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Adnarrowcasting Digital Signage

Communiceren
Informeren
Motiveren
Interactie
Inspireren
Data verzamelen

Communication at its best

Duurzame investering

Eenvoudig in gebruik

De Adnarrowcasting is uitermate
geschikt als unieke en opvallende
communicatiedrager naar mede
werkers, gasten, bezoekers en/of
voorbijgangers. De schermen op
maat zijn dan ook een duurzame
investering met oneindig veel
communicatiemogelijkheden.

Verder kunt u gemakkelijk op afstand
bepalen welke boodschappen u op
uw scherm(en) wilt laten zien. Via een
persoonlijke inlog op ons Content
Management Systeem (CMS) kunt u
online de uitingen op uw scherm(en)
aansturen en wisselen.

Via dit multimediale kanaal kunt u
doelgericht informeren, motiveren
en inspireren. Narrowcasting zorgt
naast een innovatieve manier van
communiceren ook voor een optimale
stopping power. Immers, iedereen
kijkt (on)bewust altijd in een scherm,
dat zorgt voor extra attentiewaarde.

Bereik met
narrowcasting in
één keer al uw
personeel/gasten

top of mind bij uw medewerkers en/
of gasten. Ook achter een raam om
bijvoorbeeld (dag)aanbiedingen of
andere communicatie te tonen.
Verder leveren wij ook schermen
voor outdoor.

Touchfunctie

Dit kunnen foto’s of video’s zijn, maar
ook nieuws‑streams (RSS-feeds) en/
of social media- berichten. Met of
zonder geluid. U heeft 24/7 volledige
controle en uiteraard kunt u per scherm
verschillende publicaties laten zien.
Ook is het mogelijk om uitingen
alleen in een bepaald tijdsbestek
af te beelden.

De narrowcasting-schermen kunnen
optioneel worden voorzien van een
touchfunctie. Zo kunt u bijvoorbeeld
relevante data verzamelen van mede
werkers en/of gasten. Ook is het
mogelijk om zo laagdrempelig en op
een vernieuwde manier klantervaringen
op te vragen of om bijvoorbeeld als
vermaak een mini-quiz/game aan
te bieden over uw merk(en).

Indoor & outdoor

Maatwerk

De schermen kunnen bij de sanitaire
voorzieningen, de bedrijfskantine, bij
de koffieautomaat, in de centrale hal,
in de entree of een andere geschikte
plek binnen uw bedrijf worden ge
plaatst. Iedereen ziet de communicatie
daardoor meerdere keren per dag.
Zo komt en blijft uw communicatie

De narrowcasting-schermen worden
in eigen beheer op maat gemaakt.
U geeft het gewenste formaat aan,
kleur en eventuele behuizing.
Ook kan een scherm worden voorzien
van uw logo. Zo wordt uw instore
branding optimaal uitgedragen.

Adnarrowcasting Digital Signage

Ideale communicatietool
voor binnen en buiten
Uiteenlopende
communicatieoplossingen
Via narrowcasting kunt u onder meer:
•	Stimuleren en activeren met de
juiste communicatie;
•	De weg wijzen binnen uw pand;
•	Producten/diensten tonen, met
foto’s en video;
•	De missie en visie van het bedrijf
promoten;
•	De bedrijfsveiligheid verhogen;
•	Actuele innovaties tonen;
•	Instructies demonstreren;
•	Klantrelaties in beeld brengen;
•	Inspelen op groepsontvangsten
met foto’s/logo’s;
•	Portfolio laten zien.
•	En nog vele andere mogelijkheden;
alles is maatwerk.

Aanschaf en licentie
Een scherm schaft u aan door een
éénmalige investering. Vervolgens
betaalt u maandelijks een bedrag
van € 20,- ex. BTW per scherm aan
licentiekosten. U bepaalt zelf of u naast
uw eigen content ook eventueel andere
merken of bedrijven via uw scherm(en)
laat communiceren, creëer waar
wenselijk een eigen verdienmodel.

Tarieven
Prijs narrowcasting-scherm vanaf:
€ 1.800,Kleur lijst in gewenste RAL kleur
ofwel met behuizing bedraagt € 450,Tarieven zijn inclusief montage en
exclusief transport en BTW.

De schermen worden in verschillende
configuraties gemaakt:
•	Stand – alone: het scherm wordt
aangestuurd via een usb-stick;
•	LAN-netwerkaansluiting: het scherm
wordt met een kabel verbonden aan
een bestaand LAN-netwerk;
•	4G-verbinding: scherm wordt
aangestuurd via een modem
(een sim-abonnement is hierbij
noodzakelijk);
•	Connectie via de bestaande Wi-Fi,
dit is meestal de beste oplossing.

Een Nederlands product
Wij produceren de narrowcastingschermen in eigen beheer. Onze
Nederlandse partners vervaardigen
de hardware voor ons op maat.
Wij assembleren en monteren de
componenten en elektronica in
eigen huis tot een compleet product.
Ook het CMS en de software hebben
wij volledig in eigen beheer.

Overal en altijd regie
over uw eigen
schermuitingen
Mogelijke branches:
•	Luchthavens
•	Horecagelegenheden
•	Bibliotheken
•	Opticiens
•	Liftenfirma’s
•	Hotels/Hospitality
•	Evenementenhallen & stadions
•	Beauty & Wellness

•	Kapper
•	Bedrijven met hoog
veiligheidsniveau
•	Onderwijs
•	Ziekenhuizen & andere zorglocaties
•	Makelaardij
•	Tankstations
•	Detailhandel

Hoofdkantoor Adnarrowcasting
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