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DIGITAL SIGNAGE

quem somos
Com grande experiência no mercado de comunicação,
desenvolvendo serviços e produtos com grande
qualidade e tecnologia, a CG Mídia Visual se especializa
gradativamente de acordo com as necessidades dos
clientes e do mercado.
Buscando sempre formas inovadoras na produção de
materiais de sinalização e comunicação visual, a CG conta
com uma equipe de proﬁssionais especializados,
equipamentos e soluções de última geração. Tudo para
oferecer um resultado ﬁnal de primeira qualidade e de
ﬁno acabamento. São estes fatores que atraem a atenção
de conceituadas empresas que são nossos clientes há
anos e comprovam a eﬁciência e qualidade oferecida por
nossos produtos e serviços.
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Fazemos parte de um grupo de
empresas de comunicação
com mais de 24 anos de
tradição no mercado,
possuindo um variado porfólio
de produtos e serviços.

sinalização
digital
Soluções completas de digital signage para qualquer tipo
de aplicação, com gestão remota e integração IoT.
Utilizamos as mais modernas tecnologias em hardware e
software para qualquer tamanho de projeto. Realizamos
a implantação e instalação do sistema, bem como a
produção de conteúdo e assessoria para gestão das telas.
Aplicações: Cardápios eletrônicos, TV empresarial, Sala de
espera em clínicas, Video Wall, Salas de Reunião,
Refeitórios, Lousas interativas, Estatísticas de produção,
Promoções, Sistema interno de notícias entre outras.

mí
dia
visu
al

aplicações

digital signage

Cardápio

Video Wall

Promoções

Showcase de produtos
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aplicações

interativas

Kiosks

Terminais de consulta

Smart Mirror

Gestão de ﬁlas
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gestão
simpliﬁcada
Criar e gerenciar conteúdo
para digital signage nunca foi tão fácil!
Solução plug-and-play
- Fácil Instalação;
- Hardware acessível e barato;
- Rede cabeada, wireless ou móvel (3G/4G);
- Infraestrutura totalmente escalonável.
Alta compatibilidade de conteúdo
- Vídeos Full HD, imagens, streaming, Youtube, TV ao vivo,
documentos PDF, HTML, Excel, Word, PPT e páginas web;
- Permite criação de widgets e tickers personalizados;
- Se adapta a qualquer tamanho e resolução de tela;
- Seguro e confiável com firewall e encriptação SSL.

Gestão simples e eficiente
- Interface simples e intuitiva;
- Edição de layout drag-and-drop;
- Gerencie as telas pelo computador ou celular;
- Armazenamento em nuvem ilimitado;
- Relatórios de exibição.
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mais
informações
(19) 3894-6007
www.cgvisual.com.br
atendimento@cgvisual.com.br

obrigado!
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