
Zomertrend 2016: Online Detox
The Fixables haakt in op internationale afkicktrend
01 JULI 2016, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Steeds meer vakantiegangers gaan aan de Online Detox. Ze willen afkicken van hun online

verslaving en bevrijd worden van het dwingende gevoel de hele dag bereikbaar te moeten zijn of

niets te willen missen. The Fixables biedt als eerste Nederlandse aanbieder een ‘Online Detox’ aan.

Smartphone achter slot en grendel tijdens vakantie
Smartphoneverslaving neemt toe en veroorzaakt de nodige stress. The Fixables haakt als eerste
Nederlandse partij in op de nieuwste wereldwijde trend: Online Detox. De winkels van The Fixables
bieden nu de mogelijkheid om de smartphone bij hen in bewaring te geven, veilig achter slot en
grendel. Voor diegenen die tijdens hun vakantie optimaal willen afkicken maar niet helemaal
onbereikbaar willen zijn biedt The Fixables voor €49,- de kleinste mobiele telefoon ter wereld aan.
Hiermee kan de consument bellen en gebeld worden. Niet heel veel meer, maar dat is dan ook de
bedoeling van de Online Detox.

Top 5 Online Stress Factoren 
Onderzoek naar online stress factoren onder bezoekers in de winkelstraat levert de volgende Top 5
op:

1. Het gevoel de hele dag bereikbaar te moeten zijn
2. Ongemerkt toch met je werk bezig zijn, ook in de weekends en tijdens vakantie
3. Zeker willen weten dat de gratis WiFi-verbinding veilig is
4. Balen van dwangmatig gedrag om steeds op je scherm te willen kijken
5. Minder of geen aandacht voor anderen in je omgeving, bijvoorbeeld tijdens eten

The Fixables
http://www.fixables.nl/

RELEVANTE LINKS



http://www.fixables.nl/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fthefixables.dutchprgroup.com%2F131441-zomertrend-2016-online-detox
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fthefixables.dutchprgroup.com%2F131441-zomertrend-2016-online-detox&title=Zomertrend+2016%3A+Online+Detox&summary=The+Fixables+haakt+in+op+internationale+afkicktrend&source=The%20Fixables
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fthefixables.dutchprgroup.com%2F131441-zomertrend-2016-online-detox&text=The+Fixables+haakt+in+op+internationale+afkicktrend&via=TheFixables&related=prdotco


AFBEELDINGEN

Bart Maussen
Dutch PR Group 

+31 20 320 99 54 

bart.maussen@dutchprgroup.com

CONTACTPERSONEN

OVER THE FIXABLES

The Fixables is een concept store voor het repareren van smartphones en tablets. Bij The Fixables draait alles
om betrouwbaarheid, professionaliteit en transparantie. De winkel is ingericht als een espresso-bar, waar klanten
op hun gemak kunnen wachten, of van achter glas kunnen zien hoe een reparatie wordt uitgevoerd in het
‘operatie lab’. Dit gebeurt met uiterste precisie, met gebruik van de beste onderdelen en apparatuur, onder
garantie en tegen vaste en concurrerende prijzen.

Vestigingen The Fixables

Amsterdam
Rijnstraat 165 
Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 en in het weekend van 10:00 tot 17:00 uur.

Utrecht
Achter Clarenburg 5
Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 19:00 en in het weekend van 10:00 tot 17:00 uur.
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Kapelstraat 3
Maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 18:00 en in het weekend van 10:00 tot 17:00 uur.

Rotterdam 
Eendrachtsplein 16 
Maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 18:00 en in het weekend van 10:00 tot 17:00 uur.
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