
Meillä on näyttöjä vahvasta osaamisesta!
Jos haluat välttää kaikki sudenkuopat, tilaa digitaalinen ulkomainosnäyttö sisällönhallintaohjelmistolla Ideafixilta. Hoi-

damme monimutkaisen prosessin alusta loppuun, ja asioit vain yhden toimijan kanssa. Laaja kokemuksemme suunnitte-

lusta toteutukseen sisältää myös rahoituksen. Saat sopivalla kuukausimaksulla aktiivisen markkinapaikan käyttöösi. 

Suurten digitaalisten näyttöjen avulla tavoitat uusia asiakasryhmiä ja kiin-

nität huomiota. Toteutat niiden avulla yhdensuuntaista tai interaktiivista 

yritysviestintää. Oma ohjelmistokehityksemme takaa sinulle juuri sinun 

tarpeisiisi sopivan ratkaisun, joka voi koostua erillisistä näytöistä, koko-

naisista videoseinistä aina jättimäisiin LED-näyttöihin asti. Järjestelmiä 

voidaan asentaa yhteen toimipaikkaan tai useiden eri toimipisteiden tar-

peeseen. 

Kilpailu asiakkaista on kova, joten massasta poikkeavaan 

markkinointiin kannattaa satsata.

Isot digitaaliset ulkonäyttöratkaisut ovat kovassa nousussa. Kokonais-

valtaisella, avaimet käteen -palvelullamme toteutamme sinulle sopivan 

ratkaisun.

Ideafix Led Screen -digimainostaulun 
toimitus sisältää kaikki palvelut ja 
laitteistot:
•  havainne- ja rakennekuvat
•  lupaprosessin
•  näyttölaitteiston maahantuonnin 
•  teräs- tai alumiinirungon näytölle 
•  sähkötyöt, kaapelointi ja ohjelmointi
•  kokoaminen ja testaus 
•  toimitus ja asennus kohteeseen 
•  kytkentä ja toiminnan testaus 
•  ylläpitopalvelut ja huollot osineen
•  sisällön hallintajärjestelmät

Hintaan ei sisälly:
•  sähköliittymä ja sähkö sekä  
 kaapelointi asennuskohteeseen
•  maanrakennustyöt

Ideafix Oy on audiovisuaalisen tekniikan, yritysten julkisivuvalaistuksen ja Cinema-tuotteiden maahantuoja ja laitetoimittaja. Yritysten teknolo-
giakumppanina Ideafix on toiminut jo 30 vuoden ajan. Pitkä tie alan kärkituotteiden parissa on tuonut toimintaan varmuutta, huipputason osaa-
mista ja tehokkuutta. Ideafixin menestyksen salaisuus on aina ollut tinkimätön asiakaspalvelu. Omat asentajat, monipuolinen tuotantokalusto ja 

omavaraisuus varmistavat asiakkaalle kaikki palvelut sovitulla aikataululla. Nykyaikainen audiovisuaalinen teknologia on luonteva osa digitalisaatiota ja tärkeä osa jokapäiväistä elämää. 
Ammattimaisella ja aina alan uusimmalla teknologialla toteutettavat ratkaisumme parantavat asiakkaidemme mahdollisuutta tehokkaaseen viestintään ja liiketoimintaan. Palvelumme ei 
ole pelkkää laitteistojen toimittamista. Me olemme ratkaisukeskeinen yhtiö. Me ideoimme, suunnittelemme ja toteutamme toimivan sekä kustannustehokkaan kokonaisuuden yhdessä 
asiakkaidemme kanssa. Ja lopputulos on aina törkeen hyvä!

Ota yhteyttä tai pyydä lisätietoja tuotteista ja palveluistamme.

Ideafix Oy
Malminkaari 9, 00700 Helsinki
www.ideafix.fi 
www.ideafixcinema.fi
info@ideafix.fi
+358 20 754 5060

ESIMERKKI HINNOITTELUSTA

• LED P10, 5120 x 2880 mm, 14,75 m2

• 930 € + alv/kk (60 kk sopimus)


