Οθόνη βιτρίνας και προβολέας οροφής
Η Panel TV επιμελήθηκε την δυναμική ψηφιακή επικοινωνία σε
ταξιδιωτικό γραφείο με χρήση προβολέα και portrait οθόνη
βιτρίνας “window screen digital signage”.

Ο πελάτης

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Το ταξιδιωτικό γραφείο LANDFLY Travel Services
βρίσκεται σε έναν πολυσύχναστο πεζόδρομο στην
καρδιά της Αθήνας. Προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου και στον πολυτελή του χώρο ο
πελάτης μπορεί να σχεδιάσει τις διακοπές και τα
επαγγελματικά του ταξίδια.

Η LANDFLY Travel Services θέλησε να εκμεταλλευτεί την
θέση του γραφείου και την βιτρίνα στον πολυσύχναστο
πεζόδρομο ώστε να προσελκύσει περισσότερους
δυνητικούς πελάτες. Χρειαζόταν ένα εντυπωσιακό και
λειτουργικό ψηφιακό μέσο ψηφιακής παρουσίασης και
προώθησης των προσφερόμενων υπηρεσιών της. Επίσης,
καθώς το τουριστικό γραφείο διαθέτει πλούσιο χώρο
υποδοχής, ήθελε να εκμεταλλευτεί την δυνατότητα
εσωτερικής ψηφιακής ζωντανής προβολής ελκυστικού
περιεχομένου διακοπών.
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Η λύση της Panel TV

Τα οφέλη

Η Panel TV μελέτησε και πρότεινε την κατάλληλη
χωροθέτηση και προδιαγραφές για τον επαγγελματικό
εξοπλισμό. Στη βιτρίνα του τουριστικού γραφείου
εγκαταστάθηκε ένα σύστημα επαγγελματικής οθόνης και
player/server της Panel TV σε κάθετη διάταξη.

Η λύση δυναμικής ψηφιακής επικοινωνίας που
εγκατέστησε η Panel TV, ταίριαξε απόλυτα στο προφίλ
του ταξιδιωτικού γραφείου της LANDFLY Travel Services.
Τα μηνύματα μπορούν να αλλάζουν ομαδοποιημένα,
ανάλογα την περίοδο και να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά.
Με την λύση αυτή, η LANDFLY Travel Services απέκτησε
ένα σύγχρονο μέσο ψηφιακής σήμανσης digital signage
και εξάλειψε την ανάγκη για εκτυπώσεις και poster,
μειώνοντας τα λειτουργικά της έξοδα και αναβαθμίζοντας
την επικοινωνία της.

Στον εσωτερικό χώρο υποδοχής, ο κατάλληλος
προβολέας εγκαταστάθηκε στην οροφή ώστε σε
συνεργασία με ένα έξυπνο δικτυακό player να προβάλει
βίντεο υψηλής ανάλυσης από εξωτικούς προορισμούς
και χρηστικές πληροφορίες με δυναμικό τρόπο. Το
αποτέλεσμα είναι μια πολύ ζωντανή εικόνα σε κάδρο
16:9 και μέγεθος περίπου στις 120”.
Με την τεχνολογία player/server της Panel TV, η
θεματολογία
ενημερώνεται
και
διαχειρίζεται
απομακρυσμένα από το γραφείο του υπευθύνου ή από
οποιοδήποτε browser μέσω internet και όποτε απαιτηθεί.

Σχετικά με την Panel TV
Η Panel TV δραστηριοποιείται αποκλειστικά στα (DOOH) δυναμικά μέσα
οπτικοακουστικής επικοινωνίας, ψηφιακής προώθησης και διάδρασης,
φροντίζοντας για τον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό, την εγκατάσταση και εύρυθμη
λειτουργία των μέσων. Με μια σημαντική 15ετή digital signage εμπειρία, η
ομάδα της Panel TV ειδικεύεται στην διαμόρφωση & επιμέλεια προγραμμάτων
ψηφιακής επικοινωνίας, καθώς και στην ετοιμασία ή ειδική προσαρμογή
προβαλλόμενου ψηφιακού υλικού. Συνεργάζεται με διεθνείς καταξιωμένους
οίκους για την αξιοπιστία και την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της καθώς
και την προμήθεια του απαραίτητου ειδικού εξοπλισμού.
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