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Firma TL Holding – Divízia služieb a
zábavy – sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti spoločenských podujatí. Naše
prvé kroky boli motivované snahou o vyplnenie
medzery v ponúkaných službách, ktoré nikto
iný doteraz ako celok neposkytoval. Zostavili
sme vlastné festivalové portfólio služieb, ktoré
by nemali chýbať na žiadnom modernom festivale. Viac sa o našej ponuke dozviete v tomto
prospekte. Veríme, že dokážeme byť spoľahlivými partnermi pre Vás a Vaše podujatie. Vaša
spokojnosť je našou referenciou.

Inf
o

O nás

Všetko smeruje k marketingu - ako?
Naše portfólio festivalových služieb sme zostavili
tak, aby mali pozitívny finančný vplyv na Vaše podujatie.
Dbali sme na to, aby sa každá jedna služba dala ďalej
zhodnocovať ako marketingová plocha.

1.

Pri infopointoch si návštevníci môžu napr. prečítať informácie o sponzoroch podujatia, prípadne o jednotlivých predajných stánkoch. Ak sa infopoint istý čas
nepoužíva, automaticky sa premení na reklamný baner,
ktorý automaticky mení svoj obsah. Akonáhle sa zariadenia niekto dotkne, opäť sa premení na infopoint a je plne
k dispozícii pre návštevníkov.

2.

Na interaktívnej podlahe sme schopní zostaviť
brand marketing na veľmi vysokej úrovni a s podmanivým
vzhľadom. Návštevníci si môžu zahrať futbal na ihrisku v
strede s logom parnera, alebo si zahrať pexeso s logami
sponzorov.

Takisto sa môžu prejsť po vlniacej sa vode s ľubovoľným
pozadím. Každý efekt je plne šitý na mieru k aktuálnemu
podujatiu.

3.

Pri živých prenosoch je tu možnosť prehrávania krátkych reklamných filmov, ktoré nijako nerozrušia a neiritujú
návštevníka, dokonca v ňom nechajú hlbšiu stopu, nakoľko
má pri sledovaní projekcie citlivejšie vnemy - sleduje.

4.

Naše letné kino pod holým nebom ponúka premietnutie reklamných spotov pred aj po premietaní.

5.

Takto získané reklamné plochy môže organizátor
podujatia ponúknuť už spomínaným sponzorom a stánkarom za účelom zviditeľnenia sa na podujatí a zo vzniknutého
zisku vykryť časť nákladov podujatia. Táto forma reklamy je
neagresívna, neirituje – naše zariadenia a služby v prvom
rade slúžia a pomáhajú návštevníkom, no zároveň zobrazujú reklamu príjemným a nenásilným spôsobom.
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Interaktívna podlaha
Interaktívna podlaha je nezvyčajné, vzrušujúce a
moderné zariadenie. Nefunguje len v reálnom čase, ale jedinečnou cestou
dokáže formovať dlhodobý postoj zákazníkov k Vašej
spoločnosti, posilňovať Vašu značku a utvrdzovať korporátnu identitu. Keď
napríklad umiestnime tento systém do firemného prostredia,
zákazníci sa môžu prejsť ponad Vašim logom, pričom ich prechod bude
sprevádzaný napr. vlniacim sa efektom, alebo postupným odkrývaním loga.
Slúži na revolučné premietanie interaktívnej reklamy v obchodných
centrách, prípadne na iných verejne dostupných miestach alebo na
rôznych plochách ako napríklad na kapote auta. Klient môže okrem
klasických grafických animácií prehrávať aj rôzne videá s doprovodom
zvukových efektov.

Načo to viete vyu
žiť?
Interaktívne detské ihrisko, brand marketing, chill zóna, atrakcia na cielené prilákanie masy ľudí.

Projekcia
Ponúkame prednú a zadnú projekciu. Máme k dispozícii
množstvo projektorov s rôznymi svietivostami a rôznymi
projekčnými vzdialenosťami. Súčasťou dodania služby je aj
premietacie plátno, ktoré môže byť štandardné štvorcové s vopred
dohodnutým pomerom strán, ale môže byť aj atypického tvaru,
napr. kruh, trojuholník, ovál, atď. Na každé podujatie sme
pripravení dodať službu šitú na mieru a vnoriť projekciu do
tematického prostredia Vášho podujatia.

e využiť?
Načo to viet
Kino pod holým nebom, prezentácie, marketingový obsah, živý prenos z miesta diania.
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Livestream
Živý prenos obrazu o dianí na pódiách na odľahlé miesta
podujatia. Pomocou diskétnych mini kamier zabezpečíme záznam
obrazu v HD kvalite a následne ho premietame na plátno. Náš
softvér umožňuje automatické prepínanie kamier, ako aj náhodné
premietanie krátkych reklamných spotov behom živého prenosu.
Ušetríte tak náklady na obsluhu zariadenia a zároveň získate reklamný priestor, ktorý môžete zhodnocovať.

Načo to viete vyu
žiť?
Premietnutie diania do chill zóny alebo odľahlých kútov areálu, skvelý marketingový nástroj, veľkoplošné premietanie
pre vzdialené publikum.

Infopoint
Naše infopointy zabezpečia informovanosť ľudí na
Vašom podujatí. Na našich informačných tabuliach si môžu pozrieť
odchody vlakov/autobusov. Môžu si preštudovať mapu podujatia
so zvýraznením ich aktuálnej polohy. Môžu zdieľať svoje emócie
prostredníctvom sociálnych sietí, alebo sa dočítať viac o
sponzoroch Vášho podujatia. Infopoint sa stáva neoddeliteľnou
súčasťou každého spoločenského podujatia. Obsah infopointu
pripravujeme osobitne pre každé podujatie a kladieme dôraz na
originalitu a dodržanie tematického okruhu podujatia.

e využiť?
Načo to viet
Zabezpečenie informovanosti návštevníkov, marketingový nástroj, cielené sústreďovanie ľudí na jednom mieste.

4

5

Dotykový terminál
Jedná sa o vysokokvalitné LCD alebo LED obrazovky
vybavené s IR dotykovým rámom, ktorý umožňuje presné
ovládanie dotykom – prstom, alebo ľubovoľným iným
predmetom. Taktiež umožňuje aj multidotyk až do 10 súčasných
dotykov.
Možnosti využitia:
1. Výstavy a veľtrhy
2. Vzdelávací sektor
3. Korporátny sektor a miesta určené pre verejnosť
4. Múzeá

Načo to viete vyu
žiť?
Zabezpečenie informovanosti návštevníkov, marketingový nástroj, cielené sústreďovanie ľudí na jednom mieste.

Holotouch presenter
Unikátny produkt s ešte unikátnejším dizajnom. Skladá sa z
ohnutého tvrdeného skla, na ktoré je aplikovaná kapacitná dotyková
fólia a napokon matná zobrazovacia fólia. O zobrazovanie obsahu
sa stará projektor, ktorý sa nachádza v spodnej základni zariadenia.
Možnosti využitia:
1. Výstavy a veľtrhy - HoloTouch presenter je výborným
pomocníkom pre výstaviská aj samotných vystavovateľov
2.Múzeá - Dotykové panely umožňujú zobraziť nespočetné
množstvo informácií šitých na mieru danému múzeu.

e využiť?
Načo to viet
Prostredníctvom tohto zariadenia máte možnosť zobraziť informácie o vašej spoločnosti.
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Fogscreen
FogScreen je unikátna technológia, ktorá umožňuje získať
dosiaľ nepoznaný efekt. Toto zariadenie vytvára záclonu “suchej
hmly”. Výsledkom je priesvitné premietacie plátno, ktoré zobrazuje obrázky, ktoré doslova plávajú vo vzduchu a cez ktoré môžeme
prejsť. Obraz je vytvorený na riadne skondenzovanej vodnej pare.
Sýtosť, hrúbku prúdu a jeho rýchlosť klesania je možné plynulo
nastaviť. FogScreen je prvá efektná projekčná stena, ktorá vyhovuje túžbe ľudí nechať sa baviť a vzrušovať posolstvom, ktoré sa
skrýva za značku zadávateľa reklamy.

Načo to viete vyu
žiť?
Brand marketing, atrakcia na cielené prilákanie masy ľudí,vstupná brána.

Referencie
Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany
Stužková slávnosť 4.B SOŠ SŠ Jesenského 1, Nové Zámky
Volebná kampaň politickej strany
Súkromná stredná umelecká škola, Škultétyho 1, Nitra
Karneval CVČ Hurbanovo
Festival KONKOLY Open Air Hurbanovo
Silvestrovská zábava – BS Bar Hurbanovo
Jubilejná oslava – Súkromná umelecká škola
Poisťovňa Axa Slovensko
Minifestival Hviezd – OZ Mládeže Hurbanovo-Bohatá
Festival Martfeszt
Festival Cibulafest
Festival Lake-Up
Výstava Svadba Snov Nové Zámky
Výstava Svadobné dni a Beuté Agrokomplex Nitra
Autosalón Nitra

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Agrokomplex Nitra
Komárňanské dni
Vínny festival Bátorové Kosihy
Gombaszögi Nyári Tábor
Festival Magic Bass
Vínny festival Modrany
Fun rádio Dohoda
Festival Slížovica Nitra
Festival Lodenica Piešťany
Festival Music Summer Orava
Turné značky Nicolaus
Hasičský ples Imeľ
Mládežnícky ples Hurbanovo-Bohatá
Mládežnícky ples Nesvady

A ešte oveľa viac!

Vidíme sa na Vašom podujatí
aj v roku 2016 !
V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť
Kontakty:
Divízia služieb a zábavy:
+421 949 529 158
info@interaktivnatrieda.sk

