2D Hosteska
3M uvádí na trh hi-tech marketingový nástroj
Praha, 19. března 2009 – Společnost 3M příchází s revolučním sign marketingovým
nástrojem - dvojrozměrnou hosteskou. Od teď už budou vaše hostesky vždy milé,
perfektně vypadající a pracovité!
O co jde? 3M vycházelo ze své mimořádně úspěšné technologie projekčních fólií
Vikuiti. S fóliemi Vikuiti totiž můžete jakékoliv okno nebo skleněnou příčku
proměnit v digitální multimediální projekční obrazovku. Jednodušše na tuto plochu
nalepíte speciální fólii Vikuiti pro zadní projekci a projektorem promítnete libovolný
obraz. 3M také nabízí lehké a pevné Vikuiti panely pro zadní projekci, které lze
instalovat na stojany nebo zavěsit do prostoru. Jedná se o akrylátové panely
(plexisklo) s tloušťkou pouze 5mm.
Skvělé je, že fólie Vikuiti lze přizpůsobit libovolnému tvaru. Můžete si je tedy upravit
například do tvaru hostesky. 2D hosteska s řešením Vikuiti je ideálním nástrojem pro
dynamickou reklamu a reklamní sdělení. Nejen že bude prezentovat sdělení
stoprocentně podle vašich představ, jistě také zaujme každého vašeho zákazníka jako
atraktivní hi-tech novinka.

Výhody virtuální 2D hostesky
Stalo se vám někdy, že jste si nešli pro ochutnávku v supermarketu z ostychu? 2D
hosteska už nikdy neodradí žádného zákazníka. Hostesky můžete umístit například
na:
výstavách a firemních akcích
V supermarketech – hostesky mohou nabízet ochutnávky či vzorky výrobků
Na letištích
Na kulturních akcích, večírcích a parties
Na recepci vaší firmy
Nejlepší na technologii Vikuiti je její univerzální a snadné použití. Sdělení a
zobrazovaný obsah lze totiž snadno vzdáleně měnit a řídit díky softwaru 3M Digital
Signage. Můžete tak mít denně jinou hostesku. Anebo můžete dát hostesce pauzu a
namísto ní promítnout váš reklamní spot. S technologií Vikuiti od 3M je tak reklamní
sdělení omezeno pouze vaší fantazií a tvaru vaší fólie Vikuiti.
Říkáte, že je obraz LCD a plazmové obrazovky lepší? Překvapivě je tomu právě
naopak.

Vikuiti technologie má neobyčejně široký pozorovací úhel - 180 stupňů. Dokáže
tak oslovit více lidí než většina ostatních zobrazovací technologie na trhu.
Vysoký kontrast, realistické barvy, lepší zobrazení - technologie Vikuiti vyniká
tam, kde ostatní digitální zobrazovací řešení selhávají – zejména v ostrém denním
světle. Jasnější a ostřejší obraz než běžné (LCD/plazmové) obrazovky i za
intenzivního umělého světla v interiérech.
Možnost volby libovolného tvaru a velikosti - fólii lze použít ve standardních
obdélníkových formátech 4:3 a 16:9, stejně tak je ale možné z fólie vytvořit
libovolně kreativní tvary – například vaši 2D hostesku.
Snadná instalace i odstranění - folie je velmi lehká a lze ji aplikovat nejen na
akrylátové panely (plexisklo) tak i přímo na výkladní plochu. Reflexe výlohy je
tak téměř dokonale eliminována a neruší kvalitu obrazu. Pokud tedy chcete,
můžete si vaši 2D hostesku umístit i do výkladní skříně.
A cena? Vikuiti je cenově dostupnější než plazmové a LCD monitory. Pořízení
fólie nebo obrazovky/panelu Vikuiti pro zadní projekci vychází výrazně levněji
než např. 60" LCD monitor. Jejím hlavním benefitem na rozdíl od LCD nebo
plazmy je ale (vedle možnosti libovolného tvaru) fakt, že obraz je velmi dobře
vidět i za ostrého denního světla a tudíž na ní může reklamní sdělení běžet 24h
denně. Je-li za výlohou plazma nebo LCD není zobrazovaný obsah při denním
světle a reflexi téměř vůbec vidět.

O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu
nabízí například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, potřeby pro péči o domácnost,
zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a dentální pomůcky a materiály či
pracovní ochranné prostředky. 3M Česko se umístilo na prvním místě v soutěži
Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací najdete na adrese:
http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce
nápaditých produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M
je schopnost uplatňovat více než 40 samostatných technologických platforem – často
v kombinaci – při řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24 miliard
dolarů 3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích.
Další informace najdete na adrese: www.3M.com.
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