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Niezależnie od tego, czy chodzi o nowy projekt 
budynku, przebudowę sklepu lub po prostu szybką 
modernizację w czasie Bożego Narodzenia, możemy 
pomóc Ci z wszystkimi potrzebami POS.

Z szeroką gamą produktów w ofercie, począwszy od  
prostej i skutecznej ramy plakatowej do 
najnowocześniejszych

zewnętrznych totemów cyfrowych, zrealizujemy Twój 
wymarzony projekt, omawiając uprzednio oczekiwania 
dotyczące budżetu i czasu dostawy.

Niech Twoje marzenia staną się rzeczywistością. 
Nasz projekt oraz jego realizacja sprostają Twoim 
oczekiwaniom oraz zapewnią wyjątkowy poziom 
usług, z których jesteśmy znani. Od drobnych 
poprawek do naszych standardowych projektów bądź 
indywidualnych, w pełni dostosowanych rozwiązań.

Skorzystaj z naszych usług, aby zobaczyć różnicę. 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy 
pomóc Ci usprawnić komunikację i jednocześnie 
obniżyć koszty.

Jako wiodący, europejski producent systemów POS 
i rozwiązań cyfrowych naprawdę możemy pomóc Ci, 
zobaczyć różnicę.

Zespół Jansen Display







STANDY DO CENTRÓW 
HANDLOWYCH
Standy zaprojektowane według indywidualnego projektu połączone 
z plastikowymi kieszeniami na ulotki, broszury, katalogi lub inne 
informacje. 









STANDY 
DOSTOSOWANE 
DO TWOJEJ 
REKLAMY

• Dostosuj standardowe produkty do Twoich potrzeb
• Zaprojektuj oryginalne, niestandardowe rozwiązania  

do Twojej nadzwyczajnej reklamy









STANDY DO TABLETÓW  
I ULOTEK
Nowoczesny i interaktywny sposób promocji. Zaprezentuj 
swoim Klientom nowy katalog i zapytaj, co o nim sądzą. 

• Innowacyjna reklama

• Wykonywane na zamówienie

• Zawiera dodatki oraz uchwyty, aby spełniać Państwa 
potrzeby





Plakat lub reklama na naprężonej tkaninie. 

Możliwość umieszczenia tabletu oraz kieszeni 

na ulotki.

Elegancja, nowoczesność, efektywność.

TOTEMY 
WOLNOSTOJĄCE



PODŚWIETLANE SYSTEMY 
ZEWNĘTRZNE
Najnowocześniejsza, trwała gablota podświetlana gotowa 
do pracy 24/7, 365 dni w roku. Idealna do użytku na 
uniwersytetach, dworcach oraz w innych przestrzeniach 
publicznych, w których chcesz przyciągnąć uwagę 
przechodniów.

• Czarny, elegancki design z podświetleniem LED

• Wolostojące, odporne na warunki  
atmosferyczne oraz trwałe

• Do użytku z plakatem  
lub reklamą  
na naprężonej  
tkaninie









PRAKTYCZNE STANDY  
DO OBIEKTÓW HANDLOWYCH 

• Indywidualny projekt
• Dostosowane zarówno do małych,  

jak i większych sklepów
• Konstrukcja dostosowana do Twoich 

potrzeb



INDYWIDUALNE 
TOTEMY CYFROWE
Wolnostojące totemy cyfrowe z Twoim logo, spersonalizowanym 
kolorem i innymi przeróbkami. 

• Dwustronna, wąska konstrukcja do użytku 
zewnętrznego, dostępna w wielu wymiarach

• Dotykowe ekrany o wysokiej jasności
• Dostępne indywidualne rozwiązania – kreowanie 

marki
• Różnorodne opcje kolorystyczne
• Proste zarządzanie zawartością poprzez wejście 

USB lub przez internet



ODKRYJ WIĘCEJ 
I ZOBACZ RÓŻNICĘ 
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Jansen Display Sp. z o.o.
ul. Aleksandra Kotsisa 4

03-307 Warszawa

Polska

Tel.: 22 852 01 50

info@jansen-display.pl

wiecej szczegółów na stronie www.jansen-display.com


