Beleef uw winkel

Narrowcasting

Narrowcasting is een krachtige vorm van communicatie waarbij winkelend publiek op een bepaalde
locatie wordt bereikt door middel van een (beperkt) netwerk van audiovisuele displays (schermen).
Directe communicatie met uw klant in de winkel. Het laatste moment dat de klant geïnformeerd of zelfs
beïnvloed of verrast kan worden. En beeld zegt meer dan 1000 woorden, geeft herkenning en draagt
bij aan een rijkere ervaring van het supermarktbezoek.
Met Narrowcasting kun je altijd relevant zijn en inspelen op de actuele omstandigheden, of het nou een
extra aanbieding van de dag is omdat het weer is omgeslagen, een lokale sponsoractie ondersteunen
of aanvullende informatie geven op een instore activatie die die week loopt.
Met onze zelf ontwikkelde, uitgekiende software, die op een zeer gebruiksvriendelijke en flexibele
manier de supermarkt in staat stelt om de klant op het juiste moment, juiste plek en met de juiste
content aan te spreken. U beschikt over een eigen mediakanaal met voor uw situatie op maat gemaakte
content. Per dag, per uur, net zoals u het wenst.
Ook het inrichten van een specifiek kanaal is mogelijk, dit kan centraal of lokaal, denk aan bbq
kanaal, kaaskanaal of kerstkanaal. Zo kan een contentkalender volledig van tevoren ingevuld worden
en periodiek herhaald worden. Hiermee ontzorgen we u volledig en maken we maximaal gebruik van
samenwerking met u en het hoofdkantoor voor de meest relevante content!
Daarnaast kunt u op Narrowcasting ook
advertentieruimte aanbieden aan andere (lokale)
ondernemers of leveranciers/producenten.
Met onze speciaal ontwikkelde app beheert u
zelf de content van de Narrowcastingschermen.
U kunt eenvoudig en snel de content
veranderen, iets toevoegen en wijzigen. Onze
Media & Communicatie afdeling denkt graag
met u mee in ideen en concepten en maakt de
content voor op de schermen.

Specificaties
/ Alle media: film, animatie, slide
/ Triggers: AmberAlert
/ Integratie social media: Facebook
/ Nieuwsfeeds
/ Meerdere kanalen
/	
Programmering per minuut, uur, dag,
week en maand
/ Header/Overlay
/ Marquee
/ Zelf plaatsen van content via tool
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Duidelijke afspeellijsten
Vloeiende overgang
Real-time updates content
Uptime van 99,5%
Centrale en decentrale controle
Pre-loading
Server-client structuur
Integratie met andere UW-S-producten

Algemeeen

Alle schermen worden geleverd met 5 jaar garantie.
De schermen zijn monitoren en speciaal geschikt
voor narrowcasting.
Dat betekent dat ze 24x7 “aan” kunnen staan.
Voor prijzen zie ons Prijsoverzicht. Op verzoek
zijn ook andere schermen leverbaar.

Soorten en afmetingen

Horizontaal/verticaal
32
43
49
55

inch
inch*
inch*/**
inch*/**

Specs
Helderheid: 350 cd/m²
Bezel: 13 mm (L/B/R), 18 mm (O)
Diepte: 55,5 mm
Ook leverbaar in:
*	helderheid 700 cd/m²
Bezel: 11,9 mm (L,B,R), 18 mm (O)
Diepte: 54 mm (38,6 mm dunste deel)

Horizontale videowall 2x1

**	helderheid 2500 cd/m² (raamscherm)
Bezel: 9 mm (L/B/R), 6,5 mm (O)
Diepte: 83,5 mm

Videowall horizontaal/verticaal

Horizontaal/verticaal L

Specs
Helderheid: 450 cd/m²
Ook leverbaar in helderheid 700 cd/m²
Bezel: 2,3 mm (L,B,R), 1,2 mm (O)
Diepte: 89,7 mm

65 inch

Specs
Helderheid: 500 cd/m²
Bezel: 12,1 (B), 12,6 (R/L), 15,7 (B)
Diepte: 57,9 mm

Horizontaal/verticaal XL
75 inch*
86 inch
98 inch

Specs
Helderheid: 350 cd/m²
Ook leverbaar in:
*	helderheid 2500 cd/m² (raamscherm)
Bezel: 14,9 rondom
Diepte: 57,9 mm
Videowall 2x2

49 inch 2x1, 2x2, 3x1, 3x3
55 inch 2x1, 2x2, 3x1, 3x3

Alle videowalls kunnen zowel horizontaal als
verticaal geplaats worden.

Budget videowall horizontaal
43
49
55
65

inch
inch
inch
inch

Specs
Helderheid: 350 cd/m²
Bezel: 8,4 mm (L,B,R), 14,4 mm (O)
Diepte: 39,9 mm
Verticaal scherm

Horizontaal scherm

