
edereen die regelmatig een presentatie verzorgt, les geeft of een 
toespraak houdt, zal het bevestigen… om ook de aandacht van 
visueel ingestelde toehoorders vast te houden, is het een must 

om naast spraak te werken met krachtige visualisatie. Alleen daarom 
al kunt u niet zonder een groot formaat LCD/LED display. Maar: is 
dit altijd voldoende?

Het antwoord is: nee! Natuurlijk, grootformaat LCD/LED displays zijn 
perfect geschikt voor de ondersteuning van uw verhaal. Visualisatie 
is hét middel om uw woorden kracht bij te zetten. Daarnaast helpt 
visualisatie u om een boodschap over te brengen, die niet 1-2-3 
onder woorden te  brengen is.

Echter, in veel situaties leidt 
een presentatie tot interactie 
doordat er vragen worden 
gesteld, aanvullingen worden 
gegeven of wensen naar voren 
komen. Een goed teken, uw 
verhaal heeft aandacht! En 
omdat veel mensen sterk 
visueel zijn ingesteld, gaat 
de aandacht bij uw reactie al 
snel uit naar de presentatie.

Juist in dit soort situaties blijkt 
de meerwaarde van touch technologie. Actie, reactie, interactie. Nu 
is het belangrijk dat u eenvoudig door uw presentatie kunt bladeren, 
bepaalde zaken kunt markeren of omcirkelen, aantekeningen kunt 
maken, etc. En dan wel digitaal natuurlijk!

Kies ook voor aansprekende interactie. Wij komen graag langs voor 
gratis advies. Bel BIS: 0180 – 486777.

Dankzij onze concepten realiseert u eenvoudig en in no time maximale 
interactie. Op basis van locatie, groepsgrootte, functionaliteit en 
uitstraling kunnen wij het juiste concept adviseren. Het enige wat u 
hoeft te doen, is kiezen.

Bekijk de mogelijkheden op: www.bis.nl/nl/concepts
Advies? Bel BIS! Tel 0180-486777.

Thema:  Wanneer biedt touch 
techniek meerwaarde?
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Direct klaar met all-in-one concepten
BIS biedt complete concepten met grootformaat touch monitoren. 
Onmisbare zaken als bevestiging, vaste aansluitmogelijkheden 
en eenvoudige bediening zijn natuurlijk in onze concepten 
inbegrepen; evenals de vakkundige installatie bij u op locatie. 
Ook een gebruikerstraining behoort tot de mogelijkheden. 
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P&M Excecutive 
12 

35-90 m²

P&M Flexible 
5-15 
20-55 m²

T&T General 
20-30 
100 m²

T&T Basis 
20-30 

100 m²

Op uw verzoek sturen wij 
u graag onze concepten-
catalogus naar u op.


