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Hikvision Austrália 
T +61-2-8599-4233 
salesau@hikvision.com 

Hikvision Europa 
T +31 23 5542770 
sales.eu@hikvision.com 

Hikvision Israel 
T +972 79 5555590 
sales.israel@hikvision.com 

Hikvision Nova Zelândia 
T 09 217 3127 
salesnz@hikvision.com 

Hikvision Cingapura 
T +65 6684 4718 
sg@hikvision.com 

Hikvision Reino Unido e 
Irlanda 
T +44(0)1628 902 140 
info.uk@hikvision.com 

Sedes corporativas 
Nº 555 Qianmo Road, Binjiang District, 
Hangzhou 310051, China 
T +86-571-8807-5998 
Comercial: overseasbusiness@hikvision.com 
Assistência técnica: support@hikvision.com 

Hikvision Azerbaijão 
T +994 50 369 81 57 
Azerbaijan.CATC@hikvision.com 

Hikvision França 
T +33(0)1 85 330 450 
info.fr@hikvision.com 

Hikvision Itália 
T +39 0438 6902 
info.it@hikvision.com 

Hikvision Novo Panamá 
Sales.centralamerica@hikvision.com 

Hikvision África do Sul 
T +27 877018113 
sale.africa@hikvision.com 

Hikvision Usbequistão 
T +998-71-233-55-50 
uzbekistan@hikvision.com

Hikvision Brasil 
T +55-11-3318-0050 
Latam.support@hikvision.com 

Hikvision Alemanha 
sales.dach@hikvision.com 

Hikvision Cazaquistão 
T +7 (727) 291-75-88 
support@hikvision.kz 

Hikvision Paquistão 
T +92-2135147526 
support.pk@hikvision.com 

Hikvision Espanha 
T +34 91 737 16 55 
info.es@hikvision.com 

Hikvision EUA 
T +1-909-895-0400 
sales.usa@hikvision.com

Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções 

Hikvision Canadá 
T +1-866-200-6690 
sales.canada@hikvision.com 

Hikvision Hong Kong , China 
sales.hk@hikvision.com 

Hikvision Quênia 
wangchengbin@hikvision.com

Hikvision Filipinas 
support.ph@hikvision.com 

Hikvision Tashkent 
T +99-87-1238-9438 
uzb@hikvision.ru 

Hikvision Vietnã 
T +84 24 7300 7586 
sale.vn@hikvision.com

Hikvision Colômbia 
sales.colombia@hikvision.com 

Hikvision Hungria KFT 
info.hu@hikvision.com 

Hikvision Coreia 
T +82-1661-8138 
sales.korea@hikvision.com 

Hikvision Polônia 
T +48 22 460 01 50 
info.pl@hikvision.com 

Hikvision Tailândia 
sales.thailand@hikvision.com 

Hikvision HikvisionHQ Hikvision_Global Canal Corporativo Hikvision HikvisionHQ hikvisionhq 

Hikvision República Tcheca 
T +420 29 6182640 
info.cz@hikvision.com 

Hikvision Índia 
T +91-22-6855 9944 
sales@pramahikvision.com 

Hikvision Malásia 
T +60327224000 
sales.my@hikvision.com 

Hikvision Rússia 
T +7-495-669-67-99 
saleru@hikvision.com 

Hikvision Turquia 
T +90 216 521 70 70 
support.tr@hikvision.com

Hikvision Egito 
T +20223066117 
sales.eg@hikvision.com 

Hikvision Indonésia 
T +6221 2933 9366 
Sales.Indonesia@hikvision.com 

Hikvision México 
T +52 55 2624 0110 
sales.mexico@hikvision.com 

Hikvision Romênia 
marketing.ro@hikvision.com 

Hikvision Emirados Árabes 
Unidos 
T +971-4-4432090 
salesme@hikvision.com 

SOLUÇÕES DE DISPLAYS COMERCIAIS 
PARA APLICAÇÕES DE VAREJO 



01SOLUÇÕES DE 
MONITORES 
COMERCIAIS 
PARA CENTROS 
COMERCIAIS

Os centros comerciais tradicionais offline estão enfrentando dois desafios. Um é o grande 
crescimento das compras online, o outro é a concorrência dos cada vez maiores shopping centers. 
Aqui, a prioridade passa a ser se destacar entre os concorrentes para oferecer um fator de encanto 
que os consumidores não encontram online. Atrair maior fluxo de clientes é essencial. Também é 
imperativo ajudar os clientes a conhecer melhor a empresa e fazer com que eles se envolvam de 
modo mais criativo. 

A linha de monitores comerciais da Hikvision oferece uma solução completa para centros comerciais 
com uma infinidade de produtos para apresentar exibições cativantes, tanto externas quanto 
internas, de atração a promoção, de exibição a gerenciamento. 

Continue lendo para saber mais a respeito. 

4  Escritórios: Gerenciamento 
de sinalização

3  Áreas de trânsito intenso: 
Publicidade direcionada 

2 Pátio: Atenção reforçada

1  Fachada: Direcionando 
o trânsito

FACHADA 
Direcionando o trânsito 

O fator “uau” 
à vista

A fachada de um centro comercial pode ser 
uma maneira eficaz de atrair mais visitas 
às lojas. Contudo, o modo como um centro 
comercial pode se destacar entre os muitos 
centros comerciais locais é um desafio. 
Imagens cativantes podem atrair visitantes 
e ser uma maneira singular de se destacar. 

A Hikvision oferece vários produtos de telas 
para realizar exibições verdadeiramente 
fascinantes de cor e movimento. A Hikvision 
pode atender a qualquer demanda, 
incluindo LEDs externos, LEDs 3D a olho nu 
e LEDs transparentes. 

Faça a sua imaginação virar realidade com 
as nossas várias telas. 

LED externo 
Espaçamento mínimo de pixeis de 2,5 
mm, emendas totalmente contínuas e 
brilho máximo de 10.000 nits 

SOLUÇÕES DE MONITORES COMERCIAIS PARA 
CENTROS COMERCIAIS
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LED transparente 

A perspectiva transparente assegura a 
luz diurna em interiores e uma aparência 
leve com fácil instalação e manutenção. 

LED em 3D a olho nu 

O LED 3D realista a olho nu oferece 
uma experiência visual mais imersiva e 
impactante que as imagens simples em 
2D. 

LOBBY
Atenção reforçada 

Atraia mais olhares com um 
passo simples 
Depois de entrar no centro comercial, uma promoção cativante no 
pátio pode aumentar o foco do cliente e causar uma impressão 
mais intensa. Além das mensagens, esses setores também podem 
ser usados para publicidade, aumentando as possibilidades para 
operadores com vários canais. 

Os LEDs e as paredes de vídeo criativas da Hikvision podem 
preencher o espaço entre a fachada e os setores de pátio com 
excelente publicidade, fazendo com que as visitas ao interior do 
local gerem o máximo de transações e vendas. 

Mural de vídeo LED 
Suporta emendas perfeitas com 
exibição excelente, adequada em 
qualquer cenário comercial. 

SOLUÇÕES DE MONITORES COMERCIAIS PARA 
CENTROS COMERCIAIS
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04

Mural Display LCD

A calibração precisa de cores e o 
design industrial robusto garantem 
desempenho excepcional e estável 

LED criativo 

LEDs com formatos exclusivos e instalação e 
implantação convenientes exibem publicidade leve 
de modo rápido e fácil Monitor LED de poster 

LED circular 

Instalação temporária

ÁREAS DE TRÂNSITO INTENSO 
Publicidade direcionada 

Guias direcionadas em todos 
os cantos 

Áreas de trânsito intenso em centros comerciais, como 
entradas e escadas rolantes nos vários andares, são os 
locais mais óbvios e eficazes para publicidade destinada 
à conversão direcionada. Os clientes param para por um 
momento nesses locais e interagem com o conteúdo de 
publicidade personalizável. 

A sinalização digital da Hikvision pode ser aplicada 
em passagens fundamentais para exibir conteúdo de 
publicidade elaborado em uma programação recorrente, 
levando os clientes a suas regiões desejadas. 

Gerencie todos os terminais com facilidade 

Os centros comerciais podem ter telas enormes em suas áreas internas ou externas. Gerenciar 
todos os terminais do seu centro comercial de modo eficaz e eficiente pode ajudar a reduzir os 
custos operacionais e facilitar a vida da equipe. 

Com o HikCentral FocSign, os operadores podem facilmente obter acesso a terminais remotos 
na central de controle e elaborar e lançar programas facilmente. 

Sinalização digital 

Várias formas de produtos são 
adequados à maioria dos cenários de 
aplicação 
Conectividade abundante compatível 
com telas de terceiros 

ESCRITÓRIOS 
Gerenciamento 
de sinalização 

Coluna de LED 

SOLUÇÕES DE MONITORES COMERCIAIS PARA 
CENTROS COMERCIAIS



01SOLUÇÕES DE 
MONITORES 
COMERCIAIS 
PARA LOJA 
ESPECIALIZADA

Os clientes que visitam grandes centros comerciais e parques de varejo podem ter acesso a uma infinidade 
de produtos em um único local. Contudo, embora os centros comerciais atraiam grandes multidões, as lojas 
precisam criar ofertas e experiências exclusivas para os clientes com o objetivo de maximizar suas visitas, e 
para obter uma fatia maior do gasto total dos clientes. 

Nesse ambiente altamente competitivo, tecnologias de monitores comerciais inovadores, como telas de 
LED, podem ajudar as lojas a obter destaque e uma vantagem competitiva significativa. Além de atrair mais 
clientes para o interior da loja, as monitores comerciais podem ser usados para fornecer informações sobre 
marcas e produtos específicos. 

Veja como essas soluções podem funcionar para você. 

3  Dentro da loja: 
Consulta informações 

4  Escritórios: Gerenciamento 
de sinalização 

2  Dentro da loja: Experiência 
imersiva de compras 

1 Entrada: Imagem da loja 

ENTRADA 
Imagem da loja 

Faça com que os 
transeuntes entrem 
com mais frequência 

Aumentar as visitas em lojas especializadas 
é uma luta constante. O primeiro passo é 
demonstrar a imagem da loja/marca de modo 
atrativo para fazer com que mais transeuntes 
entrem na loja. A publicidade com telas de LED 
nas portas, janelas e entradas pode aumentar 
a exposição e atrair mais visitas. 

Os monitores comerciais da Hikvision podem 
ajudar as lojas especializadas a apresentar 
imagens cativantes integrando gabinetes 
de LED pequenos, sinalização digital e LEDs 
transparentes. 

Sinalização digital e LED 
Poster Displays 

Vários tamanhos e instalação fácil 
para se adaptar a vários tipos de 
publicidade na entrada das lojas 

Gabinetes de 
LED pequenos 

Leves e adequados para cenas 
pequenas com menor espaçamento 
de pixeis e emendas perfeitas 

LED transparente 

•  Até 70% de transparência garante 
bom visual interno 

•  Telas translúcidas com efeito de 
exibição vívida e elegante 

SOLUÇÕES DE MONITORES COMERCIAIS PARA 
LOJA ESPECIALIZADA 
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DENTRO 
DA LOJA 
Experiência imersiva 
de compras

Promoção criativa de produto 
Fazer compras é, na verdade, uma ação emocional, e aumentar as visitas é metade do trabalho. 
Uma promoção cativante perto de um espelho ou de uma seção principal pode ajudar os clientes 
a tomarem a decisão final. Isso também melhora a experiência de compra do cliente, com um 
ambiente mais imersivo. 

Os LEDs, LCDs e a sinalização digital da Hikvision podem apresentar informações de produtos ou 
serviços de maneiras extremamente claras, levando os clientes a darem mais um passo à frente. 

Video Wall de LED 

Tecnologias de tela de última geração 
incluem aprimoramento de imagem, 
escala de cinza de qualidade superior 
e espaçamento mínimo de 0,9 pixel 

Paredes de vídeo de 
sinalização digital 

Diversos modos de tela se adequam 
a vários cenários publicitários, seja para 
menus, pôsteres ou qualquer outra coisa 

Paredes de vídeo LCD criativas 

Emendas criativas e calibração precisa 
de cores proporcionam uma experiência 
visual estimulante 

SOLUÇÕES DE MONITORES COMERCIAIS PARA 
LOJA ESPECIALIZADA 
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DENTRO 
DA LOJA 
Consulta informações 

Guias direcionadas 
em todos os cantos 

Com a internet disponível em quase todos 
os lugares, os clientes agora podem saber 
mais sobre produtos e serviços enquanto 
fazem compras. Mas nesse caso, as telas 
planas interativas da Hikvision podem 
fornecer informações detalhadas sobre 
produtos/serviços de uma maneira mais 
interativa. Compatível com sistema duplo 
Android e Windows, truques adicionais de 
marketing podem ser desenvolvidos, como 
registro de digitalização, pedidos online e 
muito mais. 

Telas planas interativas 

Com o sistema duplo Android e Windows, o terminal está aberto para 
integração de software e aplicativos, possibilitando compras interativas 
com base em software de terceiros. 

Durante a orientação de compras, o atendente pode facilmente projetar 
o conteúdo do PC/iPad no terminal sem fio, para auxiliar na orientação de 
compras. 

ESCRITÓRIO 
Gerenciamento 
de sinalização 

Fácil atualização de 
informações de marketing 

As telas de loja precisam mudar seu conteúdo frequentemente devido aos itens atualizados 
regularmente e para se manter em dia com estações, festivais e promoções. O gerenciamento 
flexível de sinalização pode melhorar a eficiência, com uma margem de erro baixa. 

Com modelos ricos, integrados no HikCentral FocSign, os operadores podem elaborar e lançar 
facilmente programas de publicidade de modo oportuno e cômodo. 

SOLUÇÕES DE MONITORES COMERCIAIS PARA 
LOJA ESPECIALIZADA 



Display Interativo 
Modelo DS-D5175TS/P(B) DS-D5B86RB/C

Imagem

Memória e armazenamento 4 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB

Versão Android 11 11

Projeção Wi-Fi + AirPlay + NFC Wi-Fi + AirPlay

Sinalização digital
Modelo DS-D6043UN-B DS-D6055UL-B/S DS-D60C-B

Imagem

Tamanho 43" 55" –

Brilho 500 nits 500 nits –

Tipo Montagem em parede Suportes para piso Caixa de sinalização digital

LED para ambientes internos
Modelo DS-D4209CI-ZWDB DS-D4212FI-CWF DS-D4419FI-CBF

Imagem

Lâmpada de LED P0.9 Flip Chip COB LED P1.2 SMD LED P1.9 SMD LED

Brilho 600 nits 800 nits 800 nits

Tamanho do gabinete 600 × 337,5 mm 600 × 337,5 mm 500 × 500 mm

LED para áreas externas
Modelo DS-D4266FO-GLF DS-D4240FO DS-D4440FO-BKI

Imagem

Lâmpada de LED P6.6 Gold Wire SMD LED P4.0 SMD LED P4.0 SMD LED

Brilho 9000 nits 5500 nits 5500 nits

Tamanho do gabinete 960 × 960 mm 960 × 960 mm 960 × 960 mm

LED criativos
Modelo DS-D4239TI-SHC DS-D4212MI-070(B)

Imagem

Lâmpada de LED P3.9/7.8 SMD LED P1.25 SMD LED

Brilho 5000 nits 600 nits

Recursos especiais Tela transparente Modo de tela com emendas

PRINCIPAIS 
PRODUTOS DE 
SOLUÇÕES DE 
MONITORES 
COMERCIAIS

Visor de LCD
Modelo DS-D2055HE-G

Imagem

Tamanho 55"

Brilho 700 nits

Largura da borda 1,8 mm

Plataforma central
Modelo HikCentral FocSign

Imagem

Capacidade Máximo 1.024 terminais

Licença Gratuito para até 30 canais


