


Smoking Signage is een unieke totaaloplossing op het gebied van digitale communicatie. Met de door ons 
ontwikkelde software kunt u op eenvoudige wijze de monitoren zelf beheren. 

Binnen de software zijn tal van mogelijkheden aanwezig om uw content verder aan te kleden en aan te passen op 
uw huisstijl. Naast software verzorgen wij ook de hardware en diensten als installatie, cursussen en het optionele 
ontwerp van een unieke template voor uw bedrijf. 

Digital Signage meer dan een eye-catcher, het is uw communicatie naar de klant!

Smoking pakket 1

Uw pakket

- Smoking Signage mediaplayer
- Content pakket in uw huisstijl
- Professionele installatie

Smoking pakket 2

Uw pakket

- Smoking Signage mediaplayer
- Professionele 32 inch monitor
- Professionele muurbeugel
- Content pakket in uw huisstijl
- Professionele installatie

Smoking pakket 3

Uw pakket

- Smoking Signage mediaplayer
- Professionele 32 inch monitor
- Tabletoplossing voor uw 
klanttevredenheidsonderzoek
- Professionele muurbeugel
- Content pakket in uw huisstijl
- Professionele installatie

Smoking custom

U kunt zelf uw pakket samen 
stellen.

- Smoking Signage mediaplayer
- Professionele monitor
  32”, 43” of 49” inch*
- Montage oplossing naar keuze
- Content naar eigen wens

Stel uw eigen Smoking Signage systeem samen
Het Smoking Signage pakket bestaat uit een professionele monitor, een mediaplayer (afspeelmedium) en content. In de 
professionele monitoren heeft u keuze uit 32”, 43” en 49” inch. Ook zijn er verschillende soorten montage systemen voor uw 
monitoren zoals muurbeugels, plafondoplossingen en voetstandaards. 

* Alternatieve schermformaten zijn in overleg leverbaar.
** Licentiemodel altijd nader overeen te komen.

Smoking Signage: uw oplossing in Digital Signage
Uw digitale communicatie



Compleet en gemakkelijk

Wij zetten de voordelen voor uw op een rij:

• simpel en snel uw eigen content samenstellen;

• unieke en doelgerichte informatie tonen aan uw doelgroep;

• wachttijd van uw klanten gevoelsmatig verkleinen door de weergave van uw content;

• de content op de beeldschermen op ieder moment wijzigen waar u maar wilt;

• vernieuwend en sfeerverhogend;

• verhoog uw verkoop op actieproducten;

• content geheel in uw eigen huisstijl;

Digital Signage levert grote toegevoegde waarde in de retail. De professionele monitoren worden 
ingezet voor het versterken van het merkimago, productinformatie en speciale promoties.

De co� eeshop van de toekomst
Creeër een nieuwe beleving

Bij de aanschaf van Smoking Signage wordt uw systeem voorzien van vormgeving, welke voor 

u op maat wordt samengesteld door onze vormgevers. Hierbij worden meteen uw producten, 

openingstijden en acties onder de aandacht gebracht, zodat na montage uw systeem meteen 

operationeel is en u er zelf geen omkijken meer naar heeft.

De ontwerp mogelijkheden van uw content
Met al uw passie en aandacht in de winkel



085-0471445
Info@smokingsignage.nl
www.smokingsignage.nl
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4004 JP Tiel

Nederland


