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SHARP	  PRÆSENTERER	  SINE	  VÆKSTPLANER	  PÅ	  ISE-‐MESSEN	  

Sharp	   Europe,	   der	   er	   den	   førende	   producent	   af	   Visual	   Solutions-‐teknologi,	   benytter	   ISE-‐
messen	  til	  at	  præsentere	  flere	  af	  sine	  spændende	  planer	  for	  2015.	  

“I	  de	  seneste	  seks	  måneder	  har	  vi	  haft	  utrolig	  travlt	  med	  at	  hente	  nye	  talenter,	  styrke	  vores	  
position	  som	  producent	  af	  førsteklasses,	  innovative	  og	  efterspurgte	  produkter,	  og	  med	  at	  
investere	  i	  vores	  distributionspartnere,”	  forklarer	  Michael	  Bailly,	  europæisk	  produkt-‐	  og	  
marketingdirektør	  for	  Sharp	  Visual	  Solutions	  i	  Sharp	  Europe	  og	  fortsætter:	  “Vi	  har	  store	  planer	  
og	  ambitioner	  for	  2015	  og	  ser	  frem	  til	  en	  succesfuld	  ISE	  sammen	  med	  vores	  partnere.	  Vi	  er	  ikke	  
en	  storsælger	  af	  skærme	  –	  det	  passer	  til	  vores	  forretningsmodel	  med	  distributionskanalerne	  i	  
centrum.	  Vores	  produkter	  anvendes	  i	  skræddersyede	  og	  innovative	  visuelle	  løsninger,	  som	  
vores	  loyale	  netværk	  af	  nære	  og	  motiverede	  integratorer	  forstår	  at	  udnytte	  effektivt.”	  	  

Ledelse	  
I	  2014	  føjede	  Sharp	  to	  nye	  medlemmer	  til	  sit	  europæiske	  ledelsesteam	  for	  Visual	  Solutions.	  De	  
får	  ansvaret	  for	  at	  udvikle	  Sharps	  forretningsområde	  for	  storskærme	  til	  professionel	  brug.	  Sid	  
Stanley,	  europæisk	  salgsdirektør	  og	  Michael	  Bailly,	  europæisk	  produkt-‐	  og	  marketingdirektør,	  
driver	  Sharps	  sammenhængende	  salgs-‐,	  marketing-‐	  og	  produktstrategi	  fremad.	  

Produkter	  
På	  ISE	  viser	  Sharp	  en	  Full-‐HD	  55”	  LCD-‐videovægskærm	  (PN-‐V551),	  Sharps	  første	  produkt	  der	  
anvender	  ”Uniform	  Colour	  Calibration	  Technology”	  (UCCT).	  UCCT	  er	  en	  avanceret	  
kalibreringsteknologi	  til	  hardware,	  der	  normalt	  kun	  findes	  i	  specialiserede	  skærme	  i	  den	  højere	  
prisklasse.	  Teknologien	  sikrer	  ensartet	  lysstyrke	  og	  ensartet	  hvidpunkt	  lige	  fra	  skærmens	  midte	  
og	  helt	  ud	  til	  kanterne,	  og	  på	  alle	  skærme	  i	  en	  videovæg.	  Sharp	  udvider	  også	  sin	  4K-‐portefølje	  
med	  PN-‐H701	  70”-‐skærmen,	  som	  tilbyder	  24/7	  pålidelighed	  og	  Sharps	  egen	  verdensførende	  
UV2A	  4K	  TFT-‐skærmteknologi,	  der	  giver	  dynamiske	  og	  dybe	  farver.	  Med	  på	  udstillingen	  er	  også	  
Sharps	  nye	  PN-‐Y-‐skærmserie	  og	  det	  tilknyttede	  system	  til	  “problemfri	  skiltning”.	  Dette	  system	  til	  
enkel	  indholdsstyring	  omfatter	  en	  USB-‐medieafspiller	  med	  en	  automatisk	  playliste.	  

Løsninger	  
I	  en	  række	  separate	  zoner	  inddelt	  efter	  temaerne	  4K,	  samarbejde,	  detailhandel,	  uddannelse	  og	  
interaktivt	  vil	  Sharps	  særligt	  udvalgte	  partnere	  præsentere	  en	  række	  integrerede	  løsninger	  
rettet	  mod	  forskellige	  forretningsmiljøer.	  Løsningerne	  omfatter	  store,	  lyse	  skærme	  til	  
detailhandelen,	  trykfølsomme	  interaktive	  skærme,	  videovægge	  og	  digital	  skiltning,	  som	  viser	  
Sharps	  avancerede	  teknologier	  UV2A	  TFT,	  IGZO	  og	  200	  Hz	  IR	  touch-‐samplingsfrekvens.	  	  
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Partnere	  
På	  ISE	  offentliggør	  Sharp	  sit	  Visual	  Solutions-‐forhandlerprogram,	  et	  nyt	  initiativ	  der	  skal	  
anerkende	  og	  belønne	  de	  professionelle	  partnere	  for	  skærmprodukter,	  som	  gør	  en	  særlig	  indsats	  
for	  at	  fremme	  salget	  af	  Sharps	  produkter,	  og	  som	  bestræber	  sig	  på	  at	  gøre	  Sharp	  til	  en	  strategisk	  
del	  af	  deres	  aktiviteter.	  Blandt	  fordelene	  kan	  nævnes	  muligheden	  for	  at	  opnå	  øget	  fortjeneste	  på	  
visse	  produkter,	  adgang	  til	  kvalificerede	  salgsemner	  og	  støtte	  fra	  en	  Sharp	  Key	  Account	  Manager.	  
Partnere	  med	  guldstatus	  vil	  desuden	  blive	  informeret	  forud	  for	  lanceringen	  af	  nye	  produkter,	  så	  
de	  har	  mulighed	  for	  at	  tage	  hensyn	  til	  disse	  i	  deres	  planlægning.	  

For	  yderligere	  information	  henvises	  til:	  
www.sharp.eu	  
http://www.linkedin.com/company/sharpeurope/	  	  
www.twitter.com/Sharp	  Europe	  	  
www.youtube.com/SharpEurope	  	  
www.humansinvent.com	  
	  
Om	  Sharp	  Visual	  Solutions	  
Som	  udvikler	  og	  en	  af	  verdens	  førende	  producenter	  af	  skærmteknologi	  tilbyder	  Sharp	  et	  bredt	  udvalg	  af	  skærme	  
og	  løsninger	  til	  enhver	  form	  for	  professionel	  anvendelse.	  Der	  fås	  i	  øjeblikket	  skærmstørrelser	  op	  til	  90”	  med	  
fremragende	  funktioner	  som	  f.eks.	  høj	  lysstyrke	  og	  enestående	  billedkvalitet	  med	  lavt	  strømforbrug	  og	  24/7-‐
drift.	  Nogle	  af	  modellerne	  har	  desuden	  avancerede	  funktioner	  med	  videovæg,	  touch-‐interaktivitet	  og	  ultrahøj	  
opløsning.	  Anvendt	  i	  kombination	  med	  Sharps	  Cloud	  Portal	  Office,	  en	  samarbejdende	  lagrings-‐	  og	  
arbejdsprocestjeneste,	  hjælper	  Sharp	  virksomheder	  med	  at	  holde	  sig	  forbundet,	  forbedre	  teamwork	  og	  opnå	  
bedre	  resultater.	  Derfor	  er	  Sharp	  den	  perfekte	  løsning	  på	  ethvert	  professionelt	  visningsbehov.	  

	  


