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Narrowcasting in FloriWorld
FloriWorld is een belevingsexplosie van bloemen in 
Aalsmeer waar je alles over bloemen en de veiling leert. 

deFine heeft de narrowcasting aan dit experience 
centre geleverd. In het restaurant en bij de entree 
zijn narrowcastingschermen gemonteerd waarop  de 
menukaart, social mediaberichten, het wifi wachtwoord 
voor gasten en andere actualiteiten worden gedeeld.

Welkom bij 

FloriWorld

Connect to wifi?
              FloriWifi
              welcomeguest



Professionele berichten op je TV met 
deFine Narrowcasting

Wanneer je berichten wilt tonen op tv-schermen wil je makkelijk en snel 
aan de slag kunnen gaan zonder ingewikkelde software of extra kosten voor 
dure templates. Met deFine Narrowcasting kun je op eenvoudige wijze 
professionele berichten maken en delen met veel maatwerk mogelijkheden.

deFine heeft vijftien jaar ervaring met narrowcasting in de retail, musea, 
informatiecentra en op scholen. Met ons team van specialisten monteren we 
hardware door het hele land en geven we trainingen over de software om 
bedrijven een vliegende start te geven met narrowcasting.

Wil jij kwalitatieve schermen op je locatie(s) en een persoonlijk traject om de 
software te leren kennen? Wij vertellen je graag meer over deFine Narrowcasting. 
Een aantal voordelen van deFine Narrowcasting zijn:

 ✓ Advies over proffesionele hardware
 ✓ Online beheertool voor je apparaten (aan- en uitzetten)
 ✓ Professionele tv-schermen geschikt voor intensief gebruik
 ✓ Een eigen technische dienst en storingslijn
 ✓ Gebruiksvriendelijke- en uitgebreide software
 ✓ Geschikt voor kleine én grote organisaties
 ✓ Je bent geen extra geld kwijt aan templates 
 ✓ Te beheren via de webbrowser en handig bij thuiswerken
 ✓ Maatwerk apps om eigen data te visualiseren

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in voor meer informatie! 
Wij zijn bereikbaar op 050-707 4919 of via info@define-it.nl

Een kijkje achter de schermen

Je kunt je narrowcasting berichten zo inrichten 

als jij wilt met handige basiselementen en apps.

Connect to wifi?
              FloriWifi
              welcomeguest



Bedrijfstemplates
Je kunt de huisstijl van je bedrijf of instelling volledig in de narrowcasting 

doorvoeren door je eigen lettertypes te uploaden en bedrijfstemplates aan 
te maken. Zo kun je efficiënt werken wanneer je een nieuw bericht plaatst 

en heb je een professionele en uniforme uitstraling.

Customize de apps
De apps zijn volledig in te richten naar eigen wens. 
Wanneer je bijvoorbeeld de weer-app toevoegt kun 
je een locatie kiezen en instellen voor hoeveel dagen 

je de weersvoorspelling wilt tonen.. 

Basiselementen en apps
Je hoeft bij deFine Narrowcasting geen templates te 

kopen. Je hebt basiselementen en apps ter beschikking 
waar je een bericht in kunt maken.

Hoe werkt deFine Narrowcasting?



Ruime keuze uit apps
Met apps kun je een bericht echt interactief maken. 

Zo kun je bijvoorbeeld je social media koppelen, 
nieuwsberichten tonen, aftellen tot een event, een 

agenda koppelen of een RSS-feed tonen. 

Iedereen kan er mee werken
We snappen dat je geen ingewikkeld systeem 

wilt voor het tonen van berichten op je tv-
schermen. deFine Narrowcasting is eenvoudig 
te gebruiken. Ben je benieuwd hoe het werkt? 

Vraag dan een demo aan.

Heb je eigen data die je 
wilt visualiseren? 

Dat kan ook! Ons team van specialisten kan jou 
helpen een eigen app te maken. Zo hebben we 

bijvoorbeeld apps gemaakt die de opbrengst van je 
zonnepanelen laten zien of het aantal vrije slots van 

een excursie tonen. Met de API-koppeling kan vrijwel 
elke data worden verwerkt in jouw narrowcasting.

Zelf je afspeellijst 
inplannen

Je kunt met onze narrowcasting 
makkelijk vooruitwerken. Zo kun je zelf 

afspeellijsten met bijpassende berichten 
samenstellen en inplannen op zowel de 

begin- als einddatum.

Hoe werkt deFine Narrowcasting?

+



Montage 
mogelijkheden

Bijzondere
toepassingen

Videowall Inbouw / TotemVideomap projectie

Plafond beugelVlakke wandbeugel

Horizontaal, vertikaal of met zwenkarm

Pilaar beugel



KENNISMAKEN

We maken graag vrijblijvend kennis.
In een kennismakingsgesprek 

inventariseren we je wensen en indien 
mogelijk bekijken we de locatie. We 

geven graag advies over de beste 
oplossing voor jullie situatie.
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OFFERTE

Na dit gesprek zullen wij een offerte 
maken waarin jullie wens om wordt 

gezet naar een duidelijk hardware plan 
met een mooi overzicht van de prijzen 

van de software. Sommige prijzen 
worden op uurbasis berekend zoals het 

vullen van content.

REALISATIE
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Wanneer je de offerte goedkeurt 
bestellen wij de benodigde hardware en 
plannen wij de montage in overleg met 
jou in. De montage wordt professioneel 

uitgevoerd door onze monteurs.

OPLEVERING 
&TRAINING

Onze software is zeer 
gebruiksvriendelijk. Om je van een 

vliegende start te verzekeren zit een 
training over het gebruik van de 

software bij ons aanbod inbegrepen. 
Daarin helpen wij je met het inrichten 
van je account zodat jij de focus kunt 

leggen op het maken- en inplannen van 
berichten.

SERVICE
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Ook na de oplevering bieden wij service 
aan. Wij hebben een storingsnummer 
dat je kunt bellen wanneer je vragen 

hebt. Ook kunnen wij op afstand voor je 
kijken naar de status van de players.
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Aan de slag



Narrowcasting Nelson
Nelson is een landelijke winkelketen en verkoopt A-merk 
schoenen. Zij hebben meer dan 100 vestigingen door 
heel Nederland. 

In de vestiging in Groningen hebben wij projectoren 
geplaats voor wayfinding en marketing.

Bij de roltrap die de bezoeker naar de eerste verdieping 
brengt is op de wand een vijf-meter-lange projectie te 
zien. Dit projectievlak wordt geprojecteerd met een 
15.000 lumen beamer.

De kleine beamer wordt gebruikt voor wayfinding. 
Op een langzaam tempo wisselen diverse berichten 
over wayfinding elkaar af. De content is te beheren via 
narrowcasting.

Neem contact op voor meer 
informatie of een vrijblijvende 
offerte via info@define-it.nl






