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NOWOŚĆ !!!
TREŚCI REKLAMOWE I TELEWIZJA W JEDNYM
LG EZSIGN
Telewizory serii LG EZSIGN mają możliwość jednoczesnego wyświetlania zarówno telewizji jak i treści reklamowych.
Telewizory te idealnie nadają się do restauracji, pubów, kawiarni, hoteli, przychodni lekarskich, aptek, sklepów ,
fitness klubów, szkół, salonów samochodowych, itp.
Umożliwiają przekazanie treści reklamowych Państwa klientom w formie atrakcyjnego przekazu wizualnego.

Ekran 42 calowy informacyjno-reklamowy pozwala w dużym oknie wyświetlić telewizję , obraz z satelity, z
DVD, komputera itp..., natomiast w mniejszych okienkach zdjęcia reklamowe.
Ponadto można umieścić tekst , napisy informujące o promocjach , nowościach, usługach, atrakcjach itp.
Jest to tzw. Digital Signage (cyfrowa tablica informacyjna) bardzo prosta w obsłudze, ale zarazem bardzo
efektowna .
Można zrezygnować z broszur, wizytówek, plakatów umieszczanych przy recepcji , w restauracji,
poczekalni itd...
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OBSŁUGA :
Stworzenie takiego rozwiązania jest łatwe i szybkie. Za pomocą prostego w obsłudze programu
komputerowego można w 4 krokach utworzyć planszę, na której będą wyświetlane treści reklamowe
promujące dane miejsce i jednocześnie emitowany będzie program telewizyjny.
Edytor reklam jest to prosty i przyjazny dla każdego.
KROK 1 – wybór szablonu

KROK 2 – dodawanie zdjęć

Wybór szablonu z ponad 30 możliwych, każdy jest inny i posiada W następnym kroku umieszczamy zdjęcia produktów, usług które
rożne proporcje wyświetlanego obrazu i reklam.
chcemy zareklamować. W jednym okienku umieszczamy 2
zdjęcia, które samoczynnie będą się zmieniały z ustawioną przez
nas szybkością.

KROK 3 – edycja tekstu

KROK 4 – export do USB

W trzecim kroku w różnych miejscach szablonu umieszczamy
tekst, który chcemy przekazać. Możemy go dowolnie
modyfikować (rozmiar, rodzaj i styl czcionki, kolor i kierunek
tekstu).

W ostatnim kroku umieszczamy pendrive’a w porcie USB naszego
komputera i wybieramy opcję “Export to USB”. Następnie
umieszczamy go w porcie USB ekranu informacyjnego. Po
rozpoznaniu urządzenia wyświetli nam się okienko z którego
wybieramy opcję “EzSign telewizora”, a następnie “Skopiuj do
pamięci telewizora i włącz”. Kilka sekund później na naszym
ekranie pojawi sie stworzony przez nas szablon. Jeżeli chcemy
aby obraz był wyświetlany na całym ekranie naciskamy przycisk
“Exit” na pilocie. Aby ponownie włączyć szablon należy wyłączyć i
włączyć ekran.

www.labre.pl
NIP: 9372644856

e-mail: info@labre.pl
REGON: 241894611

Konto: MultiBank: 29 1140 2017 0000 4002 1285 4181

LABRE Spółka Cywilna Michał Chabałowski, Krzysztof Zaborowski
Siedziba: ul. Lubelska 55, 43-300 Bielsko-Biała
Biuro handlowe: ul. Długa 50, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/4862580, fax. 33/4862581, kom. 535 767 600, 535 767 876

ZASTOSOWANIE :
Puby, restauracje, hotele, biura podróży :
Dzięki LG EzSign TV można informować klientów o aktualnych promocjach i wydarzeniach. Można
organizować akcje promocyjne, konkursy itp.
Poradnie, gabinety lekarskie :
Możliwość wyświetlania wiadomości i porad zdrowotnych w poczekalniach. Promowanie świadczonych
usług, zabiegów.
Sklepy, apteki :
Zainteresowanie klientów robiących zakupy aktualnymi akcjami promocyjnymi na terenie obiektu.
Gabinety urody, odnowy, salony fryzjerskie, fitness kluby :
Promocja wybranych zabiegów, zaciekawienie ofertą dodatkowych zajęć w fitness klubach.
Salony sprzedaży, salony, serwisy samochodowe :
Uatrakcyjnienie czasu oczekiwania klientów, aktywna prezentacja oferty.

TO WSZYSTKO TANIEJ NIŻ MYŚLISZ !

ZADZWOŃ I SPRAWDŹ ! - tel. 535 767 600
lub 535 767 876
www.labre.pl
NIP: 9372644856

e-mail: info@labre.pl
REGON: 241894611

Konto: MultiBank: 29 1140 2017 0000 4002 1285 4181

