
Uw medewerkers, gasten of 
bezoekers bereiken met een 
zorgvuldig opgestelde boodschap. 
Op de locatie die u wenst. En op 
het tijdstip dat u bepaalt. Dát is de 
meerwaarde van narrowcasting. 
Veel hotels, luchthavens, scholen en 
organisaties gebruiken dit krachtige 
instrument. Dat is niet voor niets.

Wat is Veenman Signage?
Veenman Signage is een complete 
cloudoplossing voor het aanbieden 
van content op maat via audiovisuele 
displays. Voor bedrijven, stichtingen, 
winkels, ziekenhuizen en 
overheidsinstellingen ideaal om op 
een schaalbare en proactieve manier 
hun bezoekers, klanten, patiënten en 
medewerkers te voorzien van actuele 
informatie die optimaal aansluit op 
hun interesses. 

Veenman Signage 
Content op maat via 
audiovisuele displays 

Veenman Signage bieden we u aan 
in een abonnementsvorm, inclusief 
advies en implementatie door onze 
specialisten.

Simpel uw eigen media inzetten
Eén van de grote voordelen van 
Veenman Signage is het gebruiks-
gemak. Er is geen specifieke IT-kennis 
nodig om optimaal gebruik te maken 
van alle mogelijkheden. Content 
stelt u real-time samen op basis van 
de actualiteit en/of van relevante 
thema’s, met automatische updates. 
De software is geïntegreerd met social 
media, RSS feeds en livestreams 
(nu.tv, filenieuws, buienradar, 
et cetera). U stelt zelf eenvoudig zelf 
uw content samen met gebruik van 
videotemplates, eigen media (van 
PowerPoint-presentaties tot video) 
en widgets. 



Beheer vanuit de cloud
Met Veenman Signage beheert u uw programma’s 24/7 online. Snel, flexibel en 
eenvoudig. Op een beveiligd deel van de site maakt u een playlist aan en geeft u 
aan wanneer deze wordt afgespeeld. Via internet gaat de juiste content op het 
juiste moment naar de mediaspeler. 

Waarom Veenman Signage
Het toepassen van narrow casting is voor iedere organisatie anders.
Denk aan: 

• Omzetverhoging 
Veenman Signage is dé oplossing voor elk bedrijf dat via beeldschermen 
effectief wil communiceren met klanten, bezoekers en passanten. Met sterke 
acties, prikkelende promoties en dynamische beelden op weg naar meer 
omzet. Pas het programma aan aan het seizoen, de actualiteit of wanneer 
verkoopresultaten daarom vragen. Op afstand en in een handomdraai.

• Vermaken en informeren 
Op locaties en werkplekken waar mensen langere tijd verblijven is 
Veenman Signage een uitkomst: het laatste nieuws, het weerbericht, 
bedrijfspresentaties, actuele verkoopresultaten, et cetera. U stelt het 
programma zelf zó samen dat bezoekers en/of medewerkers geïnformeerd 
worden over relevante onderwerpen. En tegelijkertijd promoot u ook eigen 
activiteiten, diensten of producten.

• Ideale “wachtverzachter” 
U doet er alles om wachttijden zo kort mogelijk te houden. Als er dan toch 
moet worden gewacht, dan graag zo ontspannen en effectief mogelijk. 
Met Veenman Signage beschikt iedere wachtruimte, van zorginstelling 
tot advocaat, over een eigen wachtverzachter. U heeft de keuze uit vele 
aantrekkelijke entertainmentprogramma’s. Vul deze naar eigen inzicht aan 
met nuttige informatie: tips, aanvullende diensten, openingstijden, et cetera. 

Wat betekent dit voor uw organisatie?
Met Veenman Signage verhoogt u direct uw attentiewaarde en dienstverlening 
richting uw doelgroep. Dankzij de schaalbaarheid en eenvoud in gebruik 
regisseert u zelf uw content. Reken op onze maximale ondersteuning dankzij 
onze cloud-propositie, de samenwerking met Samsung én onze eigen diensten. 
Op basis van een intakegesprek adviseren we u graag over het juiste model voor 
uw organisatie.

Gratis proberen
Meer informatie over Veenman Signage vindt u op veenmansignage.nl 
en digitaalcommuniceren.nl. Probeer Veenman Signage nu twee weken 
gratis en geheel vrijblijvend. Vraag het aan via deze websites.
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