
Теленор България 
„Дигитално Експо“



Проектът на Теленор България „Дигитал-
но Експо“ доказа, че компанията не само 
следва целенасочено тази световна тен-
деция, но и дръзко отговаря на предиз-
викателството да бъде един истински 
новатор в реализацията на проект, чии-
то характер е изключително авангарден 
не само в рамките на страната, но и в 
регионален мащаб. 

Търпейки постоянно развитие инте-
рактивните технологии засилват поло-
жителния краен ефект от взаимодейст-
вието с дигиталното съдържание. Една 
от основните предпоставки за това е 
интуитивния характер на приложенията 
и възможността за ползването им едно-
временно от няколко потребителя. 

Дигиталните преживявания – 
съвременният ефективен маркетинг

Понятието известно в цял свят като 
„digital signage“ (в превод дигитална 
медия) с напредване на технологиите 
придобива все по-комплексен харак-
тер. В съвременните пазарни условия 
дигиталната медия има потенциала 
да бъде един от ключовите елементи 
в стратегията на фирмите за при-
вличане на клиенти. Тя е най-доброто 
съвременно средство, което позволява 
излъчването на подходяща информация 
на подходящото място в подходящото 
време. Посредством дисплеи, видео 
стени, мобилни телефони и таблети 
всеки съвременен човек е засипван еже-
дневно от потоци информация. Обемът 
є надвишава възможностите му за 
ефективното є възприемане и подходът 
за представянето є се превръща в едно 
от предизвикателствата за съвремен-
ния дигитален маркетинг. Независимо 
от външния израз, който є придава 
хардуерът (дисплеи, видеостени, киоски) 
мисията на дигиталната медия е да 
поднася информацията по начин, който 
да грабне вниманието на посетителя и 
да остави трайно впечатление.
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Независимо от външния израз, 
който є придава хардуерът (дис-
плеи, видеостени, киоски) мисията 
на дигиталната медия е да поднася 
информацията по начин, който да 
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Проектът на Теленор България 
под името „Дигитално Експо“ 
постави много амбициозни 
цели пред екипа, отговорен 
за реализацията му. Основните 
му компоненти са както следва:

1
Интерактивна 

видеостена 
от 4 дисплея 

и интерактивен 
плот от 3 дисплея
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2 3 4
Интерактивна 

видеостена 
от 6 дисплея,
управлявани 
с жестове

Вградено 
многозоново 
озвучаване

Шест конферентни 
зали с безжично 
свързани дисплеи
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Интерактивна видеостена, състояща 
се от 4 чувствителни на допир профе-
сионални дисплея, споделяща съдържание 
с интерактивен плот от три дисплея 
със същата технология. Софтуерната 
платформа, която оживява и двете, 
разполага с множество приложения за 
представяне на информация – продукто-
ва и имиджова, из основи кастомизирана 
в унисон с корпоративната визия на ком-
панията, започвайки от фона и иконата 
на всяко отделно приложение.

Съществена част от проекта бе 
създаването на дигитално анимирано 
съдържание от екип „Медиен дизайн“ 
на РИСК Електроник. Освен тради-
ционно представените материали под 
формата на снимков и видео материал 
с разнообразни възможности за пре-
зентиране, бе включена и дигитална 

интерактивна карта на всички Теленор 
офиси по света, както и дигитални ви-
зитни картички, до чиито контактиима 
възможност за автоматично изпращане 
на материали.

Специално създадено за целта 
приложение позволява с един жест да се 
прехвърлят изображения от плота към 
стената за по-нагледно представяне. 

Засилване на ефекта от предста-
вянето на продуктите и услугите 
постига функционалността на интерак-
тивния плот - т.нар. „object recognition“ 
– в превод „разпознаване на обекти“.
Връзката между физически обект и 
дигитално съдържание е едно от най-
новите постижения на дигиталната 
трансформация в световен мащаб. 
Теленор са първите потребители 
на тази технология в България.

1 Интерактивна видеостена 

от 4 дисплея



Интерактивна 
видеостена от 4 

професионални дисплея

Технология, 
чувствителна на допир

Приложения за пред-
ставяне на имиджова 

информация

Приложения за пред-
ставяне на продуктова 

информация

Дигитална интерак-
тивна карта на всички 
Теленор офиси по света
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Интерактивен 
плот от 3 

професионални дисплея

Технология, 
чувствителна на допир

Разпознаване на обект и 
извикване на конкретно 

съдържание

Приложения за пред-
ставяне на имиджова 

информация

Приложения за пред-
ставяне на продуктова 

информация

Приложение за получава-
не на обратна връзка

 

  

Интерактивен плот от 3 дисплея
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Споделяне на съдържа-
ние от интерактивен 

плот към интерактивна 
стена

Видео

Изображения

Текстови файлове
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Интерактивна стена, състояща се от 
6 професионални дисплея и софтуерна 
платформа с аналогични приложения, 
но този път управлявани посредством 
жестове.

2
Интерактивна видеостена 
от 6 дисплея, управлявани 
с жестове

Интерактивна 
видеостена от 3 

професионални дисплея

Управление с жестове 
чрез камера
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Жестове за управление 
на съдържание
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Проектът включва и обособяването 
на 6 конферентни зали с интерактивни 
професионални дисплеии възможност за 
презентиране от всички видове източ-
ници на съдържание – таблети, компю-
три и др. посредством специализирано 
устройство, осигуряващо безжична 
връзка между тях и самите дисплеи.
Същевременно чувствителната на 
допир технология на екраните дават 
възможност за ползването им в режим 
на т.нар. “whiteboard” функционалност.

3 Шест конферентни зали 
с безжично свързани дисплеи
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Интерактивни 
професионални дисплеи

Видеоконферентни 
разговори

Технология, 
чувствителна на допир

Писане и рисуване върху 
дисплеите
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За цялостното преживяване на гости-
те в лобито допринася и вграденото 
многозоново озвучаване – предназначено 
за индивидуален или групиран звук на 
отделните модули на системата от 
различни източници. 

4 Вградено многозоново 
озвучаване

Зоново разпределение 
на звуковия поток

Система от 12 
озвучителни тела, сляти 
с интериорната среда.

 



15

Всеки един от компонентите на описа-
ната система има своята роля в изгра-
дената среда, за да є придаде завършен 
вид и да постигне желаната ефективна 
комуникация. Дигиталното представя-
не все повече ще се утвърждава като 
стандарт в обслужването на клиенти-
те. Макар и с по-бавен темп български-
ят пазар следва световните течения в 
областа, където търговските вериги 
(към който в този контекст спадат и 
телекомите) са един от първите импле-
ментиращи такъв тип решения. 

Теленор е водеща телекомуни-
кационна компания с 3.8 милиона 
активни потребители в България. 
Към края на юни 2015 година, услуги-
те на компанията са достъпни 
за 99.98% от населението 
и на 99.50% от територията 
на страната, а UMTS мрежата 
на Теленор покрива 99.87% от 
населението на страната. До 4 
ноември 2014 година компанията 
работи на българския пазар под 
марката GLOBUL, а от 1 август 
2013 година е част от международ-
ната Теленор Груп, която оперира 
в 13 държави в Европа и Азия, и има 
над 190 милиона абонати. 

За „Теленор Груп“
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РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от първите ИТ компании в България. Зад нейното 
име стои стратегически подход в консултирането и инновационен в създава-
нето на ИТ решения, инфраструктури и цялостни бизнес процеси. 

Като водещ системен интегратор ние сме установили процеси и струк-
тури, необходими за поддържане на специфичните нужди на нашите клиенти 
в цялата страна. Изградили сме и поддържаме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип. 

Деловите ни взаимотношения се характеризират с индивидуален подход 
към всеки един от нашите кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“


