Damos outro brilho
às suas viagens.

Soluções LED & LCD para

Agências de Viagem

Damos ainda mais brilho
às suas viagens
Para a sua agência poder crescer e adaptar-se à inovação, deve estar
completamente empenhado: seja através do contacto constante com os seus
clientes ou encontrando novas formas de comunicar no seu mercado.
Além disso, o nosso compromisso é permitir-lhe comunicar numa base diária e
da forma mais elegante possível.
O que mais nos motiva é estar em contacto consigo hoje. O desejo de nos
mantermos por perto, é a base da nossa relação.
Juntos, vamos falar sobre a melhor forma de o ajudar impulsionar o
seu negócio.
Vamos tornar o hoje, um dia excecional.
Vamos torna-lo ÚNICO.
Ao seu lado,

Javier Liaño
Diretor Geral
VitrineMedia Iberia

Tecnologia LED
VitrineMedia
A VitrineMedia é uma multinacional francesa, pioneira e líder mundial em displays LED para a comunicação
estática em loja. Disponível nas gamas montra, interior e stand.
Como precursores de mercado, a VitrineMedia oferece inovação aos seus clientes. Com 11 anos de
experiência adquirida em projetos em todo o mundo, com mais de 40.000 clientes nos 5 continentes.
Tornamos o seu negócio "REMARKABLE" e único através de soluções que combinam eficiência, design e
estética. O nosso sucesso baseia-se sobretudo na inabalável qualidade do produto, serviço e consequente
satisfação dos nossos clientes.
Um negócio iniciado com agências imobiliárias, conta neste momento com milhares de clientes nas mais
variadas áreas de negócio (agências de viagem, clínicas, seguradoras, bancos, restauração, hotéis, stands
automóveis...)

Ajudamos a sua agência a marcar a diferença!
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Sinta a magia
VitrineMedia na sua
montra!
24 horas por dia, 7 dias
por semana.

• Melhore a sua imagem de marca
• Expanda o seu tráfego no ponto de venda
• Fortaleça a sua visibilidade
• Atraia novos clientes
• Dinamize a comunicação do seu ponto de venda
• Destaque-se da concorrência

DESCUBRA O

Light System
Design inovador
e moderno

Displays de uma e de
dupla face

Tecnologia LED
avançada

Slots de fácil inserção para
substituir as publicidades
de montra

Vários tamanhos
disponíveis: A4, A3, A2, A1,
A0, A, B e personalizáveis

Alta luminosidade
(até 7.000 Lux)

24 volts, voltagem baixa e
segura

Alinhado com as normas e
padrões internacionais

Várias opções de exibição

ONE
Numa palavra: Elegância
Com o seu contorno branco, ou cromado e
acabamento biselado, este display propõelhe aumentar o destaque da sua montra
colocando em evidência a elegância da sua
moldura luminosa.

Diversas Orientações
Horizontal e Vertical

VM CABLE

Display de Dupla Face
Insira dois anúncios diferentes por display, um
voltado para o exterior e outro para o interior
Suportes Inovadores
Sistema de montagem inovador para fácil
instalação.
Cores
Cromado (um lado) e Branco (um lado)

SLIMLINE
10mm de espessura.

Brilho
6500 LUX (A4 V)

Autonomia
Até 80.000 horas de uso - 98 LEDs (A4)

Dimensões
A4, A3, A2, A1, A e B
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(Vertical e Horizontal)

OVER - Madrid
VM ONE A4 e A3

Les Voyages Lesage - França
VM ONE A4, A3 e A2

TWO
Este display é a estrela da nossa gama.
É o único display VitrineMedia que é
completamente polivalente. Disponível
em formato vertical e horizontal, de
acordo com as suas necessidades,
permite-lhe misturar diversos formatos
entre si com o único objetivo de aumentar
o potencial da sua montra.
Diversas Orientações

As suas fixações discretas, os seus cantos

Horizontal e Vertical

VM CABLE

arredondados e a sua flexibilidade
garantem-lhe segurança e durabilidade

Display de Dupla Face

no uso do produto.

Insira dois anúncios diferentes por display, um
voltado para o exterior e outro para o interior
Suportes Inovadores
Sistema de montagem inovador para fácil
instalação.
Cores
Cinza (um lado), branco (um lado) e
preto (ambos os lados)

SLIMLINE

Brilho
6400 LUX (A4 V)

10mm de espessura.
Autonomia
Até 80.000 horas de uso - 98 LEDs (A4)

Dimensões
A4, A3, A2, A1, A0, A e B
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(Vertical e Horizontal)

Mercado das Viagens - Lisboa
VM TWO A4

K Travel Shop - Torres Vedras
VM TWO A4

TopAtlântico - Lisboa

Bestravel - Lisboa

VM TWO A0, A3 e A4

VM TWO A4, A3 e A2

PANORAMIC BANNER
Revolucione a sua comunicação com
este Display híbrido e inovador. Aumente
a sua visibilidade, comunicando de forma
elegante.
Compatível com os Displays VM TWO A4, A3
e A2 Vertical.

Diversas Orientações
Horizontal e Vertical

VM CABLE

Display de Dupla Face
Insira dois anúncios diferentes por display, um
voltado para o exterior e outro para o interior
Suportes Inovadores
Sistema de montagem inovador para fácil
instalação.
Cores
Cinza (um lado), branco (um lado) e
preto (ambos os lados)
Brilho
3500 LUX (S), 4000 LUX (L)

Autonomia
Até 80.000 horas de uso - 224 LEDs (S),
294 LEDs (L)
Dimensões
S (1020x350 mm) - L (1392x350 mm)
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Showroom VitrineMedia Iberia - Portugal
VM PANORAMIC BANNER L e S

TWO CLIP
Fixação com apenas um clique!
Este display tem a incrível capacidade de
se encaixar através de um sistema de
clip inovador, sobre dois sistemas de
comunicação VitrineMedia: VM STAND e VM
WALL.

Diversas Orientações
Horizontal ou Vertical

VM STAND/ VM WALL

Suportes Inovadores
O sistema de clip permite-o ser compatível com
as gamas VM STAND e VM WALL
Cores
Cinza e preto

Brilho
3600 LUX (A4)

Autonomia
Até 80.000 horas de uso - 56 LEDs (A4)

Dimensões
A4, A3, A2, A1, A e B
(Vertical e Horizontal)

Showroom VitrineMedia Iberia - Portugal
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VM TWO CLIP A3

MOBILE STAND EASY CLIP
O sistema de montagem Clip-on torna
este, um produto modular e com uma vasta
variedade de configurações diferentes.
O VM MOBILE STAND EASY CLIP é simples e
rápido de montar e desmontar. É compacto
e fácil de transportar.

Cores
Preto Mate

VM STAND

Baixa tensão
24 Volts
Conexão à tomada elétrica
Compatibilidade
Displays LED VM TWO CLIP
A4, A3 e A2
Compatibilidade
Displays LCD VM LIGHT&PLAY
21.5’’
Dimensões
1587x440 mm

Showroom VitrineMedia Iberia - Portugal
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VM MOBILE STAND EASY CLIP - VM TWO CLIP (A3)

BOX PREMIUM
O conceito "move and play" inovador
da VitrineMedia: pronto para ser
transportado, instalado, iluminado
e adaptado de acordo com as suas
necessidades.
Com possibilidade de costumizar a BOX
com a cor e logótipo da sua Agencia.
Cores
Preto Mate
(Outras cores só por encomenda)

VM STAND

Baixa tensão
24 Volts
Conexão à tomada elétrica
Compatibilidade
Displays LED VM TWO CLIP
A4 e A3
Compatibilidade
Displays LCD VM LIGHT&PLAY
21.5’’
Dimensões
1936x350 mm

Showroom VitrineMedia Iberia - Portugal
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VM BOX PREMIUM - VM TWO CLIP (A3)

WALL
Convide os seus clientes a entrar.
Ilumine e otimize o espaço da sua agência.
Potencie os seus espaços de comunicação.
Liberte a sua montra e atraia a atenção
de uma forma singular.

Baixa tensão
24 Volts

VM WALL

Compatibilidade
Displays LED VM TWO CLIP
A4, A3, A2 e A1
Compatibilidade
Displays LCD VM LIGHT&PLAY
21.5" e 24"
Dimensões (mm)
25
1510

170

IAG7 Viajes - Barcelona
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VM WALL - VM TWO CLIP A3

Papel Backlight
VitrineMedia

Backlight 100G.
Concebido para impressoras

Papel Normal 80g.
vs Papel Backlight
VitrineMedia

Laser.

O Papel Backlight VitrineMedia é uma ferramenta de impressão que permite que

A VitrineMedia não recomenda a

a luz se difunda através da técnica da retroiluminação. Esta técnica consiste em

utilização de outros tipos de papel, pois

acrescentar luz por trás do papel para melhorar o impacto visual e o contraste de

podem dar um aspeto manchado aos

visualização. Desta forma, garante uma maior visibilidade das suas comunicações,

recursos visuais, conforme exemplo

mesmo nas áreas menos iluminadas ou mais escuras. Altera a forma como os

abaixo.

seus clientes captam a mensagem e torna-a mais atrativa.
O Papel Backlight foi exclusivamente concebido para maximizar o impacto dos

LUMINOSIDADE VITRINEMEDIA

seus recursos visuais nos displays LED da VitrineMedia. Permite-lhe imprimir
as suas comunicações com facilidade garantindo resultados extraordinários.
Os displays realçam as suas mensagens e o Papel retroiluminado intensifica o
impacto das mesmas.
Disponível em tamanhos A4 e A3.
Também dispomos de Serviço de Impressão
para pequenos e grandes formatos.

Backlight 125G.

Papel Normal 80g.

20%

Backlight 100g.

70%

Backlight 125g.

100%

Concebido para impressoras
a jato de tinta.

Para mais informações,
contacte-nos.
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LIGHT&PLAY
A aliança das tecnologias LED e LCD.
Faz parte da nova Gama Dinâmica da
VitrineMedia. Simples e discreto, adapta-se
perfeitamente ao nosso sistema de fixação:
VM CABLE, VM STAND e VM WALL.

Diversas Orientações
Horizontal ou Vertical

VM DIGITAL SERVICES

Formatos Compatíveis
Imagem e vídeo

Resolução de ecrã
1920x1080

VM LIGHT&PLAY
21.5"

Brilho
1000 cd/m2 ou 1500 cd/m2

Conexão
Pen drive e cartão SD
VM LIGHT&PLAY
24"
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Dimensões
21.5" e 24"

VM LIGHT&PLAY 21.5" - VM ONE A4 e A3

VISITE O SHOWROOM VITRINEMEDIA IBERIA!
Av. Vilamoura XXI, Edf. Portal de Vilamoura, r/c B, 8125-406 QUARTEIRA
Mais informações e produtos em: www.vitrinemedia.pt

O nosso
saber fazer
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CONTACTO

DIAGNÓSTICO

SIMULAÇÃO

ENVIO DA ENCOMENDA

INSTALAÇÃO

SERVIÇO PÓS-VENDA

Envie o seu projeto ou pedido de

O nosso Representante Comercial

Durante a reunião na sua

Uma vez que o orçamento seja

A instalação está completa. O

Estamos sempre à sua disposição

reunião para o Apoio ao Cliente

entrará em contato consigo em

agência, o nosso Representante

acordado e o depósito efetuado,

técnico solicitará a sua assinatura

para o ajudar em qualquer

da VitrineMedia Iberia, em

menos de 24 horas, de segunda

Comercial apresentará todas

a sua encomenda será enviada.

no relatório de instalação para

questão. Teremos sempre uma

a sexta-feira.

as nossas gamas de produtos,

Posteriormente será contactado

confirmar que a mesma está

solução para si.

289 090 789

tira uma fotografia e medidas

para agendar a sua instalação

concluída.

infoportugal@vitrinemedia.com

à sua montra para fornecer

em menos de 72 horas*.

uma simulação à escala do que
(Posterior reencaminhamento para o
Representante Comercial da sua zona)

pretende.

infoportugal@vitrinemedia.com
A instalação terá lugar em
menos de 10 dias, conforme
disponibilidade*.

38

289 090 789

Av. Vilamoura XXI, Edf. Portal de
Vilamoura, r/ c B

Siga-nos

8125-406 QUARTEIRA
289 090 789
infoportugal@vitrinemedia.com

www.vitrinemedia.pt

