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Digital signage wciąż nieśmiało wkracza na rynek 
tradycyjnej, czyli wciąż statycznej w przekazie formy 
reklamy zewnętrznej. Jednak na ulicach miast coraz 
częściej można spotkać ekrany czy kioski dotykowe, 
które przyciągają uwagę swoją dynamiczną 
treścią. Odbiorcę przekazu można jeszcze bardziej 
zaangażować - zachęcając go do interakcji. 

Na rynku reklamy outdoorowej 
digital signage można 

wyodrębnić dwie kategorie 
przekazu promocyjnego. Pierwsza 

z nich obejmuje te rozwiązania, 
do których odbiorcy nie mają 

bezpośredniego dostępu -
czyli wszelkie ekrany LED czy 

ściany złożone z monitorów 
LCD. Natomiast druga kategoria 
reklamy zewnętrznej jest mocno 

rozbudowana i oznacza wszystkie 
te urządzenia, z którymi 

użytkownik może prowadzić 
interaktywną komunikację: 

kioski dotykowe, totemy 
reklamowe, folie do tylnej 

projekcji połączone z ekranami 
dotykowymi czy podłogi 

interaktywne. 

Wielkoformatowy LED 
- też interaktywny 
Obecnie największy boom przeżywają rozwiązania pierwszej 
kategorii - instalacje złożone z ekranów LED-owych i ma to swoje 
uzasadnienie ekonomiczne. Dostępne moduły LED są coraz tańsze, 
a oprócz tego na rynku pojawiły się konkurencyjne cenowo ekrany 
chińskich producentów. Nośniki LED-owe cechują się zwykle 
bardzo dużymi rozmiarami i koncentracją w miejscach, w których 
występują znaczne skupiska ludności, jak dworce kolejowe czy 
skrzyżowania arterii miejskich. 
Wielkoformatowe instalacje LED mogą być także wykorzystywane 
do interaktywnej komunikacji z widzami. Sprzyja temu fakt, że 
ekrany te znajdują się w miejscach będących głównymi ciągami 
komunikacyjnymi i wiele osób oczekujących na np. pociąg, 
może stać się aktywnymi uczestnikami takiej komunikacji. 
W niedalekiej przeszłości możemy znaleźć przykłady takich 
zastosowań. Przed świętami Bożego Narodzenia 2008 na 
zlokalizowanym na warszawskim Dworcu Centralnym ogromnym 
ekranie projekcyjnym prezentowane były życzenia wysyłane przez 
podróżnych z telefonów komórkowych. Treść SMS-a ukazywała się 
już po kilku sekundach od wysłania. 
Ciekawym przykładem outdooru interaktywnego jest też na pewno 
akcja „LED's Sunshine", zorganizowana latem 2009 r. W kilku 
nadbałtyckich miejscowościach stanęły ogromne ekrany LED 
o wymiarach 4x3 metry, które wyświetlały w czasie rzeczywistym 
pozdrowienia oraz zdjęcia wysyłane z telefonów komórkowych 
przez osoby znajdujące się w pobliżu nośników. 
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„Porozmawiać" 
z ekranem dotykowym 
Innym rodzajem interaktywnej komunikacji 
z odbiorcami są ekrany dotykowe spotykane 
w wielu miejscach, jak galerie handlowe, 
hipermarkety, dworce czy przystanki autobusowe. 
Nośniki z bezpośrednim dostępem do klienta 
to wciąż rzadkość, jednak dynamiczny rozwój 
nastąpi dopiero od drugiej połowy 2010 roku. 
Cena tych instalacji jest wciąż wysoka, ale można 
już zauważyć, że podzespoły do ich stworzenia 
są coraz tańsze, co będzie skutkowało większym 
zainteresowaniem tą formą komunikacji 
interaktywnej. 

Na pewno ciekawym rozwiązaniem zaskakującym 
przechodniów będą ekrany dotykowe umieszczane 
na witrynach sklepowych. Zainteresowani 
będą mogli przeglądać np. ofertę sklepu nawet 
w godzinach jego zamknięcia, a reklamodawcy 
zyskają dodatkowe narzędzie promowania 
produktów. Obecnie ekran dotykowy o rozmiarze 
65", umieszczany w witrynie sklepowej 
i składający się z folii tylnoprojekcyjnej, nakładki 
projekcyjnej thru-glass oraz projektora jest już 
dostępny w podobnej cenie, co profesjonalny 
ekran LCD. 
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Największy azjatycki ekran telewizyjny w centrum handlowym The Place, Pekin, Chiny 

Multimedialne galeria i kiosk 

Co ciekawe, interaktywna komunikacja sięgnęła 
nawet bruku, ale w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu - w galeriach handlowych kilku miast 
Polski, jak Opole, Wrocław czy Włocławek, 
konsumenci spacerują po specjalnych podłogach 
interaktywnych. Prezentowane w ciekawy 
sposób treści zachęcają konsumentów do 
wejścia do placówki, a reklamy produktowe 
pomagają w podejmowaniu decyzji zakupowych. 
Komunikacja z interaktywną podłogą jest 
uzależniona tylko i wyłącznie od ruchów 
wykonywanych przez konsumenta. 
Również w galeriach, ale przede wszystkim 
w bardziej zaludnionych miejscach, jak dworce 
kolejowe czy przystanki autobusowe, wyrastają 
coraz częściej kioski multimedialne. Spotykamy je 
już od wielu lat, jednak dopiero teraz przeżywają 
okres prosperity. Wyposażone są w ekrany 
dotykowe i umożliwiają interaktywną komunikację 
- przekazują nam potrzebne informacje, ale 
są też nośnikiem materiałów reklamowych. 
W przeszłości kioski multimedialne funkcjonowały 
jako niezależne punkty, teraz skupiane są w sieci, 
za pomocą których możliwe jest przeprowadzanie 
kampanii reklamowych i wyświetlanie 
identycznego przekazu promocyjnego. 
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Interaktywna 
reklama outdoorowa 
Współczesny komunikat reklamowy staje się coraz 
bardziej interaktywny. Przekaz digital signage - reklama 
i informacja na nośnikach cyfrowych - daje bardzo 
szerokie możliwości interakcji z odbiorcą. Nie mówimy 
tu już jedynie o nośnikach indoorowych, takich jak 
chociażby kioski multimedialne, oparte na monitorach 
dotykowych, czy samoobsługowe punkty informacyjne, 
które stają się obecnie standardem. Przekaz 
interaktywny jest również możliwy w outdoorze. 
Komunikat kierowany do klienta za pośrednictwem 
nośników outdoorowych w ramach tzw. Point of 
Transit (POT) ma na celu zwrócenie uwagi osoby 
przechodzącej obok sklepu albo punktu usługowego. 
Współczesne media reklamowe dają przykładowo 
możliwość interaktywnej komunikacji z klientem 
poprzez witrynę placówki. W tym zakresie systemy 
DS oferują wiele możliwości: przekaz z monitora LCD, 
czy projektora, ale również interaktywną witrynę, która 
dzięki rozwiązaniom dotykowym umożliwia zapoznanie 
się np. z ofertą banku czy biura podróży nawet po jego 
zamknięciu. 

Totemy reklamowe 
Niebawem - obok kiosków multimedialnych 
- zaczną pojawiać się tzw. totemy reklamowe, 
z którymi zainteresowani będą mogli prowadzić 
interaktywną komunikację. Totemy reklamowe 
są to ekrany LCD o podwyższonej jasności, 
zamknięte w pyłoodpornej, wodoszczelnej, 
klimatyzowanej i podgrzewanej obudowie. 

Komunikacja jest możliwa dzięki wyposażeniu 
tych urządzeń w nakładki dotykowe. Tak 
zaprojektowany totem reklamowy funkcjonuje bez 
zarzutu w każdych warunkach atmosferycznych 
i co bardzo ważne - jest też odporny na działania 
wandali. 
Totem reklamowy jest mocno zaawansowanym 
rozwiązaniem i jedynym mankamentem jest w tym 
momencie dość wysoka cena. Z tego też względu 
jeszcze rzadko można spotkać je w miejscu ich 
przeznaczenia - czyli tam, gdzie znajdują się duże 
skupiska ludzi (centra miast, dworce kolejowe, 
przystanki autobusowe). Z biegiem czasu staną 
się one bardziej dostępne cenowo dla inwestorów 
i tym samym dla reklamodawców, którzy swój 
przekaz promocyjny - poprzez interaktywną 
komunikację - będą mogli w ciekawy sposób 
prezentować wszystkim zainteresowanym. 

Kierunek - interaktywny 
outdoor 
Wszelkich nośników pozwalających na 
interaktywną komunikację z użytkownikami 
mielibyśmy na ulicach naszych miast, w galeriach, 
dworcach kolejowych czy na przystankach 
autobusowych znacznie więcej. Problemem 
jest nie tylko wciąż wysoka cena instalacji, 
ale też spore rozdrobnienie - brak dużej 
sieci o globalnym zasięgu, co uniemożliwia 
przeprowadzanie kampanii reklamowych na 
szeroką skalę. Sukces na rynku osiągnie na pewno 
ta firma, której uda się połączyć wiele nośników 
reklamowych w jedną sieć. 
Digital signage wciąż mocno się rozwija 
i proponuje rzeczywiście wiele sposobów 
ciekawego przekazu promocyjnego przy użyciu 
środków outdooru interaktywnego. Znudzeni 
tradycyjną reklamą na billboardach, na pewno 
chętnie wciągniemy się w interaktywną 
komunikację z kioskiem multimedialnym lub 
ekranem dotykowym w witrynie sklepowej, czy 
wyciągniemy telefon komórkowy, aby wziąć udział 
w interaktywnej zabawie z ogromnym ekranem 
projekcyjnym. 
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