
SZÁLLODAI KÖZÖSSÉGI TEREK
DIGITÁLIS ÁTALAKULÁSA
Innovatív megoldások, amelyek 
1 nap alatt kitermelik az árukat!
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Néhány praktikus ötlet, amelyek segítségével az Ön szállodájában is elérhetővé válnak 
a vendégek számára a 21. század vizuáltechnikai eszközei – akár beruházás nélkül.
Vonzó technológia = több üzleti vendég

Nehézkes beállítás? Vibráló fényű, kis fényerejű 
projektor? Külön szakember az előkészítéshez?
Felejtse el!
Az interaktív LCD-kijelzővel egyszerűbb a konfe-
renciaterem, tárgyaló berendezése és bérbeadása.
Nem kell kábelezni, eltűnnek a vezetékhalmok.
Nagy felbontás, nagy fényerő, hosszú élettartam, 
alacsony fogyasztás. A projektoros rendszereknél 
alacsonyabb élettartam-költségek. 1% alatti 
meghibásodási arány. 
Egyszerű kezelés, nincs szükség technikusra.
Görgős állványra szerelve könnyen mozgatható.

Ideális megoldás online, hibrid vagy 
jelenléti értekezletekhez, képzésekhez 
– akár a nyaralás alatt is, ha sürgős...
Kollaborációs (közös munka) megol-
dással, akár beépített számítógéppel és 
stabil, biztonságos képernyőtükrözéssel, 
igény esetén titkosított video-
konferencia-megoldással. Egy mobil-
telefonnal felcsatlakozhatnak a résztvevők, 
és elérhetik megszokott távoli környezetüket.

Interaktív eszközök céges rendezvényekre – látványos konferenciák, 
képzések és előadások

COVID-biztos privát tárgyaló

akár 25–50.000 Ft = 1 napi terembérlet!HAVI DÍJ TARTÓS BÉRLET ESETÉN:

HAVI DÍJ TARTÓS BÉRLET ESETÉN:
akár 25–35.000 Ft = 
1 napi terembérlet!

DIGITÁLIS TÁBLÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



Androidos fejlesztő játékok, kollaboratív érintős
játékok, digitális rajzfelület. Ezzel lehet 
a mai gyerekeket lekötni! Fali 
képernyők játékkonzolok-
hoz, interaktív asztalok 
kicsiknek.
Egy új eszköz az ani-
mátorok számára, 
ahol a gyerekek kiélhetik 
digitális eszközök adta extra 
 lehetőségeket.

Egyre nagyobb az igény a tömegtől való 
elkülönülésre, a szeparált, biztonságos  
szolgáltatásokra. 
A tárgyalóterem átrendezésével, átbútorozásával 
akár egy meghitt mozi- és játékszoba is létrehozható. 
Privát vetítéssel, meccsnézéssel vagy interaktív 
játékokkal, UHD minőségű, tűéles képpel, kiegészítő 
cateringgel...
Pároknak, üzleti és baráti társaságoknak, 
családoknak, e-sportolóknak 10–12 főig.
86”-os képernyővel szerelve javasoljuk, akár mobil 
állványos változatban is. Kiegészítő hangprojektorral 
és/vagy 5.1-s hangrendszerrel is rendelhető.

Tájékoztassa vendégeit folyamatosan az 
elérhető szolgáltatásokról, programokról, a járatok 
indulási idejéről vagy akár a forgalmi dugókról! Akár 
vezeték nélküli megoldással is kiépíthető, csak 
egy konnektor szükséges.
Állítsa interaktív módba, hogy vendégei bön-
gészhessenek az interneten vagy használhassák 
az Ön applikációját vagy elégedettségi kérdőívét. 
Kioszk módba állítva viszont csak a vetített tartalom 
megtekintésére van lehetőség.
Hála a hosszú élettartamnak, soha nem kell kikap-
csolni. Jelenlét-érzékelővel kiegészítve automatikusan 
kikapcsol, ha senki nem használja, és bekapcsol, ha 
valaki a elhalad a közelében. 

Gyermek foglalkoztatás, animáció

Privát, COVID-biztos mozi- és 
játékszoba

Promóciók, üzenetek, 
információk futtatása

HAVI DÍJ TARTÓS BÉRLET ESETÉN:

HAVI DÍJ TARTÓS BÉRLET ESETÉN:

HAVI DÍJ TARTÓS BÉRLET ESETÉN:

20.000–50.000 Ft

50.000–80.000 Ft
+ opcionális hangrendszer

30.000–50.000 Ft
+ opcionális digital signage rendszer



Hatalmas 65-86”-os érintőképernyő mozgatható, 
nagyméretű látványelemként, rajta pro-
móciós videókkal, termékbemutató filmekkel, élő 
videokonferencia-lehetőséggel, vagy a közönséget 
megállító játékokkal.
Igény esetén kiterjesztett valóság alkal-
mazással is rendelhető. A rendezvény mozgal-
masságához gamifikációs megoldást is 
tudunk biztosítani, amellyel növelhető a standok 
látogatottsága és a márkák bevésődése.

A vállalati képzések elengedhetetlen tartozéka 
ma már az interaktív érintőképernyő. 
Kiváltja a flipchart-ot, a fehér táblát 
és a projektort. Az előadó rendkívül nagy 
szabadsággal rendelkezik, akár előadás közben 
változtathat az anyagán, pl. egy friss grafikon 
beszúrásával az internetről.
Minden megszokott szoftverrel (pl. Power-
Point, Google Slides, Word, Excel) használható. 
A beépített táblaszoftverrel profi interaktív 
prezentációk készíthetők  a hallgatóság szeme 
láttára vagy akár előre összeállított formában. 
Az előadások anyaga közvetlenül a tábláról 
elküldhető a hallgatók e-mail címére.
A hallgatóság aktívan bekapcsolódhat 
az előadásba, a saját mobileszközük képe a 
táblán vezeték nélkül megjeleníthető. 
Beépített (OPS) számítógéppel, 86”-os kijelzővel 
javasolt.

A termékeinket működés közben megtekintheti – előzetes egyeztetés után – budapesti bemutató
termünkben vagy vidéki partnereinknél. 
Kérjen bővebb telefonos vagy videokonferenciás tájékoztatót, de kérésére szívesen fel is keressük Önt.

A megadott bérleti díjak a szokásos konfiguráción alapuló becslések, a Grenkeleasing aktuális kondícióinak figyelembe vételével. Az árak nem tartalmazzák 
a szállítási, szerelési és beüzemelési díjakat, kivéve, ha az ingyenes szerelést vagy szállítást külön jelezzük. A díjak előzetes értesítés nélkül változhatnak, 
ezért ha érdeklik a Legamaster digitális megoldások, kérjen tőlünk árajánlatot. A Grenkeleasing konstrukció igénybe vételéhez előzetes, egynapos, könnyített 
hitelvizsgálat szükséges. A választható futamidő 24–60 hónap.

E-mail: interaktiv@stiefel.hu Tel.: (06-1) 4152010

Kiállítások, termékbemutatók, 
üzleti promóciók

Vállalati képzések és szakmai 
rendezvények

HAVI DÍJ TARTÓS BÉRLET ESETÉN:

HAVI DÍJ TARTÓS BÉRLET ESETÉN:

35.000–80.000 Ft + opcionális kiterjesztett valóság 
szoftver és gamifikációs program

70.000–80.000 Ft
+ Airserver a mobil eszközök tükrözéséhez



Korszerű digitális eszközök modern és energiatakarékos 
tárgyalókba és konferenciatermekbe
Grenkeleasing finanszírozással, havi fizetéssel Akár egy szállodai szoba egy napi 
áráért egy hónapra! Rejtett költségek nélkül!

RÉSZLETESEBB INFORMÁCIÓKÉRT LÁTOGASSON EL A WEBOLDALUNKRA!
WEBÁRUHÁZ: WWW.LEGAMASTER.SHOP

 4K UHD felbontás  Képernyőtükrözés  5 év garancia minden 
Legamaster kijelzőre

 Számtalan csatlakozási 
lehetőség 
(USB2.0, USB3.0, USB c-type, 
HDMI, Displayport, VGA stb)

 VESA szabvány

 Opcionális teremfoglalási 
rendszer

 Érintőkijelző – 32 pontos 
érintés érzékelés 

 Opcionális kamera 
mikrofon rendszerrel

 Opcionális soundbar extra 
hangrendszer és jelenlét 
érzékelő rendszer

 Beépített hangrendszer

 Biztonsági üveg borítás

 Fehértábla szoftver

 Felülíró funkció bármely 
forrás esetén

INTERAKTÍV ÉRINTŐKIJELZŐK 55”-86” KÉPERNYŐÁTMÉRŐVEL (137 cm-218 cm)

Kész megoldás tárgyalásokhoz, prezentációhoz, oktatáshoz, 
fejlett érintőképernyős technológiával

STIEFEL EUROCART KFT.
 Vizuáltechnikai üzletág

Iroda: 1141 Budapest, Fogarasi út 127.
Tel.: +36 1 415 2010
E-mail: interaktiv@stiefel.hu

Az Ön Stiefel-partnerewww.stiefelinteractive.hu

KERESSE KATALÓGUSAINKAT!

HAGYOMÁNYOS VIZUÁLTECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉS SZÁLLODAI TÉRKÉPEK IS A STIEFEL-TŐL!


