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32 bits

Compatível com Sistemas

Operativos Microsoft

64 bits

VideoShow 64 é um novo meio de promoção On-Line de produtos e 
marcas que permite explorar uma nova forma de negociar. 

Associa a tecnologia de alta definição de ecrãs TFT, plasmas  e outros a 
um processo de divulgação de anúncios no local de venda de uma forma 

simples e imediata.

Faz publicidade em jornais em revistas na TV em panfletos e, no momento em que os 
seus clientes estão na sua loja, no momento H, no momento da compra, você não faz?

Emitir anúncios a partir de um ponto central ou local
 Ajustar ao minuto as mensagens publicitárias 
 Orientar as mensagens para um público alvo específico
 Divulgar promoções do dia
 Tornar a Loja e a experiência de compra mais atractiva

 Promoção de produtos e marcas
 Comunicação inovadora com os Clientes
 Estímulo ao interesse pelos produtos/serviços
  

 Redução de custos de produção
 Redução de tempo de implementação
 Resposta imediata às acções de concorrentes
 Melhoria da experiência de compra
 Redução da percepção dos tempos de espera
 Aumento das vendas
 Utilização de diferentes mensagens de acordo com o ponto de vendaB
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Nas vendas é a publicidade que faz a diferença

Acreditamos que a única solução para se diferenciar face à concorrência é comunicando, 
não apenas com maior agressividade, mas de uma forma inteligente e creativa.

PublicidadePublicidade

O VideoShow 64 destina-se a todas as Organizações que detêm espaços físicos de contacto
com o público ou que reúnam no seu espaço grandes audiências.

Lojas, Super Mercados, Postos de Abastecimento, Discotecas, Cinemas, Agências de Viagem, Livrarias, Terminais de Autocarros, Hospitais, Clínicas, Farmácias, Restaurantes, Cafetarias, Bares, Pastelarias, Padarias

A mudança da convencional forma estática de anunciar para meios
electrónicos é inevitável e o  é a solução.VideoShow 64VideoShow 64

70% das decisões de compra fazem-se no ponto de venda
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O poder da publicidade 
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PC pentium III 1Ghz
Memória 128 Mb

Disco 20 Gb
CD-Rom + USB

  

A publicidade/informação é produzida e distribuída electronicamente, dando ao Marketing a possibilidade de 
produzir, testar e distribuir as mensagens de uma forma rápida, de acordo com o público alvo.
Utilizando meios digitais, é possível ter mensagens diversas em diferentes áreas do ponto de venda, geridas a 
partir de um ponto central.

  

A velocidade de execução, os custos, o impacto, o controlo da informação...

Os meios estáticos demoram no mínimo 6 semanas da ideia à instalação...

Redução do tempo e custos de produção, distribuição e instalação; Coordenação rigorosa para que a mensagem 
coincida com a promoção ou evento, em cada ponto de venda; Controlo central e automático das mensagens em cada 
ponto de venda; Entrega em questões de segundos; Economia, as promoções do dia poderão ser instantâneas e 
por isso de menor custo.

Na maioria dos casos, o material tradicional de Marketing para ser realmente eficaz necessita de lugares 
especiais para exposição, com custos elevados.

Mais de 37% do material de marketing produzido é desperdiçado

O que o difere do sistema tradicional de marketing

em segundosem segundos
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Splitter video Splitter video

Controlo
Local

Controlo
Remoto

Computador ligado via InternetComputador ligado à rede local
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Network Switch

Ligações analógicas ou digitais
VGA, DVI, RCA, Scart, RF, Wireless, etc...

O VideoShow64 é um software que cria a publicidade on-line em vídeo  de uma forma 
completamente automática, bastando apenas introduzir o título (ou nome do produto). Poderá escolher 
ainda tipos de ecrãs, animações, fundos, imagens, sons, música, vídeos, etc. Tudo isto de uma maneira 
instantânea, ou seja, qualquer nova criação ou alteração é apresentada de imediato, sem qualquer 
interrupção.

O sistema é composto por 2 programas o VideoShow64 e o BackShow64.
O videoShow64 apresenta o vídeo em ciclo para ecrãs CRT, TFT ou Plasmas sem qualquer interrupção. 
Inicia e encerra automaticamente à hora programada.
O BackShow64 cria ou altera on-line, o vídeo que está a ser apresentado através do VideoShow64, ou 
seja, qualquer modificação é logo assumida e apresentada sem qualquer interrupção no vídeo.

O programa pode ser acedido por qualquer computador da rede, ou através da Internet, permitindo 
assim, controlar localmente e remotamente o VideoServer.

Toda a gestão é feita a partir de um ponto central que gere remotamente o espaço publicitário de várias 
lojas em simultâneo. No entanto, cada loja tem autonomia para gerir o seu espaço publicitário, de 
acordo com as suas necessidades. 
Quer remotamente, quer localmente, cada loja ficará equipada com um, ou mais, VideoServer, capaz de 
controlar todos os ecrãs em simultâneo. 

O sistema permite um número ilimitado de canais de vídeo. Poderá criar publicidade diferente para 
cada canal de vídeo, ou seja, para cada espaço uma publicidade específica.

 Ajuste automático da definição do ecrã seja ele analógico ou digital
 Ajuste automático do tipo de ecrã 4:3 ou 16:9
 Número ilimitado de ecrãs por canal através de Splitter
 Número ilimitado de canais de vídeo
 Controlo local e remoto em simultâneo
 Pré-visualização detalhada da criação, incluíndo efeitos, vídeo e som
 Leitura de vários formatos de media (BMP, DIB, GIF, JPG, JIF, PCX, PNG, RLE, TGA, TIF, WMF, 
WPG, AVI)
 Efeito transparente para GIF
 125 efeitos de transição por cada objecto incluíndo vídeos
 103 efeitos multi-passagem dissolventes
 8 efeitos transparentes
 6 efeitos de fundos (transparente, opaco, translúcido, gradiente e imagem colada.
 16 estilos gradientes de fundos e texto
 35 efeitos adicionais para fontes (incluíndo 3D)
 5 efeitos de enchimento de texto (sólido, translúcido, gradiente, transparente e imagem colada)
 12 efeitos de bordos incluíndo 3D
 Mudança de linha automática
 Desactivação e activação de ecrãs em tempo real
 Programação de ecrãs por data e validade
 Encerramento do sistema à hora programada
 Seguranças automáticas da base de dados
 Importação e exportação de dados através do Extractor
 Ligação ao GestCom 64 (os artigos em promoção passam automáticamente para o VideoShow64)

Hotéis, Residenciais, Estalagens, Pousadas, Estádios, Ginásios, Centros Comerciais,  Centro de Congressos,  Feiras, Museus,  Bibliotecas,  Universidades,  Financeiro,  Agências Bancárias,  Seguradoras,  Serviços

Algumas características

Como funciona

Pub’s, Drogarias,  Tabacarias, Cooperativas, Armazenistas, Retalhistas, Distribuidores, Oficinas, Stands, Fábricas, Consultórios Médicos, Dentistas, Farmácias, Estações de comboios, Aeroportos, Instituições públicas

Rentabilize as paredes e tectos do seu espaço comercial, 
através da venda de espaço publicitário a anunciantes. 

A publicidade é a chave para criar uma nova fonte de receitas 
ao permitir explorar uma nova linha de negócio, através das 
receitas geradas pela venda de espaço publicitário a terceiros 
ou promoção de produtos/serviços próprios.

 Reduza os seus custos em publicidade
 Aumente as suas vendas
 Inove! 
 Promova diferentes produtos e mensagens
 Ganhe receitas adicionais, com este novo canal     
publicitário 
 Retorno imediato do investimento 
 Emita anúncios a partir de um ponto central ou local
 Ajuste ao minuto as mensagens publicitárias 
 Oriente as mensagens para um público alvo específico
 Divulgue promoções do dia
 Transmita vídeos publicitários
 Imprima as promoções automaticamente em panfletos 
através do PrintShow64

Venda o seu espaço publicitário a terceiros


