MIT - Tabela Digital

Mídia digital para comunicação direta
com os consumidores no ponto de venda.
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MIT - Tabela Digital

O MIT – Tabela Digital é uma solução de mídia digital inovadora que
integra o ponto de vendas no mix de comunicação de Marketing,
oferecendo um canal direto com consumidores. Campanhas não
precisam mais se restringir às mídias de massa tradicionais, agora é
possível a exposição direta ao consumidor no ponto de vendas, onde
ocorrem cerca de 70% das decisões de compra.
Com esta ferramenta, o estabelecimento, além de informar, divulgar,
entreter e prestar serviços de uma maneira interativa, pode montar
diversas grades de programação com conteúdos, horários e
assuntos de seu interesse.

Utilizando telas LCD ou Plasma, estrategicamente posicionadas na
loja, é possível exibir os preços dos produtos comercializados e
destacar as ofertas em tabelas digitais de preço, além de permitir a
veiculação de promoções, propagandas, informações de setores ou
da loja, novidades, formas de pagamento, anúncios, notícias, previsão
do tempo, entretenimento, cotações, entre outras informações, de
uma forma simples e inovadora.
Seu principal objetivo é incrementar as vendas, fidelizar clientes,
proporcionando uma opção de mídia moderna com conteúdo
segmentado e personalizado para cada ponto de sua loja, com
administração feita em tempo real e por você.

DESIGN MODERNO

ANÚNCIOS E PROMOÇÕES

Visual moderno e de fácil leitura torna a Tabela Digital de Preços
uma perfeita combinação de tecnologia e atualidade.

Possibilita anúncios de preços promocionais, fornecedores
e propagandas que se alternam com a tabela de preços,
oferecendo informação e entretenimento às pessoas que circulam
ou esperam naquele local.

Tabelas com 1 ou 2 colunas

Campanhas promocionais

MIT – TABELA DIGITAL
MIT MANAGER
■
■
■
■

MIT PLAYER

Responsável pelo gerenciamento de conteúdos
disponibilizados às estações de processamento MIT Player;
Cadastro de diferentes grades de conteúdos possibilitando
trocas rápidas e diferentes exibições em cada ponto;
Total compartilhamento de cadastro com o MGV 5 – Módulo
Gerenciador de Vendas Toledo;
Ambiente operacional:
Windows XP SP2
Windows Vista.

■
■
■
■
■

Processamento de 1.6 GHz proporcionando excelente
definição de imagens, vídeos e sons;
Resolução do vídeo com excelente definição de
1360 x 768 pixels;
Disco em estado sólido (SSD) com capacidade de 2 Gbytes
para armazenamento do conteúdo;
Funciona em rede ethernet cabo no padrão 10/100 Mbps e
Wi-Fi no padrão IEEE 802.11g com total segurança;
Tipos de arquivos BMP, JPEG, AVI, DVIX, MPEG, MPG e WMV.

BENEFÍCIOS
■
■
■
■
■
■

Elimina a poluição visual tornando o ambiente de loja mais limpo e
agradável;
Auxilia os clientes nas decisões de compra dos produtos;
Foco direto no público alvo;
Atrai o consumidor através de uma comunicação direta e objetiva;
Aumenta as vendas e justifica facilmente o custo de propriedade.
Fácil instalação, não necessita de rede exclusiva aproveitando a
infraestrutura de rede existente na loja.

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil
Belém, PA..........................................................(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG.........................................(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP................................(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS........................................(67) 3303 - 9600
Chapecó, SC....................................................(49) 3312 - 8800
Cuiabá, MT........................................................(65) 3928 - 9400
Curitiba, PR........................................................(41) 3521 - 8500

Fortaleza, CE....................................................(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO......................................................(62) 3612 - 8200
Manaus, AM......................................................(92) 3212 - 8600
Maringá, PR.......................................................(44) 3306 - 8400
Porto Alegre (Canoas), RS.............................(51) 3406 - 7500
Recife, PE...........................................................(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP ...........................................(16) 3968 - 4800

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Empresa/produto beneficiada(o) pela Lei de Informática.

www.toledobrasil.com.br
Rio de Janeiro, RJ............................................(21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA ...................(71) 3505 - 9800
Santos, SP.........................................................(13) 2202 - 7900
São José dos Campos, SP............................(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.(11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG................................................(34) 3303 - 9500
Vitória, ES...........................................................(27) 3182 - 9900
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