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Nowoczesny przekaz,

który zwiększa sprzedaż



CZYM JEST
DIGITAL SIGNAGE?
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Toast



DIGITAL SIGNAGE 
TO NIE TYLKO 

EKRAN 

PROFESJONALNE MONITORY

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

Zaprojektowane do pracy ciągłej, 

mają wysoką jasność w miejscach 

nasłonecznionych, można nimi 

zarządzać zdalnie za pomocą sieci 

LAN lub WLAN.

Zaawansowane oprogramowanie, 

które umożliwia zaplanowanie i 

wyświetlanie treści na ekranie. 

Monitoruje także pracę samego 

urządzenia. 

DIGITAL SIGNAGE 

MOŻE BYĆ TAKŻE WYPOSAŻONE 

W DODATKOWE ELEMENTY, M.IN.: 

CZUJNIKI RUCHU 

KAMERY

GŁOŚNIKI



CZEGO
OCZEKUJE

WSPÓŁCZESNY
KLIENT?

Młodsze generacje Polaków stają się 
aktywnymi konsumentami („millenialsi” oraz 
pokolenie „Z”, urodzeni po 2000 roku), którzy 

podejmują decyzje zakupowe w oparciu o 
informacje znalezione w sieci. Szczególnie dla 
tej grupy najważniejsza jest spójność przekazu 

informacyjnego, które oferuje marka by był 
nowoczesny i jednolity z innymi kanałami 

sprzedaży sklepu (strona www, social media).



KORZYŚCI
BIZNESOWE

Prezentuj materiały
całkowicie dostosowane

do konkretnych odbiorców

Łatwe prowadzenie nowych
kampanii bez ponoszenia

kosztów druku i dystrybucji

Zwróć uwagę na swoją
ofertę dzięki atrakcyjnej

komunikacji wideo

DS zapewnia spójny
wizerunek marki

i doświadczenie klienta

Powiększ zyski dzięki
efektywnym strategiom

sprzedaży i cross-sell

Szybka reakcja na ofertę
konkurencji i wdrożenie Twojej
oferty nawet w ciągu 1 minuty



DIGITAL 
SIGNAGE 

SKLEPY

Kieruje ruch 
do placówki

Informuje o aktualnych 

ofertach i promocjach

Standardowo oferujemy 

ekrany 46 i 55 cali. 

Na życzenie klienta jesteśmy 

jednak w stanie zaprojektować 

i wykonać dowolny 

rozmiar totemu.

konsumentów wchodzi do sklepów, 

których nigdy nie odwiedzili tylko z 

powodu Digital Signage 

średnio o tyle procent wzrasta sprzedaż 

sklepów, w których umieszczono Digital 

Signage

klientów decyduje się na zakup produktu 

pod wpływem reklamy, którą ujrzeli na 

ekranach Digital Signage

76% 

20% 

32%



DIGITAL
SIGNAGE 

 GASTRONOMIA
Digital menu board to rozwiązanie dedykowane 

restauracjom. Wyświetl dynamiczne manu 

z obrazami, które pobudzą kubki smakowe 

Twoich klientów.

 

Z Digital SIgnage możesz zmienić

menu w kilka sekund.

Kanapki

Kurczak

Burger

Frytki

Zdrowo i smacznie



DIGITAL
SIGNAGE 

 GASTRONOMIA
AUDIOWIZUALNE SYSTEMY 

ZARZĄDZANIA KOLEJKĄ

Pozwolą zaplanować pracę kuchni i 

poinformują klienta, 

gdy jego zamówienie będzie gotowe. 

23% właścicieli restauracji uważa, 

że nowoczesne rozwiązania 

poprawiają efektywność 

ich biznesu.



Order 
Kiosk 32”

Ekran dotykowy 32” full HD, jasność do 2500 nitów.

Drukarka fiskalna

Moduł płatności

Komputer przemysłowy

Skaner 1D/2D i QR 

Czujnik otwarcia drzwi O
P

C
JA

W
E

R
S

JA

Kamera video 

Urządzenie samoobsługowe do 

składania zamówień. Pozwoli 

rozładować kolejkę, a Twoim 

pracownikom skupić się na bardziej 

złożonych zadaniach.

Dwustronna i jednostronna

Zewnętrzna i wewnętrzna



DIGITAL SIGNAGE 
PUNKT INFORMACJI

Totemy świetnie sprawdzą się także jako cyfrowe punkty informacji turystycznej, 

bądź rozkład jazdy/lotów. 

Dzięki możliwości zdalnego zarządzania możliwe jest 

natychmiastowe wprowadzenie bieżących aktualizacji 

i informacji o zmianach.



OFERUJEMY

WYCENĘ DORADZTWO 

PRZY WYBORZE 

TYPU MONITORA

PRODUKCJĘ DOSTAWĘ MONTAŻ 

I KONFIGURACJĘ 

> > > >



WYBRANE
REALIZACJE













SelfMaker to polska firma technologiczna,
która rozpoczęła działalność w 2013 roku
zaczynając od automatyki przemysłowej.

Obecnie specjalizujemy się w kompleksowym
projektowaniu wielofunkcyjnych urządzeń

samoobsługowych zarówno od strony
hardware jak i software.

Nasze kasy samoobsługowe w 2019 roku
zdobyły prestiżową nagrodę podczas targów

Retail Show w kategorii “Innowacje w Handlu”.

O SELFMAKER



SERWIS
Jako firma znajdująca się w samym centrum Polski mamy najlepszą lokalizację, dzięki
której nasze ekipy serwisowe bez problemu mogą dotrzeć wszędzie tam, gdzie jest to
potrzebne. Dodatkowo dla naszych Partnerów z Europy, na początku 2020 roku
otworzyliśmy oddział handlowy wraz z punktem serwisowym w Maladze (Hiszpania).

Nie musisz obawiać się instalacji urządzenia
PEŁNE WSPARCIE TECHNICZNE

czy integracji z obecnym oprogramowaniem
- wspieramy Cię na każdym etapie wdrożenia.

GWARANCJA JAKOŚCI
Przywiązujemy ogromną wagę do detali
- zarówno jeśli chodzi o dobór materiałów,
elektroniki jak i oprogramowania.

FLOTA SERWISOWA
SelfMaker Service Team to zespół wykwalifikowanych
inżynierów, techników oraz deweloperów, którzy
każdego dnia pracują dla naszych klientów.



Selfmaker Technology Sp. z o.o.
ul.Wersalska 54, 91-212 Łódź, Polska
magazyn główny:
ul.Mokra 31, 95-082 Chechło Drugie

office@selfmaker.pl
www.selfmaker.pl

KONTAKT


