
Lyckad mässa för VisioSign Sverige AB på ISE 2013
När tionde upplagan av ISE stängde kunde både mässan och VisioSign glädja sig åt nya publikrekord. Mässan besöktes denna gång av över
44 000 människor och är den största mässan i sitt slag. Detta är en av anledningarna till att VisioSign nu för tredje året i följd valde att visa
upp InfoBoard och sitt övriga sortiment av produkter och tjänster för denna stora världspublik. 

VisioSigns mässmonter var betydligt större än förra året och var byggd på ett sätt som skulle göra det möjligt för oss att ta emot betydligt fler intresserade kunder
samtidigt. Av den anledningen hade vi också ökat upp vår bemanning till drygt 10 medarbetare. Allt fler av besökarna känner nu till vår digital signage-mjukvara
InfoBoard sedan tidigare år. Därför kom ofta diskussionen att handla om återförsäljarkoncept och marknadsstrategier.

-Intresset för InfoBoard var stort och vi hade väldigt många besökare i vår monter. De svenska besökarna var särskilt intresserade av vårt koncept för digital
internkommunikation på sjukhus och större utbildningsenheter. Jag fick också kontakt med några intressanta företag som vill ha med InfoBoard i sitt
produktsortiment berättar Erik Rudling, teknisk chef på VisioSign Sverige AB

Många var också nyfikna på vår nya wayfinding-modul. Med hjälp av denna kan man snabbt och enkelt hitta till en specifik plats eller person, oavsett hur stor
byggnaden är. VisioSign har även tagit fram en helt ny produktlinje med små skärmar för placering utanför mötesrum och föreläsningslokaler. Dessa kan enkelt
integreras med Microsoft Exchange för visning av t ex kalendrar och lokalbokning. I detta sammanhang visades även en 10,2" skärm med PoE, strömförsörjning via
nätverk, som är oerhört enkel att installera och integrera med befintlig information. 

-Vår långsiktiga marknadssatsning på internkommunikation för större företag och organisationer har varit mycket lyckosam och under 2012 har vi sett hur vår
kundbas vuxit, trots att konjunkturen inte varit den bästa. Vi har också noterat en ökad försäljning till våra befintliga kunder, som bland annat Arla Foods, Lunds
Universitet och Saint-Gobain Byggprodukter. Detta visar på potentialen hos InfoBoard säger Lasse Lindqvist VD på VisioSign Sverige AB.

Vid frågor kontakta:
Lasse Lindqvist, VD
0723-02 30 86
lasse@visiosign.se

VisioSign är en ledande leverantör av digital internkommunikation på den nordiska marknaden inom industri och offentlig verksamhet.
VisioSign har ca 30 anställda och har bolag i Sverige, Danmark, Norge och England.

Tillsammans med våra kunder skapar vi värden genom att använda InfoBoard för att snabbt och enkelt kommunicera med medarbetare och
kunder. 

VisioSign har ca 30 anställda och har bolag i Sverige, Danmark, Norge och England.

Några av våra kunder som idag använder InfoBoard är bland annat Carlsberg, Arla Foods, Procordia, Lunds Universitet, Region Halland,
Schneider Electric Sverige AB och Saint-Gobain Byggprodukter AB.

För med information: www.visiosign.se


