Maak van elk bezoek
een unieke ervaring

DE FOTOGRAFISCHE GECONNECTEERDE SPIEGEL

Een vernieuwende technologie, ten dienste van jouw merken,
winkelpunten, klanten en evenementen

?

Hoe creëer je extra animo
tijdens jouw event ?

Hoe breng je extra
schwung in jouw winkel ?

Hoe kan ik een klanten
batabase uitbouwen ?

Hoe genereer ik meer
trafiek ?

PIXGLASS, EEN UNIEK CONCEPT

Foto / Video

Verbonden

Sociaal

De gebrevetteerde Pixglass technologie bestaat uit
een panoramische spiegel met ingebouwde
foto-objectieven en een APP die toelaat de foto's te
nemen, op te slaan, te personaliseren en te delen.

WAAROM PIXGLASS ?
Je beheert een toeristische site, je organiseert evenementen, seminaries, huwelijken, festivals... Je
beschikt over een aantal winkelpunten : kleding, optiek, schoenen, juwelen, ... Ook zeer geschikt voor
discotheken, cosmetica, kapsalons...

De Pixglass oplossingen zijn betaalbaar en zeer eenvoudig
in gebruik (Plug & Play).
Wat ook jouw activiteit is, of je nu 10, 100 of 10.000
bezoekers per dag hebt, dankzij Pixglass kun je :
- animo creëren in jouw verkoopspunten of rond jouw evenementen
- animatie, beweging kortom swung brengen in jouw commerciële ruimtes
- klanten, bezoekers aantrekken, zowel nieuwe als terug kerende
- werken aan je imago
- de kwaliteit van jouw dienstverlening naar een hoger nivau tillen

PIXGLASS EEN OPLOSSING, VELE VOORDELEN ! HOE ?
Door gebruik te maken van de laatste nieuwe ontwikkelingen op gebied van informatica,
telecommunicatie en electronica, meerbepaald : panoramische fotografie, 4G, WIFI en uiteraard
de sociale media.
- neem jouw foto van op afstand
- verzending van de foto's via email en automatisch delen via de sociale netwerken
- uitbouwen van een digitaal klantenbestand (email adressen)
- creëren van persoonlijke sjablonen voor jouw foto's

DE VERSCHILLENDE SYSTEMEN
Pixglass Fashion

Pixglass Event

Lachen....

Klikken....

Pixglass Retail

Delen....

MOBIELE APP, JOUW CONNECTIE MET PIXGLASS

De spiegel die met
jou en je projecten
mee denkt

INSTELLINGEN VIA INTERNET
Spiegel 20-0156-SG

Instellings scherm voor
al jouw spiegels

Sjablonen

Mailing

Facebook

Send

Interface voor het aanmaken van jouw
persoonlijke sjablonen

2015.03.17 - 13:47:42

bob@gmail.com

2015.02.21 - 19:36:11

bill-office@me.com

2015.02.15 - 12:52:11

pol@yahoo.com

2015.02.13 - 21:41:11

igor@gmail.com

2015.01.09 - 22:53:11

vanessa.top@mail.com

2015.01.02 - 03:02:11

alex@gmail.com

Beheer van de contacten
en de statistieken

Share

Scherm voor het beheren en delen
van de emails en de bijlagen

Statistieken per dag, per maand,...
en per spiegel

WERKING EN VOORDELEN
De APP en de technologie zijn “white label” dus volledig
personaliseerbaar met het design van jouw merk, winkel,
logo.

PIXGLASS kan perfect geïntegreerd worden in jouw
bestaande omgeving zonder negatieve effecten op
de bestaande inrichting en sfeer.
Indien gewenst kunnen wij voor het design van de spiegel
ook nauw samenwerken met jouw designers en
fabrikanten van jouw interieur.

Dankzij de PIXGLASS
technologie kunnen we
een aantal diensten
aanbieden zoals :

- Video opname, Timelapse
- Afdrukken van de foto's (optie)
- Connectie met jouw sociale netwerken
- Berichtgeving (nieuws, uitnodigingen, ...)

PIXGLASS : DE TROEVEN

- “Van kop tot teen” foto's door beperkte afstand tussen spiegel en persoon.
- Foto en video functie.
- Volledig personaliseerbaar : vorm, afmetingen, materiaal, positie,... van de spiegel.
- Zeer eenvoudige installatie : Plug & Play.
- PIXGLASS respecteert het “portret-recht” geen enkele foto wordt immers bewaard
in de spiegel.

ANALYSE VAN DE GEGEVENS
Buiten de standaard gegevens (mail, sociale media profiel) kan PIXGLASS jou bijkomende (*)
gegevens bezorgen (leeftijd, haarkleur, detectie van bril, humeur,...), dit door de analyse van de
gedeelde foto's.
(*) PREMIUM abonnement

PIXGLASS
server
Email
Sociale media profiel

+

Geslacht (*)
Leeftijd (*)
Humeur (*)
Haarkleur (*)
(*) dmv beeldherkennings/analyse systemen.

Delen
via email en op de
sociale media

PIXGLASS : DE JUISTE KEUZE !
De nieuwste manier om een bijkomende interessante service te bieden aan
jouw klanten én op een eenvoudige en efficiënte manier te comminiceren
via de sociale media én een accurate klanten database op te bouwen!
EVOLUEREN HOEFT
NIET MOEILIJK
TE ZIJN

Het opzetten van onze oplossing is zeer makkelijk en
gebruiksvriendelijk, wordt makkelijk geaccepteerd, dit
dankzij de direct meetbare en zichtbare resultaten.

Ons doel...
- Een simpele, doeltreffende en toekomstgerichte
oplossing
- Klant tevredenheid
- Een kwalitatieve service

De spiegel die met jou en je projecten mee denkt
CONTACTS
Pixglass France

Pixglass Benelux

Rue de l’Industrie
51160 AY
info@pixglass.com
Tel : +33.6.34.31.51.17

Leuvensesteenweg 533
1380 Lasne - België
info@pixglass.eu
Tel : +32.479.21.98.64

www.pixglass.com

