor line-up 
van diverse Phonak accessoires. Deze 
worden continu opgeladen, dus direct 
te demonstreren!
• 220 Volt aansluiting vereist 
• Inclusief folder rekje 
• Accessoires niet inbegrepen!   
  

Art.-Nr. 041-1968
54x18,5x31.3  cm

Roger display 
Laat uw cliënten kennis maken met Roger 
30x22x34 cm
Ook variant voor Roger Select beschikbaar

Met oplaadfunctie







Ervaar de 
evolutie van

spraakverstaan
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life is on 

Sinds 1947 zet Phonak zich in om de levenskwaliteit te behouden door nieuwe 
akoestische werelden te openen. Zelfs al in deze eerste jaren werd ons bedrijf gedreven 
door een fundamentele overtuiging: We geloven dat goed horen gelijk staat aan je 
goed voelen en dus essentieel is om alles uit het leven te halen. Het is zelfs zo dat het 
zintuig 'gehoor' wordt gekoppeld aan sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek welzijn. 
We streven ernaar de meest uitgebreide portfolio van innovatieve hooroplossingen 
te bieden, vandaag en in de toekomst. En we blijven ons samen met onze audiciens 
richten op wat er het meest toe doet: spraakverstaan verbeteren, de levens van 
personen veranderen en een positief effect op de algehele maatschappij hebben.

www.phonakpro.nl


