ELEKTRONICZNY PLAKAT W RETAIL

Zastosowanie nowoczesnych multimedialnych monitorów w punktach sprzedaży to
nie tylko estetyka i nowoczesny wizerunek.
Badania dowodzą, że elektroniczna komunikacja wizualna przekłada się na sprzedaż
i rozpoznawalność marek producentów.

Jednym z takich kanałów komunikacji, który dzięki szybkiemu rozwojowi technologii
wyświetlaczy stała się koncepcja elektronicznego plakatu.
W wielkim skrócie polega ona na zaproponowaniu klientom dynamicznej i
interaktywnej komunikacji wizualnej za pomocą monitorów umieszczonych w
punkcie sprzedaży.
Zastanówmy się co daje nam takie rozwiązanie i jakie są najciekawsze przykłady
zastosowania.

KOMUNIKACJA KOMERCYJNA

Pierwszym celem, jaki ma zrealizować elektroniczny plakat jest przyciągnięcie
potencjalnego klienta do punktu sprzedaży. Do tego doskonale nadają się plakaty
elektroniczne, ponieważ dobrze zaprojektowana dynamiczna treść znacznie
skuteczniej przyciąga wzrok niż statyczna kompozycja.
Daje to szczególnie ciekawy efekt w przypadku produktów, gdzie atrakcyjność
wizualna ma szczególne znaczenie – np. biżuteria, zegarki itp. Wideo prezentujące w
odpowiednim powiększeniu estetykę prestiżowego zegarka jest o wiele bardziej
interesujące niż samo wystawienie produktu w gablocie, bo daje możliwość
prezentacji pod wieloma kątami, uzupełnienia dodatkowymi informacjami itp.
Kiedy już zachęcimy klienta do odwiedzenia naszej placówki, kolejnym zadaniem
jest zachęcenie do zakupu poprzez skuteczną prezentację produktów.
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Mamy tu jednak naturalną barierę – ograniczoną przestrzeń. Zbyt wiele treści
reklamowych po prostu psuje estetykę wnętrza, razi klientów i niszczy identyfikację
wizualną marki, na którą dział marketingu wydał nierzadko spore pieniądze.
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Jeden plakat – wiele
komunikatów
Tu pojawia się pierwsza przewaga
elektronicznego plakatu –
możliwość umieszczania zmiennej
treści. Na tej samej powierzchni
możemy wyemitować wiele
komunikatów i rozliczać się z
partnerami w modelu emisji
reklam telewizyjnych.

Dopasowana treść
Kolejna innowacja to możliwość dopasowania komunikatu do odbiorcy.
Nowoczesne systemy Smart Signage mają możliwość wyświetlania treści
dopasowanej do płci, wieku oraz czasu przebywania przed elektronicznym
plakatem. Chodzi oczywiście o większą skuteczność takiej reklamy.
Narzędzia znane z reklam internetowych są możliwe do zastosowania również w
miejscu sprzedaży. Dzieje się tak dzięki systemom Audience Measurement, które
dzięki małej kamerce dodanej do monitora potrafią określić, czy osoba stojąca przed
monitorem to kobieta, w wieku np. 20-40 lat i spogląda na plakat dłużej niż 3
sekundy. Dzięki temu serwujemy reklamy lepiej dopasowane do potrzeb klienta
oraz zbieramy cenne statystyki, które pozwolą nam wybrać najskuteczniejsze
reklamy i tylko te

ZARZĄDZANIE ELEKTRONICZNYMI PLAKATAMI

System dystrybucji treści jest jednym z najważniejszych choć niewidocznym
elementem rozwiązania, które nazywamy elektronicznym plakatem. To właśnie
możliwość zaprogramowania kolejności wyświetlanej treści, błyskawicznej jej
zmiany czy zróżnicowania treści w zależności od umiejscowienia monitora
sprawia, że te systemy są bardzo skutecznymi narzędziami dla działów promocji
i marketingu.
Jeżeli mowa o skuteczności elektronicznego plakatu, posłużmy się badaniami
Digital Place-based Media ROI Analysis , które potwierdzają, że systemy Digital
Signage (tak inaczej nazywamy elektroniczne plakaty) są całkiem skutecznymi
narzędziami promocji i reklamy.

Kilka faktów:
Treść multimedialna jest 10 razy lepiej
zapamiętywana niż statyczna (plakaty
papierowe, broszury, statyczne
ekspozycje)
Monitory Digital Signage umieszczone
punktach sprzedaży podnoszą ją
średnio o 32%
20% klientów dokonało zakupu po
zobaczeniu prezentacji produktu na
elektronicznym plakacie, mimo, że
wcześniej tego nie planowało.
Elektroniczne plakaty są pięciokrotnie
skuteczniejsze w przyciąganiu uwagi
klientów niż papierowe plakaty.

NIE TYLKO MONITOR
Usługi dodatkowe
Współczesny pasażer kolei nie rozstaje się ze smartfonem. Elektroniczne plakaty
mogą zawierać adresy URL czy QR kody, które ułatwiają zapoznanie się z ofertą
prezentowaną na monitorze przy pomocy własnego telefonu komórkowego. W ten
sposób możemy stworzyć innowacyjny zintegrowany system komunikacji
marketingowej.

Wsparcie dla niepełnosprawnych klientów
Wiemy już, że elektroniczne plakaty mają o wiele większe możliwości
dopasowania treści oraz są o wiele skuteczniejsze w przyciąganiu uwagi i
zachęcania do zakupu. Takie systemy mogą też być bardzo przydatne w
komunikacji z pasażerami – szczególnie tymi, którzy ze względu na
niepełnosprawność wymagają naszej szczególnej uwagi.
Monitory interaktywne na odpowiedniej wysokości, obsługiwane za pomocą
dotyku mogą wspierać klientów z niepełnosprawnością ruchową pomagając im
odnaleźć produkt, wezwać sprzedawcę czy poznać szczegóły oferty.

INNOWACJE NIE USTAJĄ
Technologie Digital Signage rozwijają się bardzo szybko, dlatego ciągle pojawiają
się innowacyjne rozwiązania, które przyciągają uwagę klientów i pozwalają
zwiększyć dochodowość takich systemów.
Nowa generacja elektronicznych plakatów Samsung to nie tylko lepsze kolory,
cieńsze ramki i większa rozdzielczość. To również możliwość integracji z
zewnętrznymi systemami i reagowania na różne wydarzenia zachowania klientów.
Dzięki integracji z różnymi czujnikami klient, który podniesie towar z półki zobaczy
dzięki temu opis produktu na monitorze. Tego typu systemy pozwalające
prezentować różne komunikaty w zależności od kontekstu będą się szybko
rozwijać, ponieważ dowiodły swojej skuteczności.

Monitory transparentne

Wyobraźmy sobie klient, który podziwia widok przez okno restauracji, nagle na tym
oknie pojawia się komunikat o zmianie pogody i subtelna reklama parasolki. Taka
technologia już istnieje, Samsung zaprezentował ją podczas targów Integrated
Systems Europe i niedługo wprowadza do oferty. Przeźroczyste ekrany, które można
zintegrować z oknami czy szybami wystawowymi pozwalają na prezentację treści w
całkowicie nowy sposób – uzupełniając fizyczne obiekty w zasięgu wzroku pasażera.

SKUTECZNOŚĆ ELEKTRONICZNEGO PLAKATU
Nowoczesne systemy Digital Signage Samsung pozwalają na dokładną analizę tego
jak wiele osób znalazło się w zasięgu monitora (było w stanie obejrzeć
prezentowaną treść), jak wiele osób zwróciło na tę treść uwagę (obserwowało ją
przez konkretny czas) oraz przedstawić podstawową charakterystykę tej grupy w
podziale na płeć i przedziały wiekowe. To nie wszystko – na tej podstawie możemy
dopasować prezentowaną treść – np. mężczyzna w średnim wieku zobaczy
reklamę garniturów a nastolatka zaproszenie na koncert. Takie dopasowanie
znacznie zwiększa skuteczność działań promocyjnych oraz pozwala na
zaoferowanie bardziej dochodowych modeli rozliczeń z reklamodawcami.

To tylko kilka przykładów innowacyjnego i co ważne opłacalnego przejścia
komunikacji z klientem w erę cyfrową. Samsung jako lider w tym obszarze
technologii stale rozwija ofertę i dopasowuje ją do specyficznych potrzeb klientów.

POZNAJ POTENCJAŁ ELEKTRONICZNEGO PLAKATU

DOWIEDZ SIĘ JAK WYKORZYSTAĆ ELEKTRONICZNY
PLAKAT W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

http://www.samsung.com/pl/business/industry/retail/

