DIGITAL SIGNAGE

Provide your brand maximum flirtation with potential
buyers. Tell the right story in the right place by using
our digital display platform and let the creativity come
to the surface.
In times where we are surrounded by screens 24/7, it
is most important to be able to tell the right story in
the right place to be noticed.
Our platform is more than a classic rental of digital
displays through smart software with a rich content
library it allows you to constantly refresh the story you
want to tell in the appropriate location you choose
independently, in order to be original and thus your
story to stand out from the crowd.

Given the fact that our company that is entirely focused
on its customers and constantly improves user support,
we will additionally provide with a 24-hour technical
support from a graphic designer and a technical person
who will help you to be as creative as possible and
choose the most suitable location and position for your
digital display.
We don't just sell a one-time installation of digital
displays, but we offer our customers a partnership and
long-term cooperation in order to enjoy success
together. "Trinity" is a company that not only will offer
you a one-time flirtation, but it will also offer you
long-term partnership cooperation and you will receive
support filled with dedication, passion and true love for
work.

Powerful Content Management System

EYEtention v02

Digital menus that tell a complete story

Like any long-term partnership, ours would begin with maximum commitment in the installation and selection of the
right location of the digital displays. Our expertise and dedicated team, guided by all the latest researches on consumer behavior, firstly will help you to make the full use of the location. We assure you that you will not get just
one-sided installation, but a team solution that will cause the greatest impact.

EYEtention v02

EYEtention v02
CLOUD SOLUTION SIMPLE AND EASY TO USE

Through our platform, you will constantly have an insight into the content that is placed on the displays, and
through the rich library of creatives, you also get the opportunity to constantly refresh them independently. And
you can have all this with 24/7-hour support from our operational and creative team, in order to achieve maximum success. It is up to you to decide if you will use these menu displays for classic display, sharing additional
secondary information for the customer, whether they will have static designs or you will use the multi-zone
layout option through which each zone would tell a different segment of your product, in order for the customer
to get the whole picture.

A web-based content management system that can be accessed from any networked location, designed
specifically for shopping malls to manage and distribute the advertising contents to multiple units of digital
signage at different locations.
Manage your marketing channel
Marketing manager can quickly upload contents, post updates and gauge the responses.
Schedule your advertisement
A tool to schedule and distribute the content to your own advertising network, and manage the schedule for
Global Advertising Network and third party marketing events.
Gauge marketing effectiveness
A set of comprehensive reports are readily available, providing business insights to management team and
for marketing team to evaluate the effectiveness of a marketing campaign.
Centralised management
Manage and monitor multiple units of digital signage from one central location at the same time. With just a
click, the advertisement content can be distributed and synced to all the digital signage across different
locations of your shopping mall.
Billing system
A detailed billing system with all the advertisement usage logged for tenants advertisement invoicing
purpose and managing the credits generated from global advertising network.

Do you still think that love at first sight between a customer and your brand is impossible?
If so, then take a look at the statistics and find out why the digital display industry is booming. The numbers confirm: Love at first sight does exist!

80%

од клиентите откако ќе забележат дигитален дисплеј одлучуваат да ја
посетат продавницата.

Најновите истражувања на пазарот покажуваат дека добрата поставеност на дигиталните дисплеи во вашиот бизнис
се клучот за првлекување на нови посетители на вашиот бизнис. Едно истражување на Федекс покажува дека осум од
десет минувачи влегле во непозната продавница само поради реклама на дигитален дисплеј.

70%

доспевање до публиката

Докажано е дека кога се шетаме во јавен простор, нашиот мозок е многу пореалксиран и поотворен за воспримање на
нови пораки, отколку кога преку нашиот таблет или телефон истите ни се прикажуваат преку социјалните медиуми.
Една од студиите спроведени од Арбитрон покажува дека дигиталните дисплеи на јавни површини постигнува
доспевање до публиката од 70%, значително повеќе од веб банерите на Интернет (43%) и на Фејсбук (41%).

135M

неделна публика

Само на пазарот во САД бизнисот со дигитални дисплеи достигнува до публика од над 135 милиони неделно. Бројката
е многу поголема доколку истиот го пресметаме на глобално ниво.

19%

потрошувачи изјавиле дека дигиталните реклами и менија влијаат врз
нивната одлука при изборот на производ.

Истата студија на Арбитрон покажува дека високи 19% од луѓето после забележување на реклама на дигитален
дисплеј носат брза одлука да го купат производот од рекламата. Бројка која покажува дека дигиталните дисплеи
овозможуваат брз раст на продажбата.

85%

Recall rate

За разлика од конвенционалните реклами и рекламите на интернет истражувањето покажува дека публиката многу
подолго ги памети информациите забележани на дигитален дисплеј. За тоа најдобро зборува високата стапка на
Recall Rate кој кај овој тип на рекламирање изнесува неверојатни 83%

70%

од гостите во хотелите сметаат дека дигиталните дисплеи поставени
во лобијата не само што се забавни, туку корисни и информативни и истите
значително им го олеснуваат престојот во избраната туристичка дестинација.

75%

од посетителите на болниците изјавиле дека додека чекале за преглед
дознале корисна информација од дигиталните дисплеи поставени во чекалните

35%

намалена перепција за времето на чекање

И најважно истражувањето покажува дека во чекалните каде има поставено дигитални дисплеи перцепцијата за
времето поминато во чекање кај клиентите се намалува за неверојатни 35%.

7

7 од 10 потрошувачи купиле дополнителен производ заради реклама на

Докажано е дека поставувањето на дигитален дисплеј во близина на наплатна каса ја зголемува продажбата.

LOVE AT FIRST SIGHT

Љубов на прв поглед е возможна!
Доколку го изберете вистинскиот партнер кој ќе извади максимум во промоцијата на вашиот бизнис преку
дигитални дисплеи.
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Products

ВНАТРЕШНИ LCD ЕКРАНИ
Двостран LCD екран 350 - 700 Nit

Јасност: од 350-700 Nit
Ултра танок ( до 50mm) и ултра лесен
Интелигентен контролер на температура
16,7 М бои
( сликата е природна и реална)
Висока сигурност и стабилност
Погоден за секаква оклина
Големина на екран:
43” LCD / 49” LCD / 55”LCD

Двостран LCD екран 3000 Nit

Јасност:
кон излог 3000 Nit
кон внатрешност 700 Nit
Видлив со поларизирани
очила за сонце
Тенок дизајн со вграден
систем за ладење
Големина на екран: 49” LCD / 55”LCD

БАР LCD екран

Јасност:
450cd/m2/ 700cd/m2 / 1000cd/m2 / 150cd/m2
Висока сигурност и стабилност
Погоден за секаква оклина
Големина на екран:
19,1” LCD / 19,3” LCD / 19”LCD / 28,5” LCD / 34” LCD /
34,6”LCD / 36,7” LCD /
37” LCD / 38”LCD / 49,5” LCD / 50,8” LCD / 52,7” LCD /
57,5” LCD / 69,3” LCD

ВНАТРЕШНИ САМОПСТОЕЧКИ ЕКРАНИ
Поден - Статичен Тотем

Материјал: калено стакло и Al
Боја: црна и сива
Позиционирање: поставување на под
Звучнк: вградени 2 x 10W
Големина на екран: 43” LCD / 49” LCD /
55”LCD/65”LCD/ 70”LCD/ 84”LCD/ 98”LCD

Подвижен рекламен панел

НАДВОРЕШНИ ЕКРАНИ

Екрани со вграден уред за климатизација

јасност: 1500 - 2000cd/m2
Висока сигурност и стабилност
Погоден за секаква оклина
Големина на екран:
47” LCD / 65” LCD

НАДВОРЕШНИ ЕКРАНИ
Надворешни тотеми

Резолуција : 3840*2160
Јасност: 1500/2500/3500nits
Големина на екран:
43”/49”/55”/65”/75”/86”/98 “

ВИДЕО ЅИД

МУЛТИМЕДИЈА ЛИФТ КОНЦЕПТ ЕКРАНИ
Донесете го вашиот бизнис до врвот

И затоа што животот е движење, важно е никогаш
да не застануваме и да ја користиме секоjа
можност да бидеме креативни во раскажувањето
на нашата приказна и на тој начин да го
достигнеме врвот.
Инвентивноста на нашите дисплеи наменети за
лифтови го нудат токму тоа и во буквално, но и во
преносно значење.
Покрај технички информации за движењето на
лифтот, со неговиот мултизонски содржински
распоред овој дисплеј нуди можност за
поставување на дополнителни забавни или
маркетинг содржини, како и поврзување во
реално време преку WiFi со постоечки сервиси
како YouTube, Twitter, Weather, WorldWideNews
итн.
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LCD IPS DISPLAY 13.3”
FULL HD resolution 1920x1080px
Luminance400 cd/m²
Viewing Angle 89/89/89/89
Color 16.7M
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ЗОШТО ДА НЕ ИЗБЕРЕТЕ НАС
Затоа што нашата услуга не завршува само со монтажа на
дигиталните дисплеји, туку преку нашата платформа добивата
единствена можност за постојано освежување на содржините на
диспелите, но и вистински партнер кои преку своите иновативни
решенија постојано ќе работи на унапредување на вашиот бизнис.
Затоа што од нас добивата и хардвер и софтвер со богата
библиотека на креативи кои можете да ги користите за промоција на
вашиот бизнис.
Како и:
Комплетна поддршка 24/7 за управување со вашиот
Digital Signage.
Можност за поставување на ваши слики и видеа.
Често ажурирање на библиотеката со содржини.
Понуда од дополнителни карактеристики и можности, коишто
би додале вредност на вашата претплата.
Комплетна поддршка по продажбата
Затоа што веруваме дека заедно со нас ќе успеете да го
редифинирате својот бизнис и да го донесете во чекор со иднината
и модерните паметни технолошки решенија. Ајде да изградеме
силни врски со купувачите и да создадеме долгорочна соработка
која ќе носи успех.
W W W.MIKRODEL.COM

ПОДГОТВЕНИ СТЕ ЗА ЉУБОВ НА ПРВ ПОГЛЕД?
Веруваме дека нашето искуство и експертиза, заедно со вашиот
бизнис сенс ќе создадат вистинска синергија која ќе донесе раст на
вашиот бизнис. Нашето будно око со чија помош постојано
внесуваме нови иновации, со кои пак постојано се трудиме да
бидеме на чекор пред сите, ќе му овозможи на вашиот бизнис да се
издвојува од толпата и на најинвентивен и оргинален начин да
допре до што поголем број потрошувачи.
Подгответе се заедно со Микродел и Тринити да ја редефинирате
приказната која што ја раскажувате преку дигиталните дисплеи!
Добијте целосен пакет на поддршка и грижа за најдостапни цени.
Креирајте ги самостојно најсоодветните креативи преку шаблоните
кои ви овозможуваат лесно да ја раскажете вашата приказна и да
креирате најсоодветна порака. Преку редовното ажурирање на
нашата библиотека ќе бидете сигурни и безгрижни дека вашиот
бренд е во чекор со сите новитети и модерни трендови на пазарот,
што го гарантира посветеноста на нашиот тим.
Се надеваме дека партнерски и заедно со вас ќе успееме да ја
редефинираме вашата приказна и вашиот бизнис да го однесеме
чекор поблиску до иднината.
Ве очекуваме
TRIIINITY – Digital signage
Love at first sight
W W W.MIKRODEL.COM

Вашиот состанок може да го закажете на: contact@mikrodel.com

DIGITAL SIGNAGE
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