


Szenzorvezérelt, felhőalapú 
digitalis megjelenitési

megoldások az ügyfélélmény 
fokozása és az eladások növelése 

céljából

Missziónk: „Interaktivitás mindenhol!”

Cégünk a legkorszerűbb, értékesítést fokozó, interaktív, 
digitális média (DMS) kommunikációs megoldásokat kínál 

beltéri és kültéri digitális kijelzőkön

• Előre időzített interaktív kampányokat készítünk 
képekből, videókból, szövegekből, widgetekből és 
weboldalakból

• Komplex szolgáltatást kínálunk ügyfeleinknek: 
hardver, szoftver, grafikai tervezés és műszaki 
támogatás

• Tartalomszerkesztő rendszerünk egyszerű, 
felhasználóbarát és költséghatékony

• Statisztikai rendszerünk a megjelenített tartalmak 
időtartamát és a hirdetések hatékonyságát méri.

• És még sok más…





Exkluzív éttermek

interaktív étlap

• A többnyelvű digitális étlap segít gyorsabban 

kiválasztani az ételeket és felgyorsítja a világ 

minden tájáról érkező vendégek kiszolgálását

• Figyelemfelkelő és látványos információnyújtás az 

étel és italajánlatokról csökkenti a várakozási időt

• A kijelzők messziről is jól láthatóak, sorban állás 

közben vonzzák a tekintetet

• Szinte bárhonnan és bármikor, távolról 

szerkeszthető a digitális étlap

• Javaslat: gyorsítja a rendelésfelvételi 

folyamatot

• Eszközök: beltéri interaktív kioszk, totemoszlop, 

tablet, kültéri vízálló érintőképernyő a bejáratnál



Gyorséttermek

digitális étlap

• A falra szerelhető digitális menütábla ínycsiklandó 

ételkínálattal lerövidíti a sorban állási időt

• A bankkártyával működő fizetős kioszk lehetővé 

teszi a rendelések gyors kiválasztását és kifizetését

• A magas fényerejű, kirakati monitorok vonzzák az 

utcán sétáló emberek tekintetét, becsábítják őket az 

étterembe

• A napi menü tábla akciós ajánlatokkal előre 

szerkeszthető és ütemezhető

• Javasolt: rendelésfelvételi folyamatok javítása

• Eszközök: falra szerelhető kijelzők a pénztár felett, 

fizetési kioszk, magas fényerejű kirakati monitor



Szállodák
többnyelvű exkluzív kijelzők

• Az exkluzív interaktív totemoszlopok növelik a 

szálloda modernitását, több nyelven segítik a 

vendéget a szállodai szolgáltatások és városi 

látnivalók kiválasztásában és megtalálásában

• A konferenciaterem kijelzői megkönnyítik a 

szállodában zajló események beazonosítását, a 

digitális térkép segíti a vendégeket az eligazodásban

• A liftekben elhelyezett kijelzők hasznos 

információkat nyújtanak a szálloda programjairól, 

ami magasabb értékesítési eredményeket 

eredményezhet

• Javasolt: fokozza a vendégélményét 

• Eszközök: beltéri interaktív totemoszlop, falra 

szerelhető konferencia- és lift kijelzők, digitális étlap



Fürdők 
többnyelvű információs kijelzők

• A többnyelvű érintőképernyők segítségével a 

vendégek tájékozódhatnak a jegyárakról és a 

szolgáltatásokról

• A fizetési kioszkok csökkentik a sorban állási időt

• A digitális térkép megkönnyíti a megfelelő helyek 

megtalálását a fürdőben

• A monitorokon megjelenő keresztértékesítési akciók 

növelik a fürdő bevételét

• Javasolt: a felhasználói élmény és a költési 

kosár fokozása  

• Eszközök: beltéri interaktív totemoszlop, fali és 

mennyezeti kijelzők, interaktív kis kijelző; 

szenzorvezérelt megoldások



Múzeumok
információs kijelzők

• Célunk interaktív közösségi tér, multimédiás 

grafikai tervezés és digitális tartalomfejlesztés 

kialakítása, hogy mindenki megtalálja a 

szükséges információt

• Javasolt: a látogatói élmény fokozása, 

jobb információáramlás és megértés

• Eszközök: beltéri interaktív kioszkok, fali és 

mennyezeti kijelzők, interaktív kis kijelzők, 

szenzorvezérelt megoldások



Bevásárlóközpontok
információs totemek

• Saját fejlesztésű 3D digitális útvonalkereső 

megoldásunk segítségével ügyfeleink könnyen 

eljuthatnak úticéljukhoz

• Szenzorvezérelt megoldásaink lehetővé teszik 

kamera, NFC/vonalkód olvasó, nyomtató stb. 

integrálását

• A hirdetési lehetőségek növelik az árbevételt

• Statisztikai modulunk minden szükséges adatot 

megad a hirdetések számáról és hosszáról

• Javasolt: az ügyfelek kényelmének 

fokozása

• Eszközök: interaktív információs totem, 

oszlopok, kioszkok, falra szerelhető kijelzők



Okos Város

Megoldások

• A városi szolgáltatások teljes skáláját kínáljuk az e-

mobilitás interaktív infotöltőitől a digitális

játszóterekig

• Közösségi oktatás, mint intelligens buszmegállók és

interaktív várostáblák bármilyen méretben

• Dolgozunk nem érintésmentes interaktív

megoldásokon is QR kód és kamerarendszer alapján

• Szórakozáshoz kültéri VR megoldásokat tudunk

kezelni

• Szórakozáshoz kültéri VR megoldásokat tudunk

kezelni



Kültéri város információs

rendszer

• API-n keresztül mindenféle infokommunikáció

összevonható és integrálható

• Integrálható fizetési megoldásokkal (POS) és

mobiltárcával stb.

• Városi és turisztikai információs rendszer, 

digitális térképes útkeresés, tömegközlekedési 

menetrendek, elégedettségi felmérések, 

többnyelvű tartalom

• Ajánlott: segítse a polgárokat és a turistákat úti

cél megtalálásában, és megkönnyítse

mindennapi életét

• Eszközök: intelligens buszmegálló, nagy

formátumú érintőkijelzők, szenzorvezérelt

megoldások, VR/AR eszközök



Élményközpontok

interaktív AR/VR oktatási és 
szórakoztató megoldások

• Teljes körű kreatív szolgáltatást nyújtunk 

oktatási és kulturális intézmények számára az 

egyedi tartalmú koncepciótervezéstől a végső 

megoldásig

• Megoldásaink segítségével a gyerekek és a 

felnőttek is játszva tanulhatnak

• Ajánlott: VR/AR megoldások, fokozzák a 

vonzerőt és a szórakoztató hatásokat

• Eszközök: nagyméretű érintőkijelzők, 

projektorok; szenzorvezérelt megoldások; 

VR/AR eszközök



Egészségügy
járóbetegirányítási rendszer

• A sorszámhúzó rendszer javítja az egészségügyi 

folyamatok hatékonyságot és a betegellátás 

minőségét

• A digitális 3D térkép segíti a betegek navigációját 

a kórházon belül

• Naprakész információk biztosítása a 

gyógyszerekről és terápiákról

• Egészségügyi szolgáltatások reklámozása, 

laboratóriumi vizsgálatok, OTC termékek, plusz 

bevételi forrás az intézmény számára

• Ajánlott: betegirányítás és tájékoztatás

• Eszközök: interaktív információs kioszkok, falra 

szerelhető kijelzők



Kereskedelem, POS
információ, keresztértékesítés

• A digitális LCD polc kijelző az FMCG szektor egyedi 

megjelenését kínálja

• Az egyedülálló nyújtott kijelzők felkeltik a vásárlók 

figyelmét és növelik a POS-t

• Az NFC-olvasó azonosítja az árut, és számos további 

információt kínál a termékekről

• A CRM-rendszerekbe való integráció és a kuponok 

nyomtatása nagy előnyt jelent

• Ajánlott: kiskereskedelmi, önkiszolgáló 

szolgáltatások, javítják a vásárlási élményt

• Eszközök: LCD polc kijelző, nyújtott kijelző, interaktív 

kijelző, érintős totemoszlop



Rendezvények, konferenciák 
digitális program és térkép

• Nem kell rohanni a nyomdába! A kijelzők 

tartalma az esemény alatt is módosítható

• A rendezvény program és a kiállítók látványos 

bemutatása

• A digitális térkép megkönnyítjük az eligazodást a  

kiállítók között

• A digitális kijelzők vonzzák a látogatókat a 

standra

• Hírlevél feliratkozók gyűjtése digitális játékok 

segítségével

• Ajánlott: Gyors és hatékony digitális 

tartalomkészítés

• Eszközök: interaktív totemoszlop, kioszk, tablet



Irodaházak
image és információs kijelzők

• A nagyméretű képmegjelenítések fokozzák az 

épületbelső elegáns megjelenését és hangulatát

• Saját fejlesztésű 3D digitális térképünk segítségével a 

látogatók könnyen eljuthatnak úti céljukhoz

• A liftekben elhelyezett kijelzők lehetővé teszik az 

irodaház szolgáltatásaival kapcsolatos releváns és 

hasznos információk megosztását

• A digitális hirdetési rendszer többletbevételt 

eredményezhet 

• Ajánlott: reklám speciális helyeken, várakozó 

közönség

• Eszközök: nagyméretű képernyők, interaktív kioszkok, 

liftes kijelzők



Partnereink




