Play
Hoteis
Software Interativo
LCD 22” Full HD Touch
Expositor para Impressos
Gerenciamento Remoto
Câmera para Monitoramento
Gabinete de Aço e Alumínio

↘ Site: www.playhoteis.com

Digital Signage

O Totem Play Hoteis é ideal para uso em
hotel, banco, supermercado, loja de varejo,
hospital, estação de metro, aeroporto, etc.
Possui expositor de impressos para
publicidade dirigida, ideal para cartão
postal, jornal da notícia, revista e flyer de
propaganda.
Tecnologia QR CODE que agrega valor a
publicidade impressa com oferecimento de
vouchers e vizualização de vídeos.
Câmera HD integrada para monitoramento
e sensor de presença para geração de
estatística de acesso.
Suporte a aplicativos Android APK, Google
PLAY, Software de gestão de conteúdo,
estatísticas e gerenciamento centralizado
com edição de playlist e área de navegação
com interface
baseado na web.

Alta Performance

Software & Hardware

Sistema Operacional UBUNTU
Estabilidade e garantia de atualização com
uma plataforma lider mundial em Digital
Signage e Mobile.

Hardware proprietário de alto desempenho
Desenvolvemos nossos equipamentos com
materiais de alto desempenho o que garante
baixa taxa de manutenção e operação contínua
24h com baixo consumo de energia elétrica.
↘
↘
↘
↘
↘
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Design minimalista e fashionista
Proteção anti-assaltante com sistema de bloqueio
Proteção Shockproof e Dustproof
Gabinete durável de metal
Suporte a 4G, 3G e Wi-Fi
Reprodução de Vídeo Full HD

↘ Site: www.playhoteis.com

Portal Web

O Totem e Portal P Web possuem conteúdos atualizados
24h com foco estratégico na utilização de mídias de
informação turística, dicas de compras e gastronomia,
tudo para facilitar a estadia do turista.
O sistema PLAY HOTEIS possui um expositor de
informativos impressos que oportuniza o oferecimento de
cartões postais afinidade, um conjunto de produtos que
vai interagir com o mercado do turismo de uma forma
instantânea, estratégica e atraente, fixando a marca do
anunciante para um público que está havido em consumir
produtos e serviços com qualidade e segurança.
A PLAY HOTEIS utiliza uma ferramenta inovadora que
leva o turista diretamente para os produtos e serviços do
anunciante. Os cartões postais afinidade da MIDIAPOST
possuem a imagem de um ponto turístico, e na outra face
a marca do anunciante, local para mensagem, selo postal
e o QR CODE que quando direcionado para a câmera
digital do Totem ou celular, entrega ao turista vídeos
institucionais e promocionais dos anunciantes.

Informação

Dicas de Compras,
Turismo e Gastronomia
Ferramenta de pesquisa para Turistas
O sistema PLAY HOTEIS pode ser utilizado
gratuitamente nos estabelecimentos associados
oferecendo comodidade e informação direcionada.

Anúncios para Totem, Web e Impressos
Desenvolvemos anúncios publicitários com a
união de vídeo, web e impressos com o uso da
tecnologia QR CODE que leva um rico conteúdo
digital para o usuário.
↘
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Vídeos com apresentação do estabelecimento
Sistema de Voucher com Cupons desconto
Suporte a Jogos Interativos promocionais
Mapa Turístico Interativo no Totem
Anúncios Digitais no Totem e Portal Web
Anúncios Impressos em Cartão Postal, Flyer e Revistas

↘ Site: www.playhoteis.com
↘ Desenvolvimento : (55) 71 98806 6824

Produto Patenteado

TOTEM DIGITAL SIGNAGE HIGIENIZADOR DE MÃOS
O signage que vai ajudar na higienização adequada
das mãos em ambientes de alto fluxo de pessoas.

Criando
Criando campanhas
campanhas ee
relacionamentos
relacionamentos mais
mais
ricos
ricos ee interativos
interativos com
com
.seus
.seus clientes
clientes
Ajudando as pessoas a viver em um ambiente mais saudável!
Há mais de dez milhões de bactérias nas mãos não lavadas, adquiridas especialmente
em áreas públicas. A MIDIAPOST lançou o totem de higienização de mãos que é
capaz de interromper a transmissão de infecções virais, bacterianas e parasitárias.
Com um sistema de dispenser de alcool gel o totem vai ajudar a manter as
mãos limpas e pode impedir que você fique doente e também trasmita
doenças para outras pessoas.

↘ Site: www.playhoteis.com

Digital Signage

2 Modelos

A SINALIZAÇÃO DIGITAL IDEAL PARA
ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE
PESSOAS.
Ângulo de visão 160o
Entrada SD e USB.
Wall Mount
Suporte de chão
Consumo de energia: 35W
Touch Screen 5ms

A sinalização digital com sistema de
higienização de mãos é indicada para
uso em locais públicos com alto fluxo de
circulação de pessoas: hoteis, bancos,
shoppings, lojas, edifícios comerciais,
instalações médicas, lazer, aeroportos,
estações de metrô e ônibus, também
pode ser usado em feiras e eventos para
fins informativos e publicidade.
19 “LED WiFi

10” LCD

Distribuidor automático para alcool gel,
espuma e líquidos antisepticos para
lavagem das mãos.

Informação

Com tecnologia de ponta o totem possui uma tela LCD HD 22” Touch Screen para a exibição
de informações e propaganda comercial, com atualização remota, conectividade Wifi, tel
sendo ideal para áreas públicas de grande circulação de pessoas.

O ato pode até ser simples,
mas os benefícios trazidos
por ele são enormes.
A higienização correta das
mãos e com frequência é uma
das principais medidas para a
prevenção da contaminação
por bactérias e possíveis
infecções causadas
por fungos ou vírus.

Sistema com dispenser de alta capacidade,
uma carga é suficiente para 5 mil disparos,
sistema de programação do fluxo de recarga e
monitoramento de utilização.

↘ Site: www.playhoteis.com
↘ Desenvolvimento : (55) 71 988066824

