Epsons fritidslösningar

Samarbete
på fritiden

Tekniska lösningar för
fritidsupplevelser
Det är en ständig press att få den lediga tiden att räcka till. Konsumenterna kräver
mer av sin lediga tid och vill att varje upplevelse ska vara ett slagkraftigt argument,
social delning och en känsla av resultat.
Epson-teknik hjälper dig att göra varje besök till en historia som är värd att
berättas. Våra innovativa lösningar kommer att ge allt från backoffice-effektivitet
till konkurrensmässiga fördelar för att hjälpa dig leverera konsekventa givande
kundupplevelser från början till slut.

Förnya användarupplevelsen

Investera i framtiden

Oavsett om kunderna köar, deltar, behöver service eller
information skapar du en upplevelse som de aldrig kommer
att glömma. Använd innovativ teknik för att vägleda, utbilda
och imponera på dem under hela deras besök.

Fritidsorganisationer måste hitta på nya sätt för att attrahera
och behålla besökare i tider där vi har kunniga kunder.
Effektivisera tidskrävande processer och spara pengar
genom att ge en bättre kundservice.

–– Skapa wow-faktor med Epson laserinstallationsprojektor
som kan visa bilder på upp till 1 000 tum på golv, väggar,
byggnader eller artefakter och som kombinerar det
fysiska med det virtuella – oavsett om det det gäller
ett uppslukande utbildningsutrymme eller en
4D-upplevelse med flera intryck

–– Förbättra upplevelsen med nya och spännande
innehåll tack vare Epsons smarta Moverio-glasögon
som erbjuder en hållbar design och lång batteritid för
omfattande användning och alternativ för enkel hantering
av skrivarflottan. Ge liv åt din förstärkta värld varje dag.

–– Underhåll var som helst med flexibel installation som
gör det möjligt för lösningar som även passar de mest
krävande byggnaderna på listan. Projektioner kan
flyttas 360 grader i valfri riktning i horisontellt, vertikalt
rotationsläge och har nu även stöd för stående projektion
–– Ge ett nytt perspektiv med Epsons smarta Moverioglasögon. Använd förstärkt verklighet för att återskapa
scener i 3D, tillföra lager av information och visualisera
historien som berättas så att besökarna kan uppleva
attraktionerna på ett interaktivt sätt
–– Erbjud självinsikt och vägledning med Epsons interaktiva
projektorer som är perfekta för informationsställen,
utbildningsverksamheter och visuella höjdpunkter för att låta
besökare förflytta sig och upptäcka
–– Anpassa upplevelsen genom att skapa anpassade
foton, kort, konst och andra mervärdesskapande
utskriftsprodukter till försäljning på viktiga
transaktionsställen med hjälp av Epson SureLabproduktionsskrivare

–– Förlita dig på effektivitetsvinster med Epsons
WorkForce Pro-multifunktionsskrivare och intelligenta
skannrar. Smarta funktioner förbättrar arbetsflödet
och serviceleveransen samtidigt som en mer effektiv
dokumenthantering minimerar driftstopp
–– Gör ett gott intryck med Epsons SureColorstorformatsskrivare genom att skapa iögonfallande,
högupplösta skyltar som förstärker dina kampanjer och
aktiviteter - och ökar försäljningen
–– Framställ biljetter och ID-pass på begäran med
Epsons ColorWorks-etikettskrivare. Skapa iögonfallande
färgbiljetter, pass och ID-brickor för att förbättra visuell
identifiering
–– Ta del av ”installera och glöm”-driftsäkerhet med
underhållsfri laserprojektor som har en garanti på
20 000 timmar/fem år. Perfekt för digitala skyltar
som inte är lättillgängliga.

–– Leverera service var som helst med Epsons sortiment
av bärbara kvittoskrivare för anställda på resa, utför
transaktioner samtidigt som du tillför mervärde och
komfort till besökarens resa

Upptäck hur mycket du skulle kunna spara
på dina utskrifter genom att byta till Epson
Använd vår kalkylator för beräkning av total ägandekostnad på:
www.epson.se/tco

”Som företag ägnar sig Epson åt att underlätta för en positiv
teknisk förändring genom att utveckla lösningar som gör
personalstyrkor mer effektiva och produktiva”.
Minoru Usui, ordförande, Seiko Epson Corporation

Ta del av resultaten
Att skapa meningsfulla engagemang med varje besökare kräver
skräddarsydda, men ändå innehållsrika attraktioner. Den rätta tekniken kan
lösa problem relaterade till väntetider, information och komfort och hjälper till
att skapa upplevelser som ökar antalet besökare.
–– Stick ut från konkurrenterna genom att låta besökare kliva in i en annan
verklighet eller få sin egen personliga guide. Epsons smarta Moverioglasögon kan anpassas helt till din attraktion och till dina gästers behov
–– Tillför lager av inlärning genom att låta personer interagera direkt
med innehåll via kraften i handrörelser. Våra interaktiva projektorer är
skalbara upp till 100 tum så att alla har den bästa vyn – och den yngre
publiken kan kommentera med finger eller penna
–– Låt människor försjunka i multimediainnehåll som kan skräddarsys till
olika målgrupper. Installationsprojektorer från Epson tar maximalt kreativ
potential och tittarupplevelse till nästa nivå med alternativet 4K-förbättring
–– Tillfredsställ fler kunder med ständigt uppdaterad information och snabb
åtkomst till tjänster. Människor lägger stor vikt vid finare detaljer och våra
etikettskrivare, WorkForce-skrivare och skannrar gör skillnad genom att
påskynda administrationen

Skapa ett äventyr
för dina kunder

Visa din fantasi

Gör så att varje detalj räknas
Förvandla biljetter, pass och armband till märkes- eller
reklamsouvenirer. Epson ColorWorks-etikettskrivare
ger färgutskrifter på begäran, så att du enkelt kan
anpassa informationen till din miljö, ditt evenemang
eller din utställning och skriva ut på många olika media.

Flytta hela rum till andra världar. Epsons
installationsprojektorer kan skapa en vägg
med underverk i förbättrad 4D-kvalitet och
kartlägga stora projektioner på byggnader,
musik, berättelser eller andra effekter för
en upplevelse med flera intryck som inte
liknar nån annan.

Låt besökarna spela en aktiv roll
Epsons interaktiva projektorer
är gjorda för vägledning
och samarbete. Använd på
informationsställen och i
utbildningsutrymmen så att
besökarna kan utforska för sig
själva och delta i temabaserade
aktiviteter via projektionsytan
med hjälp av fingrarna eller med
de medföljande reaktionssnabba
pennorna.

Ge uppslukande upplevelser
Epsons transparenta smarta Moverioglasögon gör det möjligt att tillämpa förstärkt
innehåll på den verkliga världen, vilket gör
kultur, evenemang, evenemangslokaler och
fabriksvisningar mer tillgängliga och spännande
utan att distrahera besökarna från utställningar
och attraktioner.

Leverera den service de vill ha
Oavsett om du är en liten fritidslokal som
använder systemet för utbytbart bläcksystem
(Replaceable Ink Pack System, RIPS) eller
om du är en större fritidsanläggning med en
WorkForce Enterprise-utskriftslösning har Epson
allt du behöver för backoffice. Skanna till och
med medlemskapsformulär från biljettstånd till
huvudkontor för snabbt godkännande och en
positiv kundservice till dina gäster.

Överträffa kundernas förväntningar
Med Epsons storformatsskrivare kan
du framställa toppmoderna affischer,
banderoller, utskrifter och mycket mer utan
behov av någon professionell trycktjänst.

Skapa individuella berättelser
Snabb, pålitlig utskrift av kvitton
Epsons kvittoskrivare är utformade för
att hålla jämna steg i de mest krävande
detaljhandelsmiljöerna. TM-T88VI är en
toppmodern kvittoskrivare med snabba
utskriftshastigheter och hög tillförlitlighet och
med avancerade funktioner som stödjer mobila,
webb- och datorbaserade kassor samtidigt.

Skapa personligt anpassade
foton, certifikat och kort medan
kunderna tas genom en upplevelse.
Epsons SureLab-fotoskrivare
skapar visuella artiklar som dina
besökare kan behålla och dela.

Alla funktioner gäller inte för alla produkter. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Epson-återförsäljare.

Leverera exceptionellt
varje gång

Underhåll i stor skala
Stimulera sinnen och transportera din
publik till en annan dimension med
antingen fast projicering eller hyrd
för iscensatta områden. Med hjälp
av ett antal installerade projektorer
från Epson, i kombination med
sömlöst integrerade bilder, kan
du visa uppslukande bilder över
mycket större färgområden för att
skapa avundsvärda, atmosfäriska
upplevelser för dina besökare. Du kan
återskapa alla detaljer och skräddarsy
multimediainnehåll till din publik,
även i trånga utrymmen.

Bli en mästare på att berätta
historier
Epsons iProjection-app gör det enkelt
att ansluta en iOS- eller Androidenhet till en visningslösning från
Epson med nätverksåtkomst så att
du kan projicera bilder, dokument och
webbsidor trådlöst. Det är ett enkelt
och mycket effektivt sätt att presentera
via ett enkelt tryck på displayen.
Du kan också välja den inbyggda
anteckningsknappen för att använda
en penna, en överstrykningspenna
eller ett suddgummi – med färgoch genomskinlighetstillval – för att
verkligen understryka din poäng.

Uppmuntra till aktiv upptäckt
Din lokal är en tom yta där en komplett
fritidsupplevelse utvecklas som
ansluter publiken till attraktionerna.
Digitala skyltar gör att du kan leverera
ständigt uppdaterad information
i realtid, från schemalagda evenemang
och destinationspunkter till menyer
och underhållningsalternativ. Epsons
interaktiva displayer tilltalar även digitalt
aktiva kunder som vill ha självinsikt eller
testa sina kunskaper.

82 %

Upptäck fler fritidslösningar
www.epson.eu/leisure

av
konsumenterna säger att
bärbar teknik underlättar
för anslutna upplevelser1

Fallstudie

Förbättra besökarupplevelsen
med Epson
Som en femstjärnig attraktion som beskriver sig själv att vara
”på ett uppdrag för att få världen att bli förälskad i skotsk whisky”,
är det viktigt för Scotch Whisky Experience (SWE) att glädja och
inspirera kunder i lika stora delar.
Scotch Whisky Experience ligger längst upp på Edinburghs Royal
Mile och öppnade för allmänheten år 1988. Nästan 30 år senare
representerar Experience 90 % av den skotska whiskybranschen
och tar emot cirka 400 000 besökare varje år, varav 80 % är
internationella.
På grund av utställningens interaktiva karaktär och dess position
som en ledande Edinburgh-attraktion för whiskyentusiaster är det
viktigt att besökarna får den bästa möjliga upplevelsen.
Längtan efter att förbättra
Visningar på SWE inkluderar en enastående 180˚ film med
en panoramavisning ur ett fågelperspektiv av Skottlands fem
whiskytillverkningsregioner. Besökarna introduceras sedan
i konsten av blandning i ett återskapat blandningsrum från
1800-talet. Tidigare visades samma video växelvis i två separata
rum från projektorer monterade bakom rummets bakre vägg.
Åtkomsten till projektorerna var mycket begränsad, vilket gjorde
dem svåra att underhålla och bildkvaliteten började också
försämras på grund av krävande visning.
”Från en teknisk synvinkel levererade systemen inte kvalitet på
samma nivå som andra delar av Scotch Whisky Experience och
låg överst på listan för vårt årliga investeringsprogram”, säger
Douglas Bolton, AV-konsult på Scotch Whisky Experience.
Efter en omfattande utvärdering av maskinvara valdes Epsons
EB-L1100U-laserprojektor med två olika linser för att tillgodose
olika visnings behov.

I rummet ”Känsla av Skottland” valdes ELPLU03-linser för korta
avstånd för att hantera storskaliga bilder med hög upplösning.
Fem av Epsons laserprojektorer projicerade med sömlösa bilder
på en böjd projektionsduk som var 12,5 m bred och 2,2 m hög för
att säkerställa den minsta möjliga pixelstorleken och låta tittarna
uppslukas helt i bilden.
I Blandningsrummet valdes ELPLX01 linser med ultrakort
projiceringsavstånd för både huvudprojektorn och den bakre
projektorn som spelar upp en videoanimering i naturlig storlek
av en valvdörr som besökarna går igenom efter presentationen
för att komma in i världens största samling av skotsk whisky.
Måttet på framgång
Från en visuell synvinkel har bildkvaliteten och ljusstyrkan
förbättrats mycket jämfört med tidigare projektorer och ger
nu perfekta bilder som besökarna kan försjunka helt i.
Eftersom alla Epsons projektorer kan monteras i taket är det
även betydligt enklare än tidigare att komma åt dem, vilket gör
underhållet säkrare, mindre störande och mer kostnadseffektivt.
”Epsons projektorer förbättrar besökarupplevelsen och bidrar
till en högkvalitativ upplevelse som i sin tur uppmuntrar till
fantastisk feedback, recensioner och rekommendationer från
besökare” säger Douglas Bolton.
Från de som börjar bli intresserade av whisky, från nybörjare till
skotsk whiskyentusiaster kommer denna whiskyvärlds underverk
att få kunderna att komma tillbaka för mer information.

Skydda planetens framtid
Hos Epson förstår vi vikten av att stödja en miljövänligare planet för framtida generationer, vilket är orsaken till att
vi utvecklar våra utskriftslösningar till att vara så miljövänliga som möjligt.
Uppnå miljömålen med upp till 99 % mindre avfall från WorkForce Pro RIPS-skrivare med utbytbart
bläcksystem, förbruka upp till 96 % mindre energi med WorkForce Pro-skrivare och fördubbla din
utskriftshastighet till halva energiförbrukningen med WorkForce Enterprise-serien 1
Spara ström och koldioxid2 med WorkForce Pro-modeller, som använder upp till 96 % mindre energi
än laserskrivare och laserkopiatoreri
Minska energiförbrukningen med miljöläget på dina interaktiva projektorlösningar och förläng lampans livslängd
Sänk ditt koldioxidavtryck med skanners utan uppvärmningstid, och sänk energiförbrukningen genom inbyggd
ReadyScan-teknik
Se vad du kan spara med WorkForce Pro-skrivare
Använd vår kalkylator för att beräkna2 de besparingar i energi och koldioxid som en WorkForce Pro-skrivare
kan uppnå i din utbildningsmiljö.
www.epson.se/eco-saving
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Enligt BLI:s tester genomförda på Epsons uppdrag under två månader fram till och med februari 2017 mot ett urval konkurrerande apparater.
Mer information finns på www.epson.se/inkjetsaving
Laserskrivare med 45-55 sidor per minut använder normalt 1 500 W – WorkForce Enterprise har en låg energiförbrukning på 180 W – 320 W och skriver ut upp till 100 sidor
per minut.
Mer information finns på www.epson.eu/pageyield
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Om du vill ha mer information kan du kontakta ett lokalt Epson-kontor eller gå in på www.epson.se
Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Finlandsgatan 10
Produktinformation: 0771-400135
164 74 Kista
Support: 0771-400134
Öppettider Support: 09.00 – 17.00
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se
Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Miljövänlig teknik
Inga ozongaser

