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Digitale scoreborden voor indoor- en outdoor
toepassingen met unieke scoresoftware.

www.led-visuals.nl
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Company Brochure

LED VISUALS B.V.
Digitale LED scoreborden

LED visuals B.V. is leverancier van hoogwaardige professionele
LED schermen en scoreborden. Onze interactieve schermen
bieden uw sponsoren een fraai advertentieplatform, zijn zeer
gebruiksvriendelijk en vertonen haarscherpe beelden. Een
digitaal LED scorebord geeft uw club een innovatieve uitstraling met een uniek terugverdienmodel.

‘’Inmiddels hebben veel gerenommeerde sportclubs in
zowel het betaald voetbal als amateurvoetbal gekozen
voor een digitaal LED scorebord van LED visuals B.V.,
waaronder de KNVB en FIFA.’’
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ONZE

LED Scoreborden
Al onze producten bezitten een CE-markering wat aangeeft dat ze voldoen aan de eisen
die door de EU zijn gesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Daarnaast
zijn onze LED schermen en scoresoftware FIFA-certified en goedgekeurd door de KNVB.
De kwaliteit van onze LED schermen en scoreborden staat ten alle tijden op prioriteit nummer één. Zowel mechanisch als elektronisch worden uitsluitend gecertificeerde A-categorie componenten toegepast. Al deze componenten vormen de uiteindelijke kwaliteit van
het LED scherm en garanderen een lange levensduur, hoge beeldkwaliteit en compleet
onderhoudsvrij.

Nieuwe

Kant-en-klaar oplossingen
√ Kant-en-klare constructies voor LED schermen van 6 tot 18m2
√ Stressvrij, wordt als compleet bouwpakket geleverd
√ Kosten efficiënt pakket, snelle terugverdientijd
√ Elegant design met strakke belijning komt goed naar voren in iedere omgeving
√ Opvallend door zijn dynamische uitstraling
√ Uitstekende en duurzame beeldkwaliteit
√ Unieke scoresoftware met eindeloze mogelijkheden
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Interactieve

Scoresoftware
Interactief scorebord
Een scorebord is in veel gevallen het visitekaartje van een sportclub. Tijdens een wedstrijd wordt de aandacht van toeschouwers
vaak naar het scorebord getrokken. Er valt daarom veel winst te
behalen, met name als het gaat om adverteerders. Steeds meer
clubs kiezen er daarom voor om het ‘statische’ en ‘ouderwetse’
scorebord te vervangen door een interactief LED scorebord.

Advertentieplatform
De LED scoreborden van LED visuals B.V. kunnen onder andere
opstellingen, doelpunten, kaarten en wissels op een interactieve
manier tonen. Daarnaast bieden onze scoreborden ook een fraai
advertentieplatform voor uw sponsoren. Zowel voor, tijdens als na
de wedstrijd kunnen sponsoren hun advertenties of zelfs complete
promotievideo’s vertonen aan het publiek. Dankzij deze grote advertentiemogelijkheden is de investering in een LED scorebord
dan ook bijzonder snel terugverdiend.
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Vormgev ing
Mocht er interesse zijn in een LED scorebord, dan komt één
van onze specialisten eerst langs om een complete presentatie te geven van alle mogelijkheden. In samenspraak met
de klant wordt de vormgeving, functionaliteit en volgorde
van het programma besproken. Elke klant heeft zijn eigen
wensen, waar onze software op afgestemd wordt.
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Functional itei ten
De software biedt eindeloze mogelijkheden zoals: agenda,
mededelingen, commercials, invoer tegenstanders, speeltijd, score, strafkaarten, wissels, tussenstanden, strafschoppen, verlenging etc. Onze software is geschikt voor elke tak
van sport, dus ook voor tennis, handbal, waterpolo, hockey
etc.
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Sp onsormogel i j khede n
Naast de interactieve sportmogelijkheden, is de software
voornamelijk ingericht op advertentiedoeleinden voor
sponsoren. De aanschaf van een LED scherm is een forse
investering en daarom is het belangrijk dat er een terugverdienmodel wordt opgezet. Onze software is hier geheel op
afgestemd en wij zien zelfs bij amateurclubs dat de investering er binnen 6 maanden uit kan zijn.

