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خـدمات نمـایشگاهی
خـریـد یا اجـاره؟
زمــان بنــدی :اگــر بــه هــر دلیلــی تــا برگــزاری رویــداد و یــا
نمایشــگاه مــورد نظــر ،فرصــت کافــی بــرای انجــام مراحــل خریــد و اســتقرار
دســتگاه های تعاملــی و نمایشــی نداریــد در اینصــورت  ،اجــاره بهتریــن گزینــه
زمانــی خواهنــد بــود.
بودجــه بنــدی :خریــد یــک دســتگاه لمســی و تعاملــی و یــا یــک
نمایشــگر بــزرگ  LEDمی توانــد نیازمنــد بودجه هــای قابــل مالحظــه و
نیازمنــد برنامه ریــزی بلنــد مــدت باشــد ،درحالــی کــه ممکــن اســت ،بــرای
یــک رویــداد کوتــاه چنــد روزه ،بودجــه محدودتــری را در نظــر داشــته باشــید
در ایــن صــورت ،اجــاره ،گزینــه مناســبی خواهــد بــود.
مــکان نگهــداری :درصورتی کــه فضــای کافــی بــرای نگهــداری دائمــی
دســتگاه های لمســی بعــد از خریــد آن هــا و اســتفاده در رویدادهــا در اختیــار
نداشــته باشــید ،می توانیــد جدیدتریــن مدل هــا را در زمــان مناســب ،اجــاره و
بهره بــرداری نماییــد.

خدمات اجاره تجهیزات هوشمند نمایشگاهی و اطالع رسانی (کیوسک لمسی)
آیا می دانید که با کمترین هزینه و به سادگی
می توانید تجهیزات تبلیغاتی نوین مورد نیاز خود را از ما اجاره کرده و به خدمت بگیرید
بــرای یــک غرفــه نمایشــگاهی و یــا یــک رویــداد اطــاع رســانی ،کیوســک هــای لمســی تجهیزاتــی
بســیار کارآمــد و جالــب توجــه هســتند.
برخی از کاربردهای کیوسک:
نمایــش وب ســایت و جــذب ثبــت نــام حضــوری مخاطبــان و افزایــش آمــار عضویــت و بازدیــد
ســایت.
نمایش محصوالت و خدمات انتخابی به صورت اینتراکتیو لمسی.
(بــه عنــوان مثــال نمایــش دورانــی تصاویــر  360درجــه محصــوالت همــراه بــا صــدا و اســتفاده از
وبکــم).
نمایش همزمان تیزرها ،فیلم ها و تصاویر تبلیغاتی مجموعه.
امکان نصب لوگوی دلخواه درون بدنه کیوسک و هماهنگی تم رنگ نور بدنه.
امکان اتصال پرینتر و  POSبانکی و عملیات کارت بانکی.
اگــر بــه هــر دلیلــی بــرای خریــد دایمــی ایــن دســتگاه ها ،فضــای کافــی و یــا بودجه پیش بینــی
شــده ای نداریــد ،بــه راحتــی می توانیــد حتــی بــرای یــک روز از مــا کیوســک اجــاره کنید.
پیشنهاد می شود برای اجاره ،حداقل یک هفته قبل ،با ما تماس بگیرید.
خدمات اجاره تجهیزات هوشمند نمایشگاهی و اطالع رسانی (میزهای لمسی)
می توانیــد جلســات اختصاصــی بــا میهمانــان ویــژه خــود
را بــه کمــک یــک میــز لمســی هوشــمند ،بــه یــک فضــای
دوســتانه و در عیــن حــال مــدرن و کارآمــد تبدیــل کنیــد .بــا
اجــاره میزهــای لمســی ،جلســات خــود را بــه صــورت کامــا
تعاملــی و بــه ســبکی متفــاوت و بــا کمتریــن هزینــه برگــزار کنیــد.
برخی از کاربردهای میز لمسی:
 -1بــه راحتــی می توانیــد صفحــات کاتالــوگ ،تصاویــر و فیلم هــای
تبلیغاتــی کاال یــا خدمــات مجموعــه خــود را بــه صــورت مجــزا و شــناور بــر روی
صفحــه میــز ،نمایــش و توضیــح بدهیــد.
 -2بــا اســتفاده از اپلیکیشــن هــای ویــژه ،اطالعــات مخصــوص جلســه کاری را بصــورت
اتوماتیــک از اینترنــت و یــا نرم افزارهــای ســازمان خــود واکشــی نمــوده و در زمــان مناســب
بــر روی صفحــه میــز ،نمایــش و توضیــح دهیــد.
 -3شــما می توانیــد از اپلیکیشــن های اختصاصــی ماننــد داشــبورد هــای مدیریتــی،
گزارش هــای پویــا ،متناســب بــا کســب و کار خــود ،اســتفاده نماییــد.
 -4شــما بــه راحتــی می توانیــد روزانــه تمــام صفحــات روزنامــه هــای کثیراالنتشــار را روی
صفحــه میــز ،بــه صــورت شــناور مشــاهده نماییــد.

خدمات اجاره تجهیزات هوشمند نمایشگرهای LED

امــروزه نمایشــگرهای  LEDبــه یکــی از ابزارهــای پرکاربــرد در
برنامه هــای تبلیغاتــی نمایشــگاهی و اطالع رســانی تبدیــل شــده
اســت .شــما می توانیــد تلویزیون هــای تبلیغاتــی  LEDمــورد نیــاز
خــود را بــا کیفیت هــای بــاال و در ســایزهای بــزرگ و بســیار بــزرگ
حتــی بــرای یــک روز از مــا اجــاره کــرده و برنامــه تبلیغاتــی خــود را
بــه شــکل موثرتــر و جــذاب تــر بــه مخاطبــان ،ارائــه نماییــد.

خدمات اجاره تجهیزات هوشمند نمایشگاهی و اطالع رسانی (استند لمسی)
اســتند های کنــار محصولــی بــا توجــه بــه ابعــاد کوچکــی کــه دارنــد ،می تواننــد در هــر نقطــه ای
از غرفــه ،نمایشــگاه یــا فضاهــای تبلیغاتــی قــرار بگیرنــد.
دارا بــودن صفحــات لمســی و ارتفــاع مناســب آن هــا باعــث می شــود ،مراجعه کننــدگان بــه راحتــی
مطالــب مــورد دلخــواه شــما در مــورد محصــوالت ،خدمــات و یــا هرگونــه اطالعــات مــورد نظــر را
دریافــت کننــد.

طراحی دکوراسیون داخلی و ساخت غرفه های نمایشگاهی
طراحــی غرفــه هــای نمایشــگاهی یکــی از حســاس ترین و ســخت ترین
کارهــا در حــوزه طراحــی و تبلیغــات مــی باشــد .رعایــت اصــول زیبایــی شناســی
و اســتفاده از متریــال مناســب ،همــواره یکــی از اصلی تریــن دغدغه هــای
ســازمان ها و شــرکت ها اســت .تیــم طراحــی و ســاخت غرفه هــای نمایشــگاهی
شــرکت ایده پــرداز بــا بهــره گیــری از ابــزار تبلیغــات هوشــمند ،اصــول طراحــی
و جدیدتریــن طــرح هــای روز دنیــا ،معرفــی شــرکت و محصــوالت شــما را در
ســمینارها و غرفه هــای نمایشــگاهی متمایــز می کنــد.
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