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 G-Digital je celostna programska rešitev, 
narejena za:

 prikazovanje,

 urejanje in distribucijo,

 kontrolo

vsebin na poljubnem številu zaslonov, ki

so povezani v mrežo. 

 G-Digital je odlična rešitev za: 

 oglaševanje,

 storitve (zavarovalnice, banke, borze, …),

 trgovino,

 turizem,

 igralništvo,

 transport, ipd.
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G-Digital             MALOPRODAJA

 G-Digital tehnologija vam omogoča kreiranje privlačnih
zaslonov prilagojenih vaši ciljni publiki.

 Obveščajte o dogodkih in posebnih ponudbah.

 Digital signage lahko prikaže veliko več kot tradicionalno
oglaševanje na plakatih.
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 Namesto čakanja da stranke naključno naletijo na določen izdelek, uspešno
tržite določene izdelke s pomočjo zaslonov v trgovini.

 Učinkovito lahko oglašujete vašo blagovno znamko, posebne ponudbe...

 Privabite kupce v trgovino.

 Privarčujte denar, namenjen za tiskanje in distribucijo tiskanih materialov.

 Digitalno oglaševanje poveča prodajo: 19% strank trdi, da so opravili
nenačrtovane nakupe produktov, katerih oglas so videli v digitalni obliki v 
trgovini.
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 42% nakupov produktov določene znamke je opravljenih, če je vsaj en izdelek te
znamke na mestu nakupa POP (Point of purchase).

 Privabite pozornost strank (Intel je v tri-mesečni raziskavi pokazal, da digitalno
oglaševanje pritegne 400% več ogledov kot statično).

 67% kupcev, ki so kupili izdelek na mestu nakupa (Point of purchase), trdi da so 
ga kupili, ker jih je v to prepričal oglas na zaslonu.

 Več kot 70% nakupovalnih odločitev je 
sprejetih PO TEM ko kupec vstopi v trgovino.

 60% izdelkov je bilo kupljenih ne da bi bili
načrtovani pred vstopom v trgovino.

 Neverjetnih 99% kupcev kupi vsaj en izdelek
na mestu nakupa (Point of purchase).
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G-Digital             KOLO SREČE

 Atraktivna rešitev za pridobivanje novih članov, dodana
vrednost za stalne stranke, priložnost za povečanje obiska
in nagrajevanje lojalnosti strank.

 Prikaz vsebin na kolesu sreče je popolnoma prilagodljiv
glede na marketinško kampanjo.

 Trajanje marketinške kampanije, verjetnost dobitkov in 
število nagrad na kolesu sreče je prilagodljiva glede na cilje
in okvir marketinške kampanje.

 Popoln nadzor nad stroški marketinške kampanje, število in 
struktura nagrad v trajanju marketinške kampanje je 
natančno določeno.

 Enostavno in hitro posodabljanje, urejanje novih
marketinških akcij.

 Dnevna statistična poročila marketinške kampanje se 
generirajo avtomatsko in pošljejo na e-mail.
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Content is King

Vsebina je kraljica
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HVALA !

sales@g-d.si
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