Easyfix textielframe

met beeldscherm
Flexibel en informatief
Een revolutionaire manier van presenteren,
simpel verwisselbare visuals in combinatie
met een geïntegreerd beeldscherm voor
informatieve productpresentaties.
Dit verrijdbare display is multifunctioneel
inzetbaar, u kunt het plaatsen waar u maar
wilt, het enige vereiste is een stopcontact.

Ook is er een mogelijkheid om het frame te
voorzien van LED-verlichting om een nog
grotere attentiewaarde te creëren.

Narrowcasting
Narrowcasting is het leveren van
informatie gericht op een bepaald
publiek, op een geselecteerde locatie en tijdstip door middel van
digitale schermen, meestal op afstand aangestuurd met relevante
visuele content.
Narrowcasting is de nieuwe vorm
van reclame die via digitale schermen eindeloze communicatiemogelijkheden biedt en bijdraagt aan
een betere service, het maken van
betere promotie en interactieve acties om zo uw reclame-inkomsten
te verhogen. Het is mogelijk om
centraal te bepalen wat er op de
individuele schermen afgespeeld
wordt.
Ook is interactie mogelijk om uw
klanten nog beter te analyseren.
De content die kan worden afgespeeld is heel divers en kan algemeen, regionaal of een combinatie
van beide zijn.

Enkele mogelijkheden:
Landelijke campagne voor bijv.een automerk maar elke dealer kan zijn occasions
laten zien op het beeldscherm.
In de wachtruimte een algemene informatie
over het bedrijf en/of promoties vertonen.
Voor het scherm uw producten opstellen en
“het scherm” laten meten hoe vaak en hoe
lang ieder product opgepakt wordt en of dat
door een man, vrouw, jongen of meisje gedaan wordt.

Centrale controle
Het is mogelijk om centraal te bepalen wat er op alle individuele
schermen afgespeeld wordt.

Ideale blikvanger
met inhoud

Wat kun u allemaal aansluiten?
De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.
Of het nu gaat om een USB-stick, een
Apple TV, Google Chromecast of een
Android stick, aan u de keuze.
Uiteraard begeleiden wij u volledig met
het maken van uw keuze en zorgen wij
ervoor dat het gekozen apparaat volledig geconfigureerd opgeleverd wordt.
Deze apparaten kunnen op het WiFinetwerk aangesloten worden.
Google Chromecast
Gebruik een Android-telefoon of -tablet,
iPhone®, iPad®, Macbook®, Windowslaptop of Chromebook om je favoriete
entertainment rechtstreeks naar je HDTV
te casten.

Apple TV
Met Apple TV kun je b.v. het volledige
scherm van je iPod®, iPhone® en iPad®
op de TV weergeven.
Android stick
Draadloos internetten of youtube films
afspelen op je TV kan met deze stick.
Maak gebruik van 1 miljoen apps uit de
Google Playstore of uw eigen app. De
stick heeft een USB poort waar je b.v.
een webcam, externe harde schijf, USB
keyboard of muis op kunt aansluiten.

USB-stick
U kunt een bedrijfsfilm afspelen en deze
automatisch laten herhalen zonder een
netwerk- of internetverbinding.
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Vele mogelijkheden
•De textielframes zijn in diverse
maten verkrijgbaar
•Dubbelzijdig voorzien van een
eenvoudig verwisselbaar doek
•Leverbaar met en zonder LED verlichting
•Geïntegreerd 40” beeldscherm
met energy A+ label, ideaal voor
productpresentaties
•Aansluitbaar op het WiFi netwerk
•Ook zonder netwerk- of internet
te gebruiken met een USB stick
•Verrijdbaar dmv zwenkwieltjes
•Multifunctioneel inzetbaar
•Eenvoudig aan te sluiten d.m.v.
een stekker

Wij helpen u graag met het maken van de keuze van het frame en de keuze voor de
aansturing op basis van uw wensen. Installeren het frame op locatie en zorgen dat
de aansturing geconfigureerd wordt op uw netwerk.
Uiteraard wordt het volledige project begeleid door onze afdeling verkoop & planning
zodat het project tot een optimaal, efficiënt en goed resultaat zal leiden.

Wilt u vrijblijvend informatie?
Neemt u dan contact met ons op
via telefoonnummer 0413-476420
of via email op info@tve.nl.

