HOE DRINGT U DOOR TOT DE KLANT?
Het draait allemaal om content

FLOWR - SMART SIGNAGE

Klanten zijn continu op zoek naar informatie wanneer
ze uw locatie bezoeken. Ze hebben deze informatie
nodig om te vinden wat ze zoeken en om beslissingen te
kunnen nemen. Met smart signage kunnen bedrijven en
organisaties hun bezoekers verder helpen door schermen
te plaatsen die video’s, afbeeldingen of tekst streamen.
Door relevante content met klanten te delen, content die
hen verder helpt, creëert u een relatie met uw bezoekers.

Flowr helpt hotels, ziekenhuizen,
winkels, universiteiten en instellingen
in heel Europa om hun boodschap te
verspreiden. Hoe deze boodschap
wordt verspreid is essentieel voor
de impact die het heeft. De beste
plek en tijd is waar en wanneer er
het meest naar wordt gezocht: bij
u op locatie. Flowr biedt bedrijven
en organisaties de tools om Smart
Signage in te zetten op hun locaties,
zodat zij het beste resultaat uit hun
communicatiestrategie kunnen halen.
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Uit een enquête onder smart signage professionals blijkt dat dit de belangrijkste trends
voor 2018 zijn.
82% interactieve content (touchpoints)
81% grotere schermen (70 inch)
78% software die met cms systemen integreert
65% heldere schermen tegen felle zonnenstralen
73% omnichannel-content
68% 4k-content
58% video walls
58% grootformaat software oplossingen (70 inch)
57% software oplossingen om cms systemen aan te passen
30% Android media players
De laatste jaren zijn er een heleboel nieuwe technologieën op het gebied van smart
signage. De belangrijkste zijn: virtual reality, augmented reality en beacons.
Invidis Jaarboek 2016-2017

VOORDELEN FLOWR

Flowr biedt alle mogelijkheden om het onderste uit de kan te halen van smart signage. Daar bovenop
kan Flowr verder worden uitgebreid, zodat het volledig voldoet aan de eisen van uw organisatie.

CLOUD COMPUTING

PORTRET- EN
LANDSCHAPSMODUS

MEDIA BEHEER

Afhankelijk van de behoeften
van het bedrijf kan Flowr in de
cloud draaien of lokaal worden
geïnstalleerd.

Content kan zowel op verticale
als horizontale schermen worden
weergegeven.

Beheer al uw video’s en andere
content in één plek. Verbind
meerdere databases om alles
toegankelijk te maken voor
de door u geautoriseerde
gebruikers.

MULTI-GEBRUIKERS

PLAYERLESS OPLOSSING

INSTALLATIE EN
ONDERSTEUNING

Meerdere gebruikers kunnen
tegelijkertijd toegang krijgen tot
dezelfde mediabibliotheken.

Alle schermen kunnen content
streamen via Flowr zonder dat er
een externe mediaspeler nodig
is.

Flowr kan eenvoudig worden
geïmplementeerd en met onze
Proof of Play en Proof bent u
verzekerd van een succesvolle
implementatie.

MAKKELIJK TE GEBRUIKEN

CONTENT CREATIE

CONTENT PLANNING

De Flowr interface is makkelijk
te gebruiken en laat u één
of meerdere schermen
tegelijkertijd updaten.

Creëer en deel originele content.
Flowr biedt u alle tools om een
communicatiestrategie op te
stellen die past bij uw doelgroep.

Beheer uw volledige smart
signage strategie in één
software oplossing.

BEELDEN EN VIDEO’S

3D & VR

EVOLUTIE

Deel afbeeldingen en video’s op
alle of slechts enkele schermen.

Flower is compatibel met een
uitgebreide lijst bestandsformaten.
Inclusief 3D video’s en Virtual
Reality.

Flowr evolueert mee met de
organisatie waarin het wordt
geïmplementeerd. Flowr werkt
even goed op 10 als 10.000
schermen.

IOT INTEGRATIE

Flowr controleert zelf de prestaties van de smart signage beeldschermen. Dankzij een IoT-integratie
weet het of de content wordt weergegeven of niet. Door de Proof of Play en de Proof of Display te meten
weet u of alles naar behoren werkt of kunt u mogelijke problemen vroegtijdig oplossen.

PROOF OF PLAY

PROOF OF DISPLAY

IOT

Bewaakt de prestaties van Flowr.

Bewaakt de prestaties van de
schermen.

Controleert de prestatie van de
smart signage campagne.

HOE CONTENT RELATIES HELPT BOUWEN

Advertenties zijn bedoeld om te informeren,
overtuigen, naamsbekendheid te creëren
of om te verkopen. Dit zijn stuk voor stuk
kansen om een connectie te maken met uw
publiek.
Dit gebeurd op meerdere kanalen tegelijk.
Maar dit wordt zelden doorgetrokken tot
winkels, hotels, ziekenhuizen, kantoren, of
overheidsgebouwen. Er mist dan een omnichannel strategie.
Elke succesvolle interactie met een klant of
bezoeker versterkt de band die hij of zij heeft
met uw bedrijf. De beste manier om deze
relaties op te bouwen is door content effectief
in te zitten. Door middel van content kunnen
bedrijven gedeelde ervaringen creëren. Iets
dat zich vertaalt naar merkloyaliteit en een
hogere klantwaarde.
Smart signage is een essentieel onderdeel
in een omnichannel communicatiestrategie:
communicatie op locatie heeft de meeste
impact. Flowr begrijpt dat bedrijven volledige
controle over hun marketing moeten
hebben, daarom hebben we een makkelijk
te gebruiken platform ontwikkeld waarmee
bedrijven
hun
communicatiestrategie
kunnen doortrekken tot hun locaties.

EFFECTIVITEIT
Op locatie is uw content het meest effectief. Bezoekers zijn
op zoek naar informatie die hen verder kan helpen: met
Flowr krijgen ze die.
CUSTOMER JOURNEY
Begeleid uw klanten tijdens hun aankoop. Bied ze nieuwe
producten aan, creëer speciale aanbiedingen of laat zien
hoe ze hun nieuwe aankopen kunnen gebruiken.
VERSTERK KLANTENRELATIES
Creëer noemenswaardige ervaringen voor bezoekers.
Help klanten vinden waar ze naar zoeken met duidelijke
communicatie.
OMNI-CHANNEL STRATEGIE
Gebruik smart signage als een extensie van uw huidige
marketing en creëer een omnichannel ervaring voor uw
klanten.

“Klanten zijn continu in contact met bedrijven. Dit gebeurt op meerdere
schermen en op verschillende plaatsen. Flowr creëert waardevolle
relaties met klanten door hen de juiste informatie te geven wanneer ze dit
het meest nodig hebben.”
Antonio Di Natale, CEO.

www.flowr.media
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