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	  	  Sharp	  presenterar	  planer	  för	  tillväxt	  under	  ISE	  

Som	  ledande	  tillverkare	  av	  Visual	  Solutions-‐lösningar	  gör	  Sharp	  flera	  viktiga	  tillkännagivanden	  
vid	  ISE	  som	  ingår	  i	  företagets	  planer	  för	  2015.	  

Det	  senaste	  halvåret	  har	  Sharp	  rekryterat	  flera	  nya	  förmågor,	  förstärkt	  sin	  position	  som	  tillverkare	  
av	  innovativa	  produkter	  som	  marknaden	  ropar	  efter	  samt	  investerat	  i	  sina	  kanalpartners. 

– Vi	  har	  stora	  planer	  och	  ambitioner	  för	  2015,	  och	  ser	  fram	  emot	  en	  framgångsrik	  mässa	  
tillsammans	  med	  våra	  partners.	  Våra	  produkter	  används	  i	  skräddarsydda	  och	  innovativa	  visuella	  
lösningar	  och	  implementeras	  av	  vårt	  lojala	  nätverk	  av	  motiverade	  samarbetspartners, säger	  
Michael	  Bailly,	  produkt-‐	  och	  marknadsdirektör,	  Visual	  Solutions,	  Sharp	  Europe. 

Medarbetare	  
Under	  2014	  har	  Sharp	  utökat	  sin	  europeiska	  ledningsgrupp	  inom	  Visual	  Solution	  med	  två	  nya	  
medlemmar	  som	  ska	  ansvara	  för	  utvecklingen	  av	  Sharps	  professionella	  storformatskärmar	  för	  
affärsbruk.	  Sid	  Stanley,	  försäljningsdirektör	  för	  Europa,	  och	  Michael	  Bailly,	  produkt-‐	  och	  
marknadsdirektör	  för	  Europa,	  utvecklar	  Sharps	  sammankopplade	  försäljnings-‐,	  marknadsförings-‐	  
och	  produktstrategi.	  

Produkter	  
Sharp	  presenterar	  vid	  ISE	  (Hall	  11/E76)	  en	  55”	  LCD-‐videovägg	  i	  full	  HD	  (PN-‐V551);	  företagets	  första	  
med	  UCCT-‐kalibreringstekniken	  ”Uniform	  Colour	  Calibration	  Technology”.	  UCCT	  är	  en	  avancerad	  
teknik	  för	  maskinvarukalibrering	  som	  vanligtvis	  endast	  hittas	  hos	  specialiserade	  och	  avancerade	  
skärmar.	  Tekniken	  säkerställer	  jämn	  ljusstyrka	  och	  enhetlig	  vitpunktsnivå	  över	  skärmens	  hela	  yta,	  
samt	  över	  alla	  sammankopplade	  skärmar	  i	  en	  videovägg.	  Sharp	  utökar	  också	  sitt	  4K-‐utbud	  med	  
70”-‐skärmen	  PN-‐H701	  avsedd	  för	  dygnet	  runt-‐drift,	  utrustad	  med	  Sharps	  egenutvecklade	  
klassledande	  UV2A	  4K	  TFT-‐panelteknik	  som	  återger	  livfulla	  och	  mättade	  färger.	  Montern	  inkluderar	  
dessutom	  Sharps	  nya	  PN-‐Y-‐bildskärmsserie	  och	  tillhörande	  reklamskyltsystem	  som	  även	  har	  en	  
USB-‐ansluten	  mediespelare	  med	  spellista	  för	  automatisk	  uppspelning.	  

Lösningar	  
Inom	  flera	  olika	  temaområden	  som	  omfattar	  4K,	  samverkan,	  handel,	  utbildning	  och	  interaktiva	  
zoner,	  presenterar	  Sharps	  utvalda	  Premium-‐partners	  ett	  flertal	  integrerade	  lösningar	  för	  olika	  
typer	  av	  affärsverksamheter.	  Lösningarna	  inkluderar	  stora,	  ljusstarka	  bildskärmar	  för	  butiker,	  
interaktiva	  pekskärmar,	  videoväggar	  och	  digitala	  reklamskyltar,	  vilka	  demonstrerar	  Sharps	  
avancerade	  UV2A	  TFT	  samt	  IGZO-‐	  och	  200	  Hz	  IR-‐pekskärmsteknik.	  
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Partners	  
Under	  ISE	  introducerar	  Sharp	  sitt	  Visual	  Solutions	  Reseller	  Program;	  en	  ny	  satsning	  för	  att	  belöna	  
professionella	  bildskärmsåterförsäljare	  som	  satsar	  på	  marknadsföring	  av	  Sharps	  produkter	  och	  strävar	  
efter	  att	  göra	  Sharp	  till	  en	  strategisk	  del	  av	  sin	  verksamhet.	  Fördelarna	  med	  detta	  är	  möjligheten	  till	  
större	  marginaler	  för	  vissa	  produkter,	  tillgång	  till	  kvalificerade	  säljtips	  och	  kontakt	  med	  en	  av	  Sharps	  Key	  
Account	  Managers.	  Ackrediterade	  partners	  på	  guldnivå	  erhåller	  dessutom	  förhandsinformation	  om	  nya	  
produkter	  för	  underlättande	  av	  deras	  planeringsarbete.	  

Mer	  information	  finns	  på:	  	  
www.sharp.eu	  
http://www.linkedin.com/company/sharpeurope/	  	  
www.twitter.com/SharpEurope	  	  
www.youtube.com/SharpEurope	  	  
www.humansinvent.com	  
	  

Om	  Sharp	  Visual	  Solutions	  
I	  egenskap	  av	  innovatör	  och	  världsledande	  tillverkare	  av	  bildskärmar	  har	  Sharp	  ett	  omfattande	  sortiment	  
bildskärmar	  och	  lösningar	  för	  alla	  typer	  av	  professionella	  tillämpningar.	  Sortimentet	  inkluderar	  upp	  till	  90	  
tum	  stora	  bildskärmar	  med	  enastående	  funktioner	  såsom	  hög	  ljusstyrka,	  exceptionellt	  hög	  bildkvalitet,	  låg	  
energiförbrukning	  och	  dygnet	  runt-‐drift.	  Vissa	  modeller	  har	  dessutom	  avancerade	  funktioner	  såsom	  
videoväggsmöjlighet,	  pekinteraktivitet	  och	  exceptionellt	  hög	  upplösning.	  Via	  Sharps	  Cloud	  Portal	  Office,	  
som	  är	  en	  delningstjänst	  för	  lagring	  och	  arbetsflöden,	  förser	  Sharp	  användarna	  med	  bättre	  anslutnings-‐	  
och	  kommunikationsmöjligheter	  som	  resulterar	  i	  effektivare	  lagarbete	  och	  högre	  produktivitet.	  Sharp	  kan	  
därför	  bidra	  med	  den	  perfekta	  lösningen	  för	  alla	  professionella	  visningsbehov.	  
	  


