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Brand activation | Digital communication | Improving event experiences

You’ve got
the message
we’ve got the
screens

DIGITAL SIGNAGE
Makkelijk communiceren met je bezoekers met als einddoel het verbeteren van de eventbeleving.
We denken graag mee hoe we jouw boodschap nog beter kunnen communiceren naar je doelgroep.
Digital signage biedt tal van mogelijkheden voor brandactivation, communicatie en crowd control.

“Wij informeren jouw bezoekers op de plekken waar het nodig is en dragen bij aan de
totaalbeleving van jouw evenement.”

POSSIBILITIES
Branding

Entertainment

Je eigen merk, logo en reclame voorbij laten komen.

Wachttijden leuker maken d.m.v. foto’s, filmpjes en social
media feeds.

Informeren

Commerciële exploitatie

Programma overzicht, productprijzen, muntprijzen,
communicatie boodschappen, crowd control, etc.

Verkoop van advertenties aan sponsoren of merken op basis
van schermtijd.
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DALING
WACHTTIJD PERCEPTIE

VERHOGING
AANKOOPWAARDE

OPVALLENDER DAN
OFFLINE COMMUNICATIE

FULL SERVICE
01. Tv-schermen
Onze tv schermen kunnen op verschillende manieren gepositioneerd
en bevestigd worden. Zo werken we onder meer met tv-standaards
en ophangsystemen. Daarnaast zijn de tv’s voorzien van een
stijlvolle casing zodat het helemaal past binnen de event en
festivalwereld.

02. Content
Samen kijken we hoe we jouw communicatie bij kunnen laten
dragen aan de bezoekerservaring. Afhankelijk van je doelstellingen
gaan we aan de slag met jouw boodschap. Alle communicatie
gieten we in jouw huisstijl zodat we herkenbaarheid creëren en
merkwaarde opbouwen. Vervolgens kijken we hoe we er voor
kunnen zorgen dat jouw boodschap het grootste rendement haalt
en uiteindelijk bijdraagt aan je doelstellingen.

03. Mediaplayers
Onze mediaplayers en tv-schermen zijn op afstand bedienbaar via
onze cloud. Van te voren plannen we alle content in. Daarnaast
kunnen we tussendoor aanpassingen doen die binnen no-time
live staan. Op deze manier is je bezoeker altijd op de hoogte van
ontwikkelingen.
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STIJGING
AANTAL AANKOPEN

HERINNERT ZICH
DIGITALE COMMUNICATIE

STIJGING
KLANTTEVREDENHEID

ABOUT
Wij leveren complete digital signage oplossingen voor evenementen en festivals.
Tv-schermen, tv-standaards en mediaplayers zodat we jouw boodschap op het juiste
moment kunnen communiceren naar de bezoekers van je event.
We plaatsen de tv-schermen op strategische punten verspreid over het event terein,
zodat bezoekers overal in aanraking komen met de digitale content die jij wilt
communiceren. Denk aan productlijsten achter de bars, prijslijsten bij de munten,
signing, crowd control, enzovoorts.
Alle communicatie besturen we via onze cloud. Daardoor kun je makkelijk anticiperen
op veranderingen tijdens het festival. Raakt bijvoorbeeld een product op of zijn er
zakkenrollers actief, dan zijn je bezoekers binnen no-time op de hoogte.
De tv’s en mediaplayers kunnen zowel online als offline draaien, waardoor er geen
connectie problemen onstaan op afgelegen locaties. Wij zorgen ervoor dat je
bezoekers op het juiste moment en in de juiste vorm geinformeerd worden. Zo zijn je
bezoekers snel op de hoogte van updates en wijzigingen.
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Bezoekers bereikt
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Festivals & Events

165

Schermen verhuurd

