Wat kan digital signage voor makelaars betekenen?
Met het gebruik van digital signage in uw kantoor of etalage presenteert u het woningaanbod
of uw diensten op een dynamische en aantrekkelijke manier. Het is vanaf nu niet meer nodig
om het aanbod op de A4 pagina’s in de etalage te hangen. Een digital signage display kan uw
volledige aanbod afspelen in een campagne en nog veel meer. We vertellen u hier graag over!
Digital signage displays beschikken over een interne player die draait op het Android platform.
Met de ingebouwde app is het publiceren van uw eigen campagne zo gedaan. Met de speciale
digital signage software kiest u voor een standaard indeling of maakt u eenvoudig een eigen
sjabloon bijvoorbeeld in uw huisstijl. Upload uw content en binnen enkele seconden verschijnt
uw boodschap op het display. Meerdere devices met dezelfde en/of verschillende content
aansturen? Ook dat kan eenvoudig en allemaal vanuit dezelfde software omgeving. De
software is webgebaseerd, dat wil zeggen dat u alleen een internetbrowser (en verbinding)
nodig heeft om de campagnes maken, te beheren en te publiceren. U kunt de campagnes
vanaf elke willekeurige plaats aansturen. Aan de campagnes kunt u video’s, afbeeldingen en
ook widgets toevoegen. Widgets, zoals u deze kent van de smartphones: het weer, het
laatste nieuws of een RSS feed kunnen gemakkelijk worden toegevoegd.
De high end displays hebben een prachtig design en beeld voor de beste weergave van al uw
uitingen. Dankzij het high brightness display is het bekijken van het scherm in een zonnige
etalage ook geen probleem.
HOE IS DIGITAL SIGNAGE TOE TE PASSEN?
Potentiële kopers of huurders kunt u gemakkelijk bereiken met digital signage. Maak
bijvoorbeeld een speciale campagne met woningaanbod voor starters in de plaats waar u
gevestigd bent. Werkt u samen met financiële partners zoals een hypotheekverstrekker?
Neem een reclame uiting van een partnerbedrijf mee in uw campagne. Ook kunt u digital
signage handig commercieel inzetten. U kunt uw verkopers een uitgebreidere advertentie
aanbieden. Staat een woning al langere tijd te koop? Maak dan bijvoorbeeld een video of een
speciale campagne voor deze woning en publiceer deze op het scherm.
DE VOORDELEN VAN DIGITAL SIGNAGE VOOR DE MAKELAARSBRANCHE:
 Groot bereik: digital signage trekt de aandacht. De aandacht van iedere voorbijganger
wordt naar het scherm getrokken
 Simpel en doeltreffend eigen campagnes maken
 Kostenbesparend, minder uitgeven aan print en papier
 Aantrekkelijk design

