
Digital ePoster - Jummper
váš elektronický plakát

Co je ePoster ?

Je to „digitální plakát“, který nepotřebuje žádnou obsluhu. Jeho obsah je řízen vzdáleně pomocí 
webového prohlížeče. 

Základem ePosteru je obrazovka, která promítá přednastavený obsah uložený v prostředí Cloudové-
ho systému. Dokáže zobrazovat obrázky, animace, videa (možno i se zvukem) a webové stránky.

K čemu slouží ?

K oslovení zákazníků v místě prodeje, kde dokáže upozornit na právě probíhající akce, k zviditelnění 
značky nebo produktu, případně k zobrazení jiného sdělení, kterým chcete zákazníky zaujmout.

Kde se dá umístit ?

ePostery dodáváme ve stojanové verzi, závěsné nebo pro montáž na stěnu.  
Lze je zavěsit ze stropu a dají se umístit také do výlohy. Ke své funkci potřebují pouze připojení do 
elektřiny a mistní síť wifi.
ePostery jsou dostupné ve velikostech uhlopříček 22“ - 60“ (palců).
Nejmenší ePoster má velikost obrazovky 30 x 50 cm a hodí se i do regálů mezi výrobky.
Největší má rozměr obrazovky 80 x 130 cm. Společně se stojanem je 185 cm vysoký.

Jak funguje ?

Ve svém prohlížeči se připojíte na stránky administrace Jummper.cz.
Po přihlášení zde ovládáte veškerý obsah. Vkládáte obrázky, videa, upravujete načasování zobrazení 
pomocí vloženého kalendáře, nastavíte délku zobrazení jednotlivých spotů, provozní čas (vypnutí a 
zapnutí) zobrazovače. Přehrávání probíhá v opakujících se smyčkách, přičemž je možné do jednoho 
ePosteru umístit až 100 souborů. 
Pokud máte ePosterů více, můžete mít obsah schodný, nebo na každém odlišný. Proto jsou zobrazo-
vače organizovány do skupin a Vy nastavujete vše pouze jednou.

Co Vám to přinese ?

Dle zahraničních studií  je 75% nákupních rozhodnutí uskutečněno v místě prodeje. Máte tak mož-
nost ovlivnit zákazníky právě vhodně umístěnými ePostery.
Odlišíte svůj obchod od ostatních a nabídnete něco nového, atraktivního.
ePoster přináší zvýšení prodejů a mění zvyklosti nakupujících.
Stane se partnerem vašeho prodejního týmu.

Výhody systému :

Online aktualizace - na všech ePosterech se obsah objeví během pár minut. Pokud se Váš kreativní 
tým rozhodne změnit vizuál právě probíhající reklamní akce, může tak učinit prakticky okamžitě.
Proto je tento systém vhodný také pro krátkodobé reklamní akce.
Animované obrázky a videa ePosteru přitáhnou pozornost daleho více zákazníků než plakáty na 
stěnách.  

 Nenechte se předběhnout konkurencí !

www.jummper.cz
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Šetřete lesy, ušetříte !

od 990,- Kč/měsíc 
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