éen keer inloggen, overal online

handleiding inzet promotiemiddelen

Aangesloten bij govroam?
Laat het zien!
Uw organisatie is aangesloten bij govroam en dat wilt u ook aan uw bezoekers kenbaar maken.
Laat uw gasten weten dat ze ook op uw locatie veilig online kunnen. Hiervoor heeft govroam
verschillende promotie- en communicatiemiddelen ontwikkeld. Deze zijn gratis beschikbaar voor
de deelnemers. Iedere nieuwe organisatie die aansluit bij govroam ontvangt een basisset middelen,
deze bestaat uit tentcards, A6 informatieflyers en deur-/raamstickers.
In dit overzicht een paar voorbeelden hoe u deze middelen kunt inzetten. Overleg met uw afdeling
Communicatie welke middelen op welke plek het meest geschikt zijn.
glasstickers
Onmisbaar om de aanwezigheid van govroam kenbaar te maken. Een of meerdere stickers op glazen entreedeur of raam
is een bevestiging voor de bezoeker dat hij ook op uw gastlocatie snel en veilig online is. De stickers plakt u eenvoudig
aan de binnenzijde achter raam of deur: veilig voor weersomstandigheden en vandalisme. Het formaat van de stickers is
180x50.

muur- deurstickers
Om in uw pand de beschikbaarheid van govroam kenbaar te
maken. De stickers plakt u eenvoudig op binnendeur, wand of
balie. Het formaat van de stickers is 180x50.

éen keer inloggen, overal online

govroam geeft medewerkers in de publieke sector gemakkelijk én veilig
toegang tot wifi-netwerken bij de eigen organisatie of op een gastlocatie.
Eén keer inloggen, altijd meteen online bij alle deelnemende
instellingen. Flexibel werken, onafhankelijk van tijd en plaats.
Simpel, snel en veilig.

de voordelen van govroam

eigen
organisatie

gast
locatie

Gemak Via govroam kunnen
medewerkers direct op de wifinetwerken van andere
deelnemende instellingen, zonder
extra inlogcode!

Gastvrijheid Met govroam
bieden instellingen een veilige
wifi-toegang aan hun gasten.
Snel en simpel !

Veiligheid govroam voldoet
aan de eisen die de overheid
stelt aan een veilige toegang
tot wifi-netwerken.

Bewezen technologie en snel operationeel De techniek achter
govroam is gebaseerd op Eduroam uit het onderwijs en
ontwikkeld door SURFnet. govroam vergt een minimale uitbreiding
van uw bestaande infrastructuur. Zodat u snel operationeel bent.

simpel, snel en veilig

ook govroam?
vraag uw it-afdeling!

Flyers A6
De flyer is gericht op de bezoeker die govroam nog niet kent.
En bevat informatie over de voordelen van werken met
govroam. Te plaatsen in display op balie of in kleinere aantallen bij gastenzitje.

Tentcards
De opvallende tentcards trekken meteen de aandacht. Zodat
er geen twijfel is over de beschikbaarheid van govroam. Te
plaatsen op uw balie, in de vergaderruimtes en elke locatie
waar u gasten ontvangt.

Bestellen?
Meer items nodig? Een aanvulling van uw basisset kunt u
bestellen via de website van govroam (govroam.nl/promotiemiddelen). Wilt u grote oplages bestellen? Stuur dan een mail
naar communicatie@govroam.nl.

