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Стратегията е нужна от самото начало

Използването на най-новите съвременни технологии позволя-
ва конструирането на уникални решения с различни нива 
на сложност, високо качество на излъчваното съдържание 
и гъвкави възможности за управление и настройки.
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Покупката на автомобил обикновено 
е важно събитие за болшинството съвре-
менни хора и може да бъде сравнено с риту-
ал, който като правило е свързан с продъл-
жително проучване и внимателен избор. 

Конкурентно предимство за всеки 
автосалон е всичко да бъде на най-високо 
ниво – представените модели автомобили, 
обслужването, цялостната атмосфера 
и визия.

Ако вашият бизнес е в сферата на тър-
говията с автомобили или имате автосер-
виз, то сред основните ви приоритети 
е да създадете свой атрактивен профе-
сионален имидж, да привлечете клиенти, 
ефективно да рекламирате марките, които 
предлагате или ремонтирате, както 
и да поддържате активни и ефективни 
взаимоотношения с клиентите.

Въведение

Основни приоритети
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Използването на най-новите съвремен-
ни технологии при решенията за дигитална 
медия, позволяват конструирането на уни-
кални решения с различни нива на сложност, 
най-високо качество на излъчваното съдър-
жание и гъвкави възможности за управле-
ние и настройки, съобразно потребности-
те на всеки индивидуален клиент. За всеки 
проект техническото оборудване може 
да бъде подбрано и комбинирано оптимал-
но с цел да се реализират в максимална 
степен предимствата на динамичната 
рекламно-информационна система на диги-
талната медия.

Цели на медията
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Маркетинг и реклама

В последните години на търговците на автомобили – официал-
ни вносители и оторизирани дилъри, както и на представителите 
от всички други отрасли в търговията, им се налага да се борят 
за увеличаване на ръста на продажбите в условията на много ни-
ската потребителска активност. Мениджърите в автомобилния 
бизнес също търсят варианти да оптимизират маркетинговата 
си стратегия и да защитят направените инвестиции в реклама 
чрез увеличаване на оборота и печалбите. 

Обемът на разходите за маркетинг и реклама, обикновено 
са значителна част от общите разходи на всяка търговска фирма. 
Възможността да се намалят тези разходи в дългосрочен план 
и едновременно с това да се разшири обхвата на целевата аудито-
рия е един от най-съществените аргументи в полза на дигитална-
та медия в автосалоните. 

5



С помоща на система от различни край-
ни устройства като дисплеи, киоски, 
с високо качество и модерна визия, може 
да бъде създаден наистина уникален, ултра-
модерен и футуристичен дизайн. Инстали-
рането на комбинация от различни 
по предназначение, размери и начин 
на употреба устройства на дигиталната 
медия – видеостени, различни по размери 
екрани, сензорни дисплеи или информацион-
ни киоски, таблети - и тяхното функцио-
нално разположение в различните сектори 
на автосалона, дава възможност 
да се спести време, рационално да се орга-
низира обслужването на клиентите 
и посетителите, както и да се постигнат 
специални визуални ефекти. 

Приятната атмосфера и професинално 
аранжираното пространство са отлично 
средство за максимално ефективно въз-
действие. Повишава се удовлетворението 
на посетителите от обслужването, 
а също и от по-добрите възможности 
за достъп до необходима и изчерпателна 
информация.

Крайни устройства
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kiosk система
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информационен екранпрезентационен таблет
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1. Единна система за излъчване на ин-
формация с един център за управление 
и мониторинг.

2. Поддръжка на най-разпространените 
графични и видео формати.

3. Възможност за бързо и своевременно 
актуализиране, редактиране и допълване 
на медийното съдържание.

4. Дигиталната медия осигурява и инс-
трументите за непосредствено проследя-
ване и измерване ефективността и въз- 
действието на рекламните кампании, 
с което се превръща и в уникално сред-
ство за бизнес анализ.Така излъчваното 
медийно съдържание се адаптира и акту-
ализира съобразно конкретната аудитория, 
времевия период и ситуацията на пазара.

Предимства

1.

2.

3.

4.

Единна система за ин-
формация и управление.

Поддръжка на различни 
графични и видео фор-
мати.

Своевременно актуали-
зиране на медийното 
съдържание.

Възможност за анализ 
чрез проследяване ефек-
тивността на кампа-
ниите.
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Контакти

© 2015 РИСК Електроник. Всички права запазени.
Emocion е запазена марка на РИСК Електроник. Описаните условия са актуални към момента на издаване на брошурата.
Настоящият документ служи единствено за информация. С този документи РИСК Електроник не дава никакви гаранции, явни или неявни.

Всичко което искате да споделите 
по темата можете да изпратите на:
e-mail: sales@risk.bg

Офис и шоурум
България, София 1138
бул. „Самоковско шосе“ №2Л
Търговски център „Боила“

тел.: (+359 2) 9175 423
факс: (+359 2) 9175 433
e-mail: office@risk.bg

Търговски отдел
тел.: (+359 2) 9175 424-427
тел.: (+359 2) 9175 434-437
e-mail: sales@risk.bg

Счетоводство
тел.: (+359 2) 9175 428
e-mail: accounting@risk.bg

Ние сме тук, защото  
Вашият бизнeс  
е от значение за нас.


