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Forbedret kommunikasjon og økt salg med digitale skilter
Digitale skilter har de siste årene blitt stadig mer vanlig i detaljhandelen. Dette fordi man
med riktig bruk av digital skilting kan personliggjøre kundeopplevelsen og oppnå økt salg og
kundetilfredshet.
Det er mulig å integrere mot eksisterende systemer så som kasseløsning, lagerbeholdning
eller lojalitetsprogram, hvilket gjør det enkelt å vedlikeholde, og krever minimalt med manuelt
arbeid.
Noen bruksområder kan være:
• Informasjon/reklame tilpasset konkrete målgrupper
• Visning av bestemt innhold på bestemte tidspunkter
• Branding
• Kampanjer og profilering av (rest)varer på lager
• Interaktive løsninger
• Intelligente løsninger som gjør handleopplevelsen personlig
Med 27 års erfaring innen Digital Skilting hører Scala til blant de absolutte eksperter i bransjen.
Bli med på vårt gratis Digital Signage forum og få del i vår kunnskap om effektiv digital
kommunikasjon innen detaljhandel. I tillegg til Scalas egen presentasjon vil 3 av våre norske
kunder fortelle hvordan de bruker digitale skilter til å oppnå sine kommunikasjonsmål.
Sammen med NEC, HP og Samsung vil vi også vise eksempler på innovative signageløsninger for internkommunikasjon.
Ikke gå glipp av denne muligheten til å samle inspirasjon fra noen av Norges fremste eksperter innen digitale
kommunikasjonsløsninger.
Bli med den 23. September på UBC - Ullevaal Business Class i Oslo.
Meld deg på gratis i dag på forum.scala.no

Program

“

Vi opplevde at en bok vi viste på skjermen ble utsolgt fort.
Dette gav oss tro på en slik løsning i våre butikker”
- Kari Andreassen, Kampanjesjef i Libris

DIGITAL SKILTING INNEN DETALJHANDEL
09:30 - 10:00 Registrering og kaffe
10:00 - 10:45 Velkommen og introduksjon til digital signage innen detajlhandel
- Grete Halvorsen, Scala Nordic AS
10:45 - 12:00 Digitale skilter i aksjon
Hør Norsk Rikstoto og 2 andre Scala kunder fortelle om hvordan de bruker digitale skilter til å forbedre
kundeopplevelsen og øke omsetningen.
12:00 - 13:00 Lunsj og mingling
Se eksempler på digitale skilter i aksjon i utstillingerne til Scala, NEC, Samsung og HP

Les mer og registrer deg gratis på forum.scala.no

