wij zijn
dealer!

146 cm

hoogwaardig
43” lcd scherm
met touchscreen
makkelijk te
bedienen als
tablet
eenvoudig apps
uit de playstore
downloaden
(android)

De mobiele digitale display
Bereik uw klanten echt op de beurs,
in de winkel, in de showroom of op kantoor.

Wat is de PixioDisplay?
Innovatieve touchscreen display

De PixioDisplay is dé innovatie op het gebied van digitale displays. Een elegant en
solide 43 inch touchscreen lcd-display dat net zo eenvoudig werkt als een grote tablet.
Ideaal voor uw bedrijfsvideo’s, demo’s, commercials en promo’s. Door de wieltjes en
handvaten makkelijk verrijdbaar.

Volop interactiemogelijkheden

Mobiele digitale display nodig voor uw beurs, kantoor of winkel? De PixioDisplay
biedt oneindig veel mogelijkheden. Varieer de inhoud zo vaak u wilt. Maak indruk
met streaming video, live demo’s en bewegend beeld en breng uw boodschap beter
dan ooit over.

Gebruiksvriendelijk, duurzaam en betaalbaar

Door zijn gebruiksvriendelijkheid en voordelige prijsstelling is de PixioDisplay geschikt
voor elk bedrijf. Bedien de lcd-display draadloos via uw smartphone of tablet en
bepaal zelf de inhoud. De PixioDisplay wordt naar Europese maatstaven gemaakt in
China. Dus met aandacht voor duurzaamheid.

61 cm
53 cm
De PixioDisplay is een
echte aandachtstrekker
die overal past.
De bewegende beelden
spreken direct tot de
verbeelding en geven uw
boodschap extra kracht.

94 cm
146 cm

Of u de digitale mobiele
display nou gebruikt voor
beurzen, op kantoor of in
uw winkel of showroom,
u valt gegarandeerd op
bij uw publiek.

Etalage-display
Laat uw voorbijgangers lekker staan.
Wacht, wat? Voor uw etalage,
bedoelen wij. Zet de PixioDisplay
in als etalage-display en trek de
aandacht van het winkelpubliek met
bewegende beelden, productpresentaties en promo’s.
Deze mobiele etalage-schermen zijn
echte eyecatchers voor winkels en
restaurants, of als etalage-display voor
makelaars en uitzendbureaus. Door de
bewegingssensor springt de lcd-display aan zodra er iemand langsloopt.
Zo zorgt u dat mensen uw zaak niet
langer voorbijlopen, maar binnenlopen.

De betaalbare alles-in-één display
Op zoek naar een betaalbare en veelzijdige mobiele digitale display?
Met de PixioDisplay bespaart u behoorlijk wat geld. Niet alleen is de touchscreen
lcd-display zeer vriendelijk geprijsd, maar u hebt voortaan ook geen andere
schermen meer nodig. De PixioDisplay is de ultieme alles-in-één display. Want door
zijn compacte design, eenvoudige bediening en talloze mogelijkheden is hij op vele
plekken en voor veel verschillende doeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld als:
roll-up banner alternatief
beursbanner alternatief
multifunctioneel presentatiescherm
innovatieve beurs-display
vervanger voor uw beursschermen
opvallende etalage-display
touchscreen presentatiescherm

De digitale rolbanner
voor uw beursstand
Oké, de PixioDisplay kost wat meer
dan een traditionele roll-up banner.
Maar als mobiele digitale banner
biedt hij ook veel meer mogelijkheden. Bovendien kunt u de boodschap telkens aanpassen. Hoeft u
tenminste niet voor elke beurs een
nieuwe roller banner te bestellen.
Gewoon een andere video, presentatie of demo erop zetten en klaar is uw
L-banner!
Dag auto vol rolbanners!
De PixioDisplay is alles wat u nodig
heeft voor een succesvolle beurs.
Verrassend veelzijdig, en bovendien
een eersteklas eyecatcher!

Door het compacte en solide design
kunt u de PixioDisplay eenvoudig inen uitklappen en vervoeren. En door
de innovatieve touchscreen display
hebt u geen afstandsbediening meer
nodig. Zo kunt u op elke gewenste
plek uw doelgroep bereiken met
prachtige interactieve presentaties!
De PixioDisplay leent zich voor vele
doeleinden binnen uw organisatie.
Salespitches en marketingpresentaties. Medewerkersupdates en
standups. Maar ook als informatiescherm in uw lobby. En voor het
realtime monitoren van doelstellingen en processen, bijvoorbeeld op
uw klantenservice, verkoopkantoor
of IT-afdeling.

Presentatiescherm voor
uw vergaderruimte
De PixioDisplay is niet alleen geschikt
voor beurzen, maar ook voor op
kantoor. Als welkomstscherm of
informatiescherm in uw hal of
wachtruimte. Of als mobiel presentatiescherm in uw vergaderruimte.
Mobiel presentatiescherm meenemen naar klanten en prospects voor
een overtuigende salespitch?
Presentatiescherm verplaatsen naar
een andere vergaderruimte? Wat het
doel van uw presentatie ook is en
waar u de presentatie ook geeft, met
de veelzijdige PixioDisplay krijgen al
uw presentaties veel meer impact.

De PixioDisplay, meer heeft u niet nodig!
Neemt u ook altijd meerdere schermen mee naar een beurs? Dat is nu verleden tijd,
want de PixioDisplay is alles wat u nodig hebt voor een succesvolle beurs. Andere
beursschermen zijn vanaf nu overbodig dankzij de geweldige alles-in-één functies van
deze mobiele digitale display.
De PixioDisplay laat zich eenvoudig en op veel verschillende manieren bedienen.
Bedient u hem liefst met een (USB) computermuis, touchscreen of via phone streaming
vanuit uw smartphone of tablet? Het kan allemaal. Bovendien is de lcd-display
compact en licht, en daardoor gemakkelijk te vervoeren. Verkrijgbaar in zwart en wit.

Nog vragen, meer info of
een vrijblijvende offerte,
stuur een mail naar

ideaal voor
beurzen,
presentaties,
winkels

info@schoenmakers.com
www.pixiodisplay.com

Wij zijn een Pixio Display dealer!
Drukkerij Schoenmakers BV
Tel +31 (0)40 -2075910

Goudenrijderhof 38
5551 VJ Valkenswaard

info@schoenmakers.com
www.schoenmakers.com

