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Met Rotunda
uw collectie 
digitaal en 
aantrekkelijk 
presenteren in 
de boekhandel
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Voordelen voor uw boekhandel

Uw boekhandel is dé plek waar boeken en lezers elkaar ontmoeten. U herkent het vast wel: de 
thematafels in uw boekhandel zijn de eerste plek waar uw klanten kijken voor het actuele aanbod. 
U wilt graag aan de wensen van uw klant voldoen door mooie thematafels in te richten. Helaas is 
dit niet altijd mogelijk omdat u ook rekening moet houden met de beschikbare ruimte in uw 
winkel. NBD Biblion biedt hiervoor dé uitkomst met Rotunda: dé digitale etalage die eenvoudig en 
snel uw collectie toont. 

Wat is Rotunda? 

Rotunda is een groot beeldscherm, voorzien van 
een zogeheten touch-screen. Heel eenvoudig 
navigeert u door de diverse boekenplanken, die u 
zelf kunt indelen naar thema, genre, top 10 best 
verkochte boeken of naar uw eigen ideeën. Tevens 
kunt u achtergrondinformatie lezen en video’s 
bekijken! Erg inspirerend voor uw klanten en ook 
nog eens goed voor de verkoop van uw producten!

Hoe werkt Rotunda? 

Met uw hand beweegt u de getoonde boekenplan-
ken van boven naar beneden, van links naar rechts 
of  diagonaal. Op de boekenplanken worden de 
omslagen van de geselecteerde boeken getoond. 
Door de afbeelding van de omslag aan te raken 
wordt meer informatie over het boek getoond zoals 
titel, schrijver, uitgever, jaar van publicatie en het 
ISBN. Tevens is er een korte recensie van het boek 
toegevoegd. Soms wordt hier nog een aanbeveling 
en/of een toepasselijk fi lmpje aan toegevoegd.

Uw collectie digitaal en 
aantrekkelijk presenteren?

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Verkoop
T (070) 337 7700
E info@nbdbiblion.nl

Meer informatie op www.nbdbiblion.nl/Rotunda

P   Ruimtebesparend
P   Stimulans voor de boekverkoop 
P   Aantrekkelijke presentatie van uw assortiment

P   Altijd actueel en zelf in te delen naar onderwerp
P   Eenvoudige bediening
P   Aanvullende (online) informatie 
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