
Videoer og skærme  
– så bliver det ikke lettere
Måske ved du allerede, hvad du vil fortælle om 
på dine skærme. Ellers kan vi hos Postwork 
hjælpe dig godt i gang. Gode tilbud, informa-
tion om nye produkter og hvordan de bruges, 
udtalelser fra kunderne, vejret, valutakurser, 
oplevelser og konkurrencer, bare for at nævne 
nogle få muligheder. 

Vi hjælper dig fra idé til konkrete film og kan 
levere både videoerne og videosystemerne til 
dig, så du hurtigt kommer godt videre og kan 
koncentrere dig om forretningen. 

Overlad det trygt til os
Vi har gjort det let og billigt for dig at reklame-
re for dine produkter på skærmene og du kan 
have så mange skærme du ønsker, med den 
samme eller forskellige videobudskaber, og 
placeret overalt i verden.

Når du har godkendt filmen, uploader vi den 
til din skærm, der hvor du ønsker at se den. Du 
behøver ikke tænke over teknikken men bare 
sende os en mail, så ordner vi resten.

Abonnement pr. måned*  DKK 249
Opdatering af skærmindhold** DKK 450

*    Oprettese koster 2.200 kr. og kræver internet- 
forbindelse. Skærm medfølger ikke men kan tilkøbes.

**   Når der skal laves ændringer i afspillingslisten

Skærme og  
installation
Har du ikke selv en 
skærm, anbefaler vi 
at du køber en skærm 
som er fremstillet til 
at kunne stå tændt 
hele døgnet. Det giver 
en sikkerhed for lang 
levetid. Vi kan rådgive 
dig og også stå for 
indkøb og installation, 
alt efter dit budget og 
dine ønsker – vi er med 
dig hele vejen.

Tag fat i os og lad os få 
en snak om de mange 
muligheder. Ring på 
tlf. 31 66 10 41 eller se 
mere på postwork.dk

Ventetid ved busstoppestedet, ventetid i lægens konsultation eller ventetid i køen 
frem til kassen. Sætter du en skærm op i øjenhøjde har du hurtigt folks opmærksom-
hed. Her kan du fortælle, hvordan dit produkt er uundværligt, hvordan det bruges, 
du kan fortælle om aktuelle tilbud, og du kan skabe en stemning omkring pro-
duktet, som et skilt i forretningen ikke kan.

Er dit budskab
i øjenhøjde?

Butiksvideo & infoskærme
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Pakke 1 – Den enkle
Her kan man forestille sig en 
kampagne for vinterdæk. Med 
udgangspunkt i kundens annonce-
materiale anvendes elementer som 
animeres frem på skærmen,  enkelt 
og stilfuldt. 

Et eksempel kan være at vise en 
række dæk samt en tekst der toner 
frem på skærmen med opfordring 
til at huske at købe vinterdæk.  
Alt i alt er det et animeret still-  
billede med udgangspunkt i  
kundens materiale.

Pakke 2 – Den avancerede
Som i forrige eksempel men her 
animeres efterårsblade på som 
flyver rundt om dækkene og som 
igen overgår til at blive til snefnug 
for at sætte stemningen.

Der tilføjes måske en række træer i 
horisonten som taber bladene eller 
teksten animeres frem på en op-
sigsvækkende måde. Altsammen 
for at kundens blik fastholdes og 
budskabet om at købe vinterdæk, 
synker ind.

Pakke 3 – Den imponerende
Når budskabet ikke bare skal være 
klokkeklart men også ligne en 
million f.eks. ved release af et nyt 
produkt, en særlig kampagne, et 
jubilæum, eller bare være af en 
sådan kvalitet at kunderne sim-
pelthen ikke kan lade være med at 
fastholde blikket på skærmen, så 
vælges denne kvalitet.  

Der skabes noget ud over det  
sædvanlige og kvaliteten er i top.  

Vi kan gØre 

    det samme 

  for dig!

DKK 4.800
(Animation 2D – 8 sek.)

DKK 14.999 
(Animation 2D/3D – 8 sek.)

DKK 1.500
(Animation 2D – 8 sek.)

Tag fat i os og lad os få en snak om de mange muligheder. 

Ring på tlf. 31 66 10 41 eller se mere på postwork.dk

Rådmandsgade 55  |  2200 København N  |  postwork.dk

Vi gØr det 

   nemt for dig.

Se vores pakker her! 

Ellers kan vi hos Postwork hjælpe dig godt i gang.  
Vi hjælper dig fra idé til konkrete film og kan levere både  
videoerne og videosystemerne til dig, så du hurtigt kommer 
godt videre og kan koncentrere dig om forretningen.

Når dit budskab
klart frem?

Butiksvideo & infoskærme


