Oprogramowanie dla oświaty, małych i średnich firm, Reklama multimedialna
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Firma na tablecie
Oferta Reklamy multimedialnej

Przedstawiamy nowoczesny sposób na prezentację swoich produktów za pomocą aplikacji na
tablecie. Reklamę tego typu można ustawić w salonie sprzedaży jak i wyposażyć swoich
handlowców do prezentowania oferty. Również doskonale sprawdza się jako uzupełnienia stoiska
reklamowego na prezentacjach lub targach. Tablet może rejestrować dźwięk i/lub wideo przed
stoiskiem. Istnieje również możliwość połączenia urządzenia do sieci wymiany reklam.
Cena zawiera wykonanie oraz dostarczenie do punktu docelowego. W cenie wliczony jest 1 tablet
7” + stojak + Aplikacja multimedialna. Tablet wymaga zasilania 230V. Każdy kolejny punkt(tablet)
to koszty 450zł netto. Tylko teraz przy zamówieniu dodajemy gratis formularz umożliwiający
wpisywanie adresów email przez klientów.
Zapraszamy do współpracy, chętnie zaprezentujemy działanie aplikacji w praktyce - zadzwoń i
umów się na spotkanie.
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Rodzaje aplikacji

Podstawowa aplikacja pozwalająca
prezentować do 10 artykułów 1200zł netto
(Oferta promocyjna promocja)

Zmieniające się ekrany

Tablet animowany do 20 produktów od 2000 zł
Tablet panorama od 3000 zł

Tablet interakcja od 8000 zł netto
Imię

Tablet ankieta od 2200 zł netto (Promocja)

Nazwisko
Email
Kod pocztowy

Tablet z audio od 4000 zł netto
Dźwięk przygotowywany jest przez
profesjonalne studio nagrań.
Efekty dźwiękowe oraz
muzyka

Jeżeli posiadają Państwo własne kompozycje
muzyczne to koszt uzgadniany jest
indywidualnie.

Tablet z wideo od 9000 zł netto

Wideo przygotowywane jest przez
profesjonalne studio nagrań.
Wideo prezentujące
produkty lub markę firmy

Jeżeli posiadają Państwo własne wideo to
koszt uzgadniany jest indywidualnie.

Powyższe obrazki są poglądowe. Mają na celu zobrazowanie niektórych rodzajów aplikacji.
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