Vantagens:
4

› Grande ecrã LCD
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› Elevada taxa de retenção na memória - 90%
› Atenção sem perturbações
› Destinado ao grande público masculino
› Reprodução de vídeos, fotos, transmissão ao vivo, RSS, etc.
› Apresentação de campanhas nacionais/regionais no
espaço de segundos
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› Atualização dos conteúdos a toda a hora, diária ou
semanalmente

Um investimento
com alto rendimento.
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› Anúncios comerciais com duração entre 5 e 40 segundos

O sistema ecológico para o ambiente

› Custos de produção mais baixos
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Urinois em policarbonato de alta tecnologia, produção
neutra em termos de CO2, 100% recicláveis
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Tecnologia de sifão exclusiva com sistema de desinfeção
integrado
Cada URIMAT permite poupar anualmente pelo menos 100
000 litros de água potável = a evitar 17,5 kg CO2
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Sistema de desinfeção microbiológico
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Financiamento possível através de publicidade

Aplicações
O ecrã digital URIMAT pode ser utilizado em todo o lado,
com o intuito de se dirigir especificamente ao grande
público masculino em casas-de-banho para homens, por
exemplo, em centros comerciais, estádios desportivos,
estações de serviço na autoestrada, restaurantes, discotecas, bares, etc.
Vestuário
desportivo

Jogos

Educação

Saúde
masculina

Lazer

Alimentação
e bebidas
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Publicidade com
URIMAT

O estudo
da aceitação

Um meio de publicidade
digital de grande alcance

Pergunta:

A URIMAT oferece um singular e eficaz meio de publicidade
dinâmica que se destina a um grupo alvo bem definido.
Os ecrãs LCD de alta resolução podem ser rápida e facilmente
administrados, recebendo publicidade e informações atuais via
Internet através do nosso servidor.

1. Já reparou nas
peculiaridades
do mictório que
acabou de usar?

Funciona assim...
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2. Acha a publicidade digital no
mictório positiva, neutra ou
perturbadora?

de todos os
inquiridos destacaram o ecrã
como sendo a
primeira coisa
que repararam
no URIMAT
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Através da nossa plataforma de Internet segura,
podemos disponibilizar
conteúdos de origem local,
nacional ou internacional.
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Os conteúdos são recebidos
na nossa rede em nuvem e
transmitidos via wireless
para os sistemas URIMAT.
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Os conteúdos são apresentados no ecrã URIMAT num
curto espaço de tempo.
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96%
acham
a publicidade
anunciada
no URIMAT
positiva ou não
os perturba.

90%

3

lembram-se
da publicidade
anunciada no
ecrã do URIMAT
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› A atenção do público
é captada
› Sem despesas inúteis

URIMAT_brochure_WiFi_PT.indd 4-6

Os conteúdos são enviados ao Sistema de Gestão
de Conteúdos (CMS) da
URIMAT e disponibilizados
por uma rede HTTPS /SSL.

3. Lembra-se da
publicidade passada no ecrã?

Resultados:

93%

1

O estudo da aceitação foi
realizado na Suíça pelo
reconhecido instituto de
estudos de mercado «IHA-GfK
Marktforschungsinstitut»

Os conteúdos também
podem ser pré-programados
de forma a serem apresentados posteriormente num
outro momento.

Através da plataforma URIMAT CMS podem ser utilizados e operados diferentes tipos de ecrãs
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