Digitale advertentieschermen

Loungeweb

Digitaal adverteren op je eigen scherm in jouw zaak

Facebook, Instagram, Twitter, …
We kennen ze allemaal, maar een product of promotie voorstellen aan uw cliënteel is niet
altijd evident. Niet iedereen is begaan met deze social media toepassingen.
Loungeweb heeft hierover zitten nadenken en kwam tot het volgend idee.

Adverteren op een digitaal scherm in uw zaak!
U bent ze waarschijnlijk al veelvuldig tegengekomen in
verschillende winkels, openbare plaatsen, brasseries,
restaurants en dergelijke.
Zonder er bij stil te staan merkt u deze schermen op en ziet u
die mooie presentaties op die schermen voorbijflitsen die
onbewust uw aandacht trekken en het doel op zich al heeft bereikt. Aandacht trekken, want dat
is toch het begin van een geslaagde publiciteit.

Digitaal advertentiescherm, ook voor U
Inderdaad…
U kent ze vast wel, de praatjesmakers die hemel op aarde beloven en alles “gratis”
geven! Tot het moment dat u het contract gaat ondertekenen en dan merkt dat er
duizenden Euro’s worden aangerekend met een wurgcontract voor minimum drie à vier
jaar. Bijkomend wordt u hoge abonnementskosten per maand waar u moeilijk van af
kan stappen!
Daarbij moet u de reclame van andere bedrijven ongewild dulden en u kan zelf niet
eens uw eigen inhoud op uw scherm laten tonen hoe u dat wil of het kost massa’s geld
en heel veel moeite!

Wij van Loungeweb vinden dit alles behalve correct!
U wil toch zelf kunnen bepalen welke inhoud u wil tonen en kunnen veranderen
wanneer het u zelf uitkomt. En uiteraard wilt u dit dan ook aan een lage prijs per
maand!

WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN?

Digitaal advertentieschermen via Loungeweb
Dit betekent:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Uw eigen inhoud beheren (u bent baas over uw scherm)
Eénmalige aankoop van scherm en mediaspeler
Laag abonnementskost per maand
Het schermgrootte kiezen wat voor u het beste past
Eén of meerdere schermen mogelijk
Eén of meerdere mediaspelers beheren (multi-sites)
Uw scherm op locatie meenemen (marktwagens, festivals, … optioneel via mobiel internet)
Transparante facturatie
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En start met uw eigen inhoud te promoten in uw zaak

Pakket inhoud
✓Mediaspeler
✓Software geïnstalleerd
✓27 inch scherm
✓Ophangbeugel
✓HDMI 1.4 kabel
✓Verdeelstekker
✓Beheerpagina
Andere schermafmetingen zijn mogelijk

Abonnement vanaf 16,50 €
Maandelijks opzegbaar *

* Prijzen excl. btw - Vraag naar onze voorwaarden
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Helemaal in de ban van onze digitale infoschermen?
Neem dan zeker contact op met ons

Loungeweb
Digitaal advertentieschermen

M 0479 69 60 49
E info@loungeweb.be
W www.loungeweb-digitaal.be
Loungeweb is een onderdeel van TTH Solutions gcv

