RAW SIGNAGE
Skab blikfang med Digital Signage.

rawit.dk

Gør det visuelt og få mere opmærksomhed
Kender I den situation, hvor der skal printes en informationsmeddelelse til kollegaerne, og der
er lavet en trykfejl? Eller at der ændres i en igangværende kampagne på en infoskærm,
som er USB-styret?
Det kan være ressourcekrævende, når der skal videregives
informationer til kollegaerne, gæsterne eller ved at eksponere en kampagne til kunderne.
Det er kostbar tid, som kan bruges mere fornuftigt på kernekompetancerne.
Heldigvis lever vi i en digital tid, hvor processer som dette kan optimeres. Med få klik kan jeres
informationer eller kampagner blive eksponeret på alle de infoskærme, som I ønsker.
Vi kan levere skærmene i alle størrelser. Alt fra små elevatorskærme, der kan informere om
morgenmad, happy hour og Wiﬁ kode, til store receptions- og butiksskærme som kan
informere om vejrudsigten, cykeludlejning og weekendtilbud.
Brug Raw Signage til at eﬀektivisere brugerrejsen for dine kunder.
Ved brug af touch-funktionen kan kunden selv guide sig igennem f.eks. vejvisning.
Giv kunderne informationer, visualiser jeres kampagner og skab merslag ved reklamer.
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Nem og brugervenlig løsning

LØBENDE OPDATERINGER

Raw Signage programmet opdateres automatisk af sig selv. Det vil sige at der ikke er nogen portal
eller server der manuelt skal opdateres. Rent faktisk bemærker du ikke, de opdateringer der
løbende sker. Alt bliver klaret online og uden nedetid. Det gør, at programmet hele tiden er den
nyeste udgave og helt opdateret.

CENTRALSTYRET

Skab blikfang med jeres logo, informér med billeder og videoer og skift udtryk i den grad det
passer jer. Med få klik kan jeres virksomhed få mulighed for at informere kunder og kollegaer om,
hvad der rører sig lige netop hos jer. Om I er et hotel, en ejendomsmægler, butik eller restaurant,
måske en institution eller ﬁtnesscenter? Med RAW Signage kan I skræddersy jeres nyheder,
informationer og kampagner, og derved komme eﬀektivt ud med jeres budskaber.

CLOUDBASERET

RAW Signage er 100% Cloudbaseret, hvilket betyder, at alt lagres i skyen. Mængden og
mulighederne er uendelige, og kun fantasien sætter grænser. Ligeledes betyder det, at som
oprettet bruger kan logge på programmet fra, hvilken som helst platform og derved redigere i
indholdet nemt og hurtigt.
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DRIV JERES SALG
ENDNU LÆNGERE

ØGET AKTIVITET

BRUG DET INTERNT
OG EKSTERNT

Digital signage giver 400% mere blikfang
end statistisk displays. 8 ud af 10 kunder
påstår at være gået ind i en butik, da
digital signage har fanget deres

Promover produkter
Skab mersalg direkte til kunderne i butikken.
Cross og up-selling
Skab mersalg direkte til kunderne i butikken.
Minimer kundernes oplevelse af ventetid
Ved visuelt indhold formindskes kundernes
oplevelse af ventetid, når de opholder sig i kø.

FLERE IMPLUSKØB
David Bawarsky, en autoritet inden for IT,
angiver at 19% af befolkningen i USA, har
foretaget et impulskøb pg.a. digital signage.

Information
Del hurtigt akutuelle nyheder og tilbud med dine
kunder.
Reklame
Sælg skærmtid og plads til tredjeparts annoncør.
Digital vejvisning
Her vil en touchskærm være oplagt til kunderne.

MARKEDSVÆKST
Nye rapporter redegør. for hvordan mange
brands oplever en markant øget vækst
efter at have implementeret digital
signage. Virksomheder er vækstet med
helt op til 33 % vækst.
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RAW Signage løsning
HAR I i FORVEJEN INFOSKÆRME SOM IKKE ER CENTRALSTYRET?
RAW Signage interface løsning kan nemt integreres på alle infoskærme, hvis du i
forvejen har infoskærme, som ikke er centralstyret, kan vi klart anbefale at få dette
gjort. Det er både tidbesparende, og bevirker at I hurtigere kan ændre indholdet på
jeres infoskærme.

IMPLEMENTERING AF INFOSKÆRME
Er infoskærme et nyt tiltag i jeres forretninger? Så kontakt os i dag og hør, hvordan vi kan
hjælpe dig. Vi kommer ud og sætter infoskærmene op, og hjælper dig i gang med at
benytte vores brugervenlig program.

PRØV 30 DAGE GRATIS

FINANSIERING MED KR. 0,- I RENTE

Få en prøveperiode, hvor I kan

Få ﬁnansieret din infoskærme med

prøve RAW Signage løsningen

0% i rente, så du kan komme

inden I bestemmer jer. Vi er ret

hurtigt i gang med at informere

sikre på, at det er noget for jer.

dine kunder og skabe mersalg.

*30 dages prøveperiode gælder en licens pr. kunde.

KONTAKT
Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.
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(+45) 70 10 11 20

SJÆLLAND

JYLLAND

salg@rawit.dk

Slotsmarken 17

Mejlegade 27

www.rawit.dk

2970 Hørsholm

800 Århus

