Riešenia pre voľný čas od spoločnosti Epson

Spolupráca vo
voľnom čase

Technologické riešenia
pre voľný čas
Práve tí ľudia, ktorí si ho chcú užívať, kladú na voľný čas vysoké nároky.
Spotrebitelia žiadajú od oddychu viac a chcú, aby bol vždy plný rozhovorov,
sociálneho zdieľania a pocitu uspokojenia.
Technológie spoločnosti Epson robia z každej návštevy hodnotný príbeh.
Naše inovatívne riešenia vás podporia či už v efektívnej činnosti kancelárie,
alebo pri dosahovaní konkurenčnej výhody, aby ste vždy zákazníkom prinášali
uspokojujúci komplexný zážitok.

Poskytnite návštevníkom nové zážitky

Investujte do budúcnosti

Či už vaši zákazníci čakajú v rade, zapájajú sa do akcií,
požadujú službu alebo informácie, vytvorte zážitok, na ktorý
nikdy nezabudnú. Pomocou inovatívnej technológie ich
sprevádzajte, vzdelávajte a ohromujte počas celej návštevy.

Organizácie podnikajúce v oblasti voľného času musia
v tomto veku technologických možností nájsť nové spôsoby,
ako pritiahnuť a udržať si zákazníkov. Zjednodušte časovo
náročné procesy a ušetrite peniaze poskytovaním lepších
služieb pre zákazníkov.

–– Vaše publikum môže žasnúť vďaka laserovým
projektorom na montáž od spoločnosti Epson, ktoré
dokážu premietať obraz až do veľkosti 1 000" na podlahu,
steny, budovy alebo iné predmety a spájať tak fyzický
a virtuálny svet – či už ide o pôsobivé vzdelávacie
prostredie alebo viacsenzorový zážitok 4D

–– Rozšírte zážitky vďaka novému a vzrušujúcemu obsahu
s inteligentnými okuliarmi Moverio od spoločnosti Epson,
ktoré ponúkajú trvácny dizajn a dlhú výdrž batérie na
rozsiahle využívanie a jednoduchú správu celého portfólia
položiek. Každý deň oživte svoj rozšírený svet

–– Zabávajte sa kdekoľvek pomocou flexibilnej inštalácie,
ktorá umožňuje riešenia vhodné aj pre tie najnáročnejšie
budovy. Projekcie možno posúvať o 360 stupňov
v akomkoľvek smere vodorovne, zvislo alebo dokola
a teraz je podporovaná aj projekcia na výšku.

–– Spoľahnite sa na účinnosť vďaka multifunkčným
tlačiarňam a inteligentným skenerom WorkForce Pro od
spoločnosti Epson. Inteligentné funkcie zlepšujú pracovné
postupy a dodávané služby, pričom efektívna správa
dokumentov minimalizuje prestoje

–– Poskytnite novú perspektívu pomocou inteligentných
okuliarov Moverio od spoločnosti Epson. Vďaka rozšírenej
realite vytvorte 3D scény, pridajte informácie a vykreslite
vizualizáciu rozprávaného príbehu, aby si návštevníci mohli
atrakcie užívať interaktívne

–– Urobte silný dojem pomocou veľkoformátových tlačiarní
SureColor od spoločnosti Epson, ktoré vytvoria pútavé
zobrazenia vo vysokom rozlíšení a vývesky, ktoré posilnia
vaše propagačné akcie a aktivity (ako aj predaj)

–– Ponúknite samostatné objavovanie a nachádzanie
cesty vďaka interaktívnym displejom Epson. Dokonale sa
hodia do informačných bodov, pri vzdelávacích aktivitách
či vizualizáciách, aby návštevníci mohli objavovať nové veci
–– Prispôsobte atrakcie vytváraním prispôsobených
fotografií, pohľadníc, umeleckých predmetov a ďalších
tlačených produktov s pridanou hodnotou, ktoré možno
predávať v hlavných platobných miestach, vďaka
produkčným tlačiarňam Epson SureLab

–– Vytvárajte lístky a identifikačné karty na požiadanie
pomocou tlačiarní štítkov ColorWorks od spoločnosti
Epson. Vyrábajte prispôsobené, pútavé, farebné lístky,
vstupenky a identifikácie, čím zlepšíte vizuálnu identifikáciu
–– Užívajte si spoľahlivosť, o ktorú sa netreba starať
vďaka laserovým projektorom bez potreby údržby
so zárukou na 20 000 hodín/päť rokov prevádzky.
Dokonale vhodné pre digitálne pútače na ťažšie
dostupných miestach.

–– Služby poskytujte kdekoľvek s radom prenosných
tlačiarní príjmových dokladov pre zamestnancov
od spoločnosti Epson, uskutočňujte transakcie
a sprostredkujte zákazníkom pridanú hodnotu na ich ceste

Zistite, koľko môžete ušetriť
prechodom k spoločnosti Epson
Využite našu kalkulačku celkových nákladov na vlastníctvo na adrese
www.epson.sk/tco

„Spoločnosť Epson sa snaží uľahčiť pozitívny technologický
posun tak, že rozvíja riešenia, ktoré umožnia pracovníkom
byť efektívnejšími a produktívnejšími.“
Pán Usui, predseda, Seiko Epson Corporation

Užívajte si výsledky
Vytvorenie zmysluplného zážitku pre každého návštevníka si vyžaduje
prispôsobené, a predsa plnohodnotné atrakcie. Správna technológia
dokáže vyriešiť akékoľvek ťažkosti s spojené časom čakania, informáciami
a pohodlím zákazníkov a zároveň pomáha budovať zážitky, ktoré zvýšia
návštevnosť.
–– Predbehnite konkurenciu tak, že umožníte návštevníkom vstúpiť
do alternatívnej reality alebo im poskytnete osobného sprievodcu.
Inteligentné okuliare Epson Moverio možno dokonale prispôsobiť vašej
atrakcii a potrebám vašich hostí
–– Pridajte učenie vďaka tomu, že umožníte ľuďom priamo interagovať
s obsahom cez dotykovú obrazovku. Naše interaktívne displeje možno
zväčšiť až do veľkosti 100”, takže všetci budú dobre vidieť – a mladší
členovia publika môžu pridávať poznámky pomocou prstov alebo pier
–– Ponorte ľudí do multimediálneho obsahu, ktorý možno prispôsobiť na
mieru rôznemu publiku. Projektory na montáž od spoločnosti Epson
s vylepšením 4K ponúkajú maximálny kreatívny potenciál a divácky zážitok
novej úrovne
–– Uspokojte viacerých zákazníkov vďaka neustále aktualizovaným
informáciám a rýchlym službám. Ľuďom záleží na malých detailoch a naše
tlačiarne štítkov, tlačiarne a firemné skenery WorkForce prinesú výrazné
zmeny vďaka urýchleniu administratívy

Pre svojich zákazníkov
vytvorte dobrodružstvo
Nech sa počíta každý detail
Premeňte lístky, vstupenky a náramky na ruku
na značkový alebo propagačný tovar. Tlačiarne
štítkov Epson ColorWorks prinášajú farebnú tlač na
požiadanie, takže môžete jednoducho prispôsobiť
detaily svojmu prostrediu, udalosti a výstave a tlačiť na
rôzne médiá.

Predveďte svoju predstavivosť
Premeňte celé miestnosti na iné svety.
Projektory na montáž Epson dokážu
vytvoriť čarovnú stenu v zlepšenej kvalite
4D a zabezpečiť veľké projekcie na vašu
budovu vrátane hudby, rozprávania alebo
iných efektov na zabezpečenie výnimočnej
viacsenzorovej skúsenosti.

Prenechajte návštevníkom
aktívnu úlohu
Interaktívne displeje Epson
sú určené na spoluprácu
a zorientovanie sa. Použite ich
v strediskách informácií
a vzdelávacích priestoroch,
aby návštevníci mohli samostatne
objavovať a zapojiť sa do aktivít
cez dotykové obrazovky
pomocou dotyku prsta alebo
interaktívnych pier.

Poskytnite ohromujúce zážitky
Priehľadné inteligentné okuliare Moverio od
spoločnosti Epson umožňujú rozšíreným
obsahom prekryť skutočný svet, vďaka
čomu budú kultúrne, firemné a spoločenské
priestory a prehliadky podnikov prístupnejšie
a vzrušujúcejšie bez rozptyľovania návštevníkov
v rámci výstav a atrakcií.

Poskytujte požadované služby
Či už ste malé zariadenie na trávenie voľného
času, ktoré využíva systém vymeniteľnej
súpravy atramentu (RIPS), alebo veľké
voľnočasové stredisko, ktoré využíva tlačové
riešenie WorkForce Enterprise, spoločnosť
Epson naplní požiadavky vašej kancelárie.
Dokonca aj členské formuláre vyplnené na
predajnom mieste a naskenované odoslané
do hlavnej kancelárie, kde ich možno rýchlo
schváliť, aby vaši hostia získali pozitívny
dojem zo služieb.

Prekonajte očakávania zákazníkov
Vďaka veľkoformátovým tlačiarňam
spoločnosti Epson môžete vytvárať
špičkové plagáty, pútače, tlač a tvoriť
iné materiály bez nutnosti využívať
profesionálne tlačové štúdio.

Vytvorte individuálne príbehy
Spoľahlivá, vysokorýchlostná tlač
príjmových dokladov
Tlačiarne príjmových dokladov Epson
sú navrhnuté tak, aby držali krok aj
s tými najnáročnejšími maloobchodnými
prostrediami. Model TM-T88VI je moderná
tlačiareň príjmových dokladov, ktorá ponúka
vysokú spoľahlivosť a rýchlosť tlače, ako
aj pokročilé funkcie podporujúce paralelné
používanie tradičných počítačov POS
a mobilných i webových služieb POS.

Vytvárajte prispôsobené fotografie,
certifikáty a karty pre zákazníkov
vašej atrakcie. Fotografické tlačiarne
SureLab od spoločnosti Epson
vytvárajú vizuálne príbehy,
ktoré si vaši návštevníci môžu
ponechať a zdieľať.
Nie všetky funkcie sú dostupné pri všetkých produktoch. Dostupnosť
produktov sa líši v závislosti od krajiny. Podrobnejšie informácie získate
od miestneho zástupcu spoločnosti Epson.

Vždy ponúknite
výnimočnosť

Zábava vo veľkom štýle
Stimulujte zmysly svojho publika
a preneste ho do novej dimenzie buď
prostredníctvom pevnej projekcie,
alebo prenajatých projektorov pre
pódiá. Použitie viacerých projektorov
na montáž Epson spolu so splývaním
okrajov vám umožní premietať
veľký obraz na oveľa väčšej ploche
a vytvoriť inšpirujúci, povznášajúci
zážitok pre návštevníkov. Pre svoje
publikum môžete vytvoriť každý detail
a prispôsobiť multimediálny obsah,
dokonca aj v stiesnených priestoroch.

Staňte sa majstrovským
rozprávačom
Aplikácia iProjection od spoločnosti
Epson umožňuje jednoduché
pripojenie zariadenia iOS alebo
Android k zobrazovaciemu riešeniu
Epson s podporou siete, takže
môžete bezdrôtovo premietať obraz,
dokumenty a webové stránky.
Je to jednoduchý a veľmi účinný
spôsob prezentácie jednoduchým
ťuknutím na obrazovku. Zabudované
tlačidlo na pridávanie poznámok
umožňuje prednášajúcemu používať
pero, zvýrazňovače alebo gumu
s možnosťami farby a nepriehľadnosti
na vyjadrenie vášho nápadu.

Objavte viac riešení pre voľný čas
www.epson.eu/leisure

Podporte aktívne objavovanie
Váš priestor je plátno, na ktorom
môžete rozvíjať komplexný zážitok,
ktorý spája publikum a atrakcie.
Digitálne pútače vám umožňujú
prinášať neustále aktualizované
informácie v reálnom čase – od
plánovaných podujatí a cieľových
miest po ponuky a možnosti zábavy.
Interaktívne displeje Epson sa páčia
aj digitálne aktívnym zákazníkom,
ktorý sa chcú zapojiť do samostatného
objavovania a otestovať si svoje
znalosti.

82 %

spotrebiteľov
hovorí, že nositeľné zariadenia
uľahčujú zážitky v rámci
možností pripojenia1

Prípadová štúdia

Zlepšenie zážitkov pre návštevníkov
vďaka spoločnosti Epson
Pre podnik Scotch Whisky Experience (SWE) ako päťhviezdičkovú
atrakciu, ktorá je podľa vlastných slov „na misii, ktorá má
zabezpečiť, aby sa svet zaľúbil do škótskej whisky“, je nesmierne
dôležité, aby zákazníkov rovnako potešila aj inšpirovala.
Podnik Scotch Whisky Experience, ktorý sídli v Edinburghu na ulici
Royal Mile, bol po prvýkrát otvorený pre verejnosť v roku 1988.
Takmer o 30 rokov neskôr obslúži podnik Experience 90 % trhu
so škótskou whisky a víta okolo 400 000 návštevníkov ročne
(80 % z nich je zo zahraničia).
Keďže výstava je interaktívna a má pozíciu hlavnej edinburghskej
atrakcie pre nadšencov whisky, je dôležité, aby si návštevníci
odniesli čo najlepší možný dojem.
Snaha o zlepšovanie
Prehliadka v podniku SWE zahŕňa ohromujúci 180˚ film
s panoramatickou leteckou prehliadkou piatich regiónov Škótska,
kde sa vyrába whisky. Návštevníci potom spoznajú umenie pálenia
v nanovo vytvorenej vzorovej miestnosti pálenice z 19. storočia.
V minulosti sa to isté video premietalo v dvoch oddelených
miestnostiach z projektorov upevnených za zadnou stenou
miestnosti. Prístup k projektorom bol veľmi obmedzený,
čo sťažovalo vykonávanie údržby, a začala klesať aj kvalita obrazu
z dôvodu náročnej prevádzky.
„Z technického hľadiska systémy neprinášali rovnakú úroveň kvality
ako iné časti prehliadky The Scotch Whisky Experience a boli na
prvom mieste v ročnom programe pre investície,“ hovorí Douglas
Bolton, konzultant AV The Scotch Whisky Experience.
Po dôkladnom vyhodnocovaní hardvéru si vybrali laserový
projektor EB-L1100U od spoločnosti Epson z dvomi objektívmi,
ktoré vyhoveli dvom mierne odlišným požiadavkám zobrazovania.

Pre miestnosť Zažite Škótsko vybrali objektív ELPLU03 s krátkou
projekčnou vzdialenosťou na premietanie veľkoplošného obrazu
vo vysokom rozlíšení. Obrazy z piatich laserových projektorov
Epson spojené okrajmi vytvorili zakrivenú projekčnú obrazovku
širokú 12,5 m a vysokú 2,2 m, aby sa zabezpečila čo najmenšia
veľkosť pixelov a pôsobivý obraz pre divákov.
Pre vzorovú miestnosť pálenice bol vybraný objektív ELPLX01
s krátkou projekčnou vzdialenosťou pre projektor hlavnej obrazovky
aj zadný projektor, ktorý premieta video animáciu klenbových dvier
v reálnej veľkosti, cez ktoré návštevníci po prezentácii prejdú do
najväčšej zbierky škótskej whisky na svete.
Miera úspechu
Z vizuálneho hľadiska sa v porovnaní s predchádzajúcimi
projektormi výrazne zlepšili kvalita a jas obrazu, ktorý je teraz
bezchybný a návštevníci sa doň môžu úplne ponoriť.
Keďže projektory Epson sú upevnené na strope, aj prístup
k nim je výrazne ľahší, ako bol predtým, vďaka čomu je údržba
bezpečnejšia, menej rušivá a hospodárna.
„Projektory od spoločnosti Epson zlepšujú zážitok návštevníka
a prispievajú k vysokokvalitným skúsenostiam, ktoré prinášajú
skvelú spätnú väzbu, recenzie a odporúčania od návštevníkov,“
povedal Douglas Bolton.
Táto atrakcia sveta whisky bude naďalej priťahovať zákazníkov,
či už začiatočníkov, entuziastov alebo skalných fanúšikov
škótskej whisky.

Chráňte budúcnosť planéty
V spoločnosti Epson vieme o dôležitosti podpory zelenšej planéty pre budúce generácie, preto svoje riešenia tlače
vyvíjame tak, aby boli čo najpriateľskejšie k životnému prostrediu.
Splňte svoje environmentálne ciele s 99 % menším odpadom zo systému WorkForce Pro RIPS
(systém vymeniteľnej súpravy atramentu), spotrebujte až o 96 % menej energie s tlačiarňami WorkForce Pro1 a
zdvojnásobte svoju rýchlosť tlače pri polovičnej spotrebe energie so zariadeniami z radu WorkForce Enterpriseii
Šetrite elektrickou energiou a CO2 s modelmi WorkForce Pro, ktoré spotrebujú až o 96 % menej energie
laserové tlačiarne a kopírkyi
Znížte spotrebu energie pomocou úsporného režimu v svojich riešeniach interaktívneho zobrazovania a predĺžte
životnosť lampy
Znížte svoju uhlíkovú stopu vďaka skenerom s nulovou dobou zahrievania a so zabudovanou technológiou
ReadyScan znížte spotrebu energie

Pozrite si, koľko môžete ušetriť s tlačiarňami WorkForce Pro
S našou kalkulačkou vypočítajte, aké úspory elektrickej energie a CO2 môžete dosiahnuť s tlačiarňou
WorkForce Pro v prostredí voľnočasových aktivít.
www.epson.sk/eco-saving
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Podľa testov spoločnosti BLI vyžiadaných spoločnosťou Epson trvajúcich dva mesiace do februára 2017 v porovnaní s výberom konkurenčných zariadení.
Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.sk/inkjetsaving.
Laserové tlačiarne s rýchlosťou tlače 45 – 55 str./min spotrebujú 1 500 W, zariadenie WorkForce Enterprise má nízku spotrebu energie 180 W – 320 W a tlačí rýchlosťou až 100 str./min.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epson.eu/pageyield
Tematický park budúcnosti, Attractions Magazine

Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej stránke www.epson.sk.
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
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