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DIGITÁLNÍ

LED POSTER

VYSTUPTE Z DAVU A ZVIDITELNĚTE SE

PRONÁJEM VIDEO LED OBRAZOVEK

http://www.digipromo.cz/


INDOOR DIGITÁLNÍ LED POSTER P2,5 je tenké a snadno použitelné
reklamní zařízení - video LED obrazovka - do interiéru s nejvyšším
rozlišením k pronájmu - novinka na světovém trhu.
 
Plně nahrazuje papírový ROLL-UP a klasické reklamní TV na
stojanech.
 
Široce se používá k reklamě, k propagaci produktů a zajímavostí,
navigaci nebo k prezentaci informací. Spojením několika panelů
dohromady lze získat větší propojený obraz - velkoplošná LED stěna.
 
 
 
 

Lze ho jednoduše umístit kamkoliv 
 
Krátkodobé akce: kulturní a společenské události, módní přehlídky,
firemní eventy, osobní prezentace, pódiová technika.
 
Veřejná místa: haly, hotelová lobby, nákupní centra, obchody,
nemocnice a lékárny, kina, banky, pošty, cestovní kanceláře, komerční
budovy, výstavní síně, veletrhy, konferenční místnosti.
 
Místa pro volný čas: restaurace, kavárny, bary a kluby, parky, salóny,
fitness či sportovní centra, atp.
 
 
 

Unikátní prostor

Kvalitní displej

Vynikající kontrast Plug and play Vertikální obraz

Jednoduchý systém

Elegantní design Ideální velikost

IN
FORMACE

NAŠE VÝHODA OPROTI KONKURENCI JE V NABÍDCE OBRAZOVEK S NEJLEPŠÍM ROZLIŠENÍM NA
TRHU (VYNIKAJÍCÍ POZOROVACÍ VZDÁLENOST) A 

V OSOBNÍM PŘÍSTUPU KE KAŽDÉMU KLIENTOVI.
RECENZE HOVOŘÍ ZA NÁS.

https://www.facebook.com/digipromo.cz/reviews/?ref=page_internal


IN
FORMACE

Je vyroben z eloxovaného, lehkého a
přitom odolného hliníku.  Rám je velmi

tenký a v různých barvách. Obrazovka je
složena z jednotlivých LED panelů v

celkovém rozlišení 256 x 768px. Svítivost
LED obrazovky (≥ 1,200cd/m²) je

optimální i proti přímému slunečnímu
světlu.

 
Panel je napájený 230V AC pomocí

dodávaného kabelu. Integrovaný software
umožňuje připojení pomocí zařízení

Android nebo PC z jednoho či ze
vzdáleného místa prostřednictvím

technologie WiFi, USB a HDMI.
 
 

DIGIpromo je jediným pronajímatelem
tohoto LED Posteru v České republice a na

Slovensku.
 

Stačí ho vyzkoušet a sami poznáte
prokazatelné výsledky.

 

WiFi HDMI USB Android VideoWindows Foto Hudba



PRONÁJEM

doprava po Praze na
vaši událost

 
 

instalace a deinstalace
 
 

nahrání a spuštění
(videa, animace, fotky)

grafických podkladů

ODLIŠTE SE OD KONKURENCE

v ceně pronájmu

 

dojíždíme po celé České republice a Slovensku
v případě dopravy mimo Prahu účtujeme dopravné



CENA PRONÁJMU
Níže uvedená cena je za jedno zařízení
(LED Poster), na jeden den (24 hodin)

konkrétního modelu krátkodobého
pronájmu, bez DPH.

NABÍZÍME SPECIÁLNÍ CENU PRO DLOUHODOBÝ PRONÁJEM

(např. v obchodech a restauracích již od                      bez DPH měsíčně)

pokud nejste firma a plátce DPH,
informujte nás při objednávce pro
zvýhodněnou nabídku.

NABÍDKA:
 
 
 

MÁME ZKUŠENOSTI S TVORBOU
POUTAVÝCH PREZENTACÍ, S VIDEI,

I ZAJÍMAVÝMI ANIMACEMI.

JSME PŘIPRAVENI POSKYTNOUT VÁM I
ORIGINÁLNÍ GRAFICKÉ NÁVRHY PŘÍMO PRO

VAŠE ÚČELY.

3 200 KčCena pronájmu Digitálního LED Posteru již od

PRONÁJEM OD JEDNOHO DNE

Cena za jedno zařízení se odvíjí podle počtu celkově
pronajatých zařízení, nebo podle počtu dnů pronájmu.

 

 

Nechte si zaslat cenovou nabídku.

A PRO STÁLÉ ODBĚRATELE.

5 950 Kč



REFERENCE

• OBECNÍ DŮM V PRAZE • PŘEHLÍDKA NATALI RUDEN EDEN 2019 • KOOPERATIVA

• KONFERENCE WO.MEN 2019, SVĚT ASISTENTKY, JAK BUDOVAT LOVEBRAND

• VÝSTAVY PRO TOMAS ARSOV, ACCOUNTEX OBCHODY, NABÍDKY RESTAURACE ASTRA

• MĚSTO ZITTAU • BENZINA • NADACE ČS      •      VÍCE NA WWW.DIGIPROMO.CZ

Video reference jsou na našem
YouTube:

DIGIpromo DIGIpromo(klikni zde)

„Díky Digitálnímu LED Posteru jsme byli
na akci vidět a to nám pomohlo k dalším

zakázkám, nebo lepším prodejům“

Naši klienti se shodují:

http://www.digipromo.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCHPygxu3f5sL34rnH_K5wGw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCHPygxu3f5sL34rnH_K5wGw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCHPygxu3f5sL34rnH_K5wGw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
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