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“Toen mijn zus overleden was, kon ik onmogelijk bij de uitvaart aanwezig zijn.

Toch heb ik alles kunnen horen. Woord voor woord. Zelfs op de begraafplaats.

Alsof je er zelf bij bent. Dat heeft me enorm goed gedaan.

Eigenlijk zouden alle uitvaartleiders zo’n perfecte service moeten bieden!”         >>

Als de familie

niet bij de uitvaart

kan zijn...

Hoe ver bent u al te horen?



Audiozender 2.0 Model 2

Audiozender 2.0 Model 9

Audiozender 2.0 Model M

...dan komt de uitvaart

    naar de familie
Familie in het buitenland. Een zoon midden op de oceaan. Collega’s die op het werk moeten blijven.

Mensen die vanwege sneeuw of ijzel de weg niet op durven. Een bejaarde die niet meer van bed af kan.

Als uitvaartverzorger weet u er alles van.

Bij de helft van de uitvaarten zijn mensen afwezig, die wél hadden willen komen.

  ZEND DE UITVAART RECHTSTREEKS UIT VIA INTERNET

Internet is wereldwijd. Continu contact met vrienden en bekenden is mogelijk op talloze manieren. Een

bericht van overlijden verspreidt zich snel, en in een mum van tijd verschijnen condoleances van de verste

familieleden. U kunt hen, ook op de dag van de uitvaart, eenvoudig laten

meeleven. Als u het geluid uit uw uitvaartcentrum via internet uitzendt,

kunnen alle belangstellenden de plechtigheid rechtstreeks volgen. Overal.

Zelfs mensen met een heel langzame internet-verbinding of een heel oude

computer. Zelfs midden op de oceaan.

De betrouwbare apparatuur van Audiozender.nl koppelt uw bestaande

geluidsinstallatie aan internet. Dat kan gegarandeerd bij elke geluids-

installatie. In de serie “Audiozender 2.0” zijn diverse modellen beschikbaar,

dus er is altijd een apparaat dat bij uw situatie past. De specialisten van

Audiozender.nl installeren de apparatuur in uw uitvaartcentrum, en zorgen

voor een optimale verbinding.

Heeft u geen eigen uitvaartcentrum? Of komt u vaak op verschillende

locaties? Dan is er de mobiele zender “Model M”. Compleet met diverse

kabels om gemakkelijk aan te sluiten op vrijwel elke geluidsinstallatie die u

tegenkomt, vaak gewoon op een hoofdtelefoon-aansluiting. En ook een

kleine microfoon is leverbaar, zodat u zelfs zonder geluidsinstallatie kunt

uitzenden. De mobiele zender gebruikt mobiel internet (UMTS) en heeft

een ingebouwde accu, waardoor u volledig draadloos kunt uitzenden. Ook

vanaf de begraafplaats.

  ROUWBERICHT.NL : DIENSTVERLENING DIE U WAT OPLEVERT

Natuurlijk kunt u uw eigen uitzending laten beluisteren via een link op uw eigen website. Maar de dienst-

verlening van Rouwbericht.nl gaat net iets verder. U kunt gratis lid worden. U kunt gratis rouwberichten

plaatsen. Met desgewenst foto’s, en een link naar de rechtstreekse uitzending. Uw bedrijfsgegevens staan

gratis op een gepaste plaats naast het rouwbericht.

Belangstellenden kunnen direct via Rouwbericht een echt, exclusief kaartje met een persoonlijke bood-

schap laten sturen naar de naaste familie. Gratis e 0,50 op uw rekening. Of ze kunnen een prachtig

rouwboeket laten bezorgen. Gratis 7,5% commissie op uw rekening. Dus hoe meer luisteraars voor uw

uitzending, des te meer kans op extra omzet.
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