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Нов 3D дисплей, който дава на вашия 
продукт конкурентно предимство.
 

Съвременият пазар на конкурентни компании, всяка 
от които гарантира високо качество на комуникация 
с потенциялните клиенти се нуждае от различен и 
иновативен подход за връзка с тях, които би ги отлучил 
от конкуренцията.

ISISтм HOLO DISPLAY е уникален 3D дисплей предава 
примамливо съобщение, което потребителите просто 
не могат да игнорират.

ISISтм HOLO DISPLAY осигурява блестяща комбинация от 
холографски, плаващи видео снимки в комбинация от 
физически реален продукт.

Направете така, че Вашият продукт да се отличи от 
останалите на пазара, с мощния и впечатляващ ISISтм 
HOLO DISPLAY.

Характеристики 

•  Изключителна истъкнатост на Вашата марка

•  Визуално съвършен дисплей

•  Генерира положително внимание

•  Комбинира плаващ 3D елемент и физически реален обект

•  LED осветление за фокусиране върху Вашия продукт

•  Висока надеждност и дълголетие
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ISISтм 32  като част от програмата на ИСИС дисплей 
предлага възможност за гледане на холограмна снимка 
от 3 страни. По този начин Вашия продукт директно 
комуникира с потребителите и предизвиква възхищение 
и емоции на вълнение.

Заедно в комбинация с неограничените 3D анимации, 
които пряко предават желаното послание към 
потребителите, ISISтм 32 е силно средство за маркетинг.

ISISтм 32 се монтира на стената на видно и достъпно 
място избрано от вас, и по този начин привлича 
потребителите към себе си, като в същото време не 
пречи на изпълнението на редовни работни задължения 
на служителите.

Дизайнът на ISISтм 32 дисплея е защитен  според международната класификация за промишлен дизайн 20-30 и е записан в регистъра за проекти под номер 658

ФАКТИКОНСТРУКЦИЈА
Размер: L=860mm, D=540mm, H=870mm
Тегло: 22kg
Резолюция: FULL HD, 1920x1280pix
Технология: LED 
Захранване: 220V, 50Hz
Мощност: 130W
Гаранция: 2 years

Боя:                             Бяла                   Черна

- В зависимост от продажбеното място и вашите нужди
  се конструира в две части, независимо поставени на
  стена или част поставен на стената или на
  декоративен стилаж (форма на кръг или квадрат)

- Материал: комбинация форекс, плексиглас и стъкло

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Позволява акцентиране върху марките

Вградени високоговорители

Генерира позитивно внимание

WEB приложение за актуализиране

Възможност за избор на цветове

Актуализиране по интернет Wi-Fi/LAN (3G)

Лесен за търговска марка

Андроид операционна система

Различно измерение на дисплея: 26”(66cm) - 46”(117cm)

Практичен и компактен дизайн

Видео формат MPG4/3GP 

+
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ISISтм 22 е още един вид 3D дисплей от ИСИС. Предлага 
възможност за гледане на холограмна снимка от две 
старни, но въпреки това предлага допълнителни 
възможности, с които никак не изостава от ISISтм 32.

ISISтм 22 предлага комбиниране на максимум 2 продукта 
със същия брой 3D видео анимации. Така пасва на 
витрини на търговски обекти.
Не отнема пространство и е видим за потребителите, 
както в, така и извън обекта.

ISISтм 22 е монтиран като плаващо устройство на стена 
или на украсен стилаж.

Дизайнът на ISIS 22 дисплея е защититен според международната класификация на промишлен дизайн 20-30 и записан в регистъра на проекти под номер 657

ФАКТИКОНСТРУКЦИЈА
Размер: L=630mm, D=580mm, H=630mm
Тегло: 16kg
Резолюция: 1680x1028pix
Технология: LCD 
Захранване: 220V, 50Hz
Мощност: 40W
Гаранция: 1 year

Боя:                             Бяла                   Черна

- Изработен в една част (форма на кръг или квадрат)

- Висящи на 4 Въжета с декоративни поставки за таван    
  или украсен метален стилаж

- Материал: комбинация форекс, плексиглас, стъкло
   и метал

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Позволява акцентиране върху марките

Вградени високоговорители

Генерира позитивно внимание

WEB приложение за актуализиране

Възможност за избор на цветове

Актуализиране по интернет Wi-Fi/LAN (3G)

Лесен за търговска марка

Андроид операционна система

Практичен и компактен дизайн

Видео формат MPG4/3GP 

+

Различно измерение на дисплея: 20”(50cm) - 32”(80cm)
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ФАКТИ
Размер: L=260mm, H=220mm
Тегло: 2kg
Резолюция: 1024x576pix
Технология: LCD 
Захранване: 220V, 50Hz
Мощност: 60W
Гаранция: 1 year

Боя:                             Бяла                   Черна

КОНСТРУКЦИЈА
- Изработен в една част

- Независимо се поставя на бар, стенд и др.

- Материал: комбинация форекс, плексиглас и стъкло

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Позволява акцентиране върху марките

Вградени високоговорители

Генерира позитивно внимание

WEB приложение за актуализиране

Възможност за избор на цветове

Актуализиране по интернет Wi-Fi/LAN (3G)

Лесен за търговска марка

Андроид операционна система

Практичен и компактен дизайн

Видео формат MPG4/3GP 

+

Различно измерение на дисплея: 17”(43cm) - 26”(66cm)

ISISтм 10 представлява най-достъпната и по своите 
размери най-компактна част от програмата на ИСИС 
дисплейте,  предлага възможност за гледане на 
холограмна снимка от една страна.
Това никак не намалява пряката комуникация на 
Вашия продукт с потребителите, както и емоциите на 
възбуда, които събуждат нашите дисплеи.

ISISтм 10 е още едно силно средство за маркетинг.

ISISтм 10 е идеален за малки помещения като бар, каса 
или всяко видимо и достъпно място във Вашия обект 
или клуб.

Oще един начин да привлечете погледите на 
потенциалните потребители към изделието и в същото 
време, както и останалите дисплеи от нашата програма, 
не пречи на изпълнението на редовни работни 
задължения на служителите.

Дизайнът на ISISтм 10 дисплея е защитен според международната класификация на промишлен дизайн 20-30.
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ПРИВЛЕЧЕТЕ мигновенно ВНИМАНИЕ
 

Нашите дисплеи не са серийни продукти. Те са уникални и
специално проектирани за вашия бизнес.

ИСИС пропаганда се фокусира върху изграждането на 
дълготрайнибизнес отношения с Вас, чрез реализиране на 

Вашитеизисквания и третирайки ви като партньор в процеса 
наразвитието. 

Не се колебайте да се свържете с нас и да навлезем в
нова и вълнуваща маркетингова епоха ...



ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА 

Милена Стефанова  +359 884 45 58 40

Йован Йовановски +359 899 75 75 04

info@isispropaganda.mk


