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KINO I TEATR OD LAT NIEZMIENNIE URZEKAJĄ MILIONY,
MIĘDZY INNYMI DLATEGO, ŻE POZWALAJĄ NA MOMENT

ODERWAĆ SIĘ OD SZAREJ
RZECZYWISTOŚCI.

Dzisiaj jednak to już nie tylko spektakl czy film, który
planujemy obejrzeć. To suma doświadczeń, które

przez widza kawiarnia, zakupiony popcorn, czy
akcja konkursowa, w której bierzemy udział.
Dlatego właśnie wszelkie innowacje są tak bardzo
ważne, a multipleksy, kina i teatry wciąż uatrakcyjniają swoją ofertę o różnorodne formy rozrywki.
Z myślą o tych, którzy chcą wyprzedzić konkurencję,
zaprojektowaliśmy nasze lustra.

EKRAN, W KTÓRYM MOŻNA SIĘ PRZEJRZEĆ
ABYSS GLASS pełni rolę zarówno lustra, jak inter-

„LUSTRO ABYSS GLASS

aktywnego ekranu. To nowoczesne źródło rozrywki

PEŁNI ROLĘ ZARÓWNO LUSTRA,

i informacji, które z łatwością przyciągnie uwagę

JAK I INTERAKTYWNEGO EKRANU.”

przebywających w jego otoczeniu ludzi. Ruchomy
komunikat, grafika lub film pojawiający się na tafli
lustra sprawi, że nikt nie przejdzie obok niego
obojętnie.
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towarzyszą nam przed i po seansie. To odwiedzana
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LUSTRO MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ INTERAKTYWNYCH

ABYSS GLASS DLA KIN
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PLAKATÓW FILMOWYCH
I TEATRALNYCH.

ROZRYWKA DLA KAŻDEGO
Interaktywne lustro da możliwość zapoznania się

pełnić funkcję interaktywnych plakatów filmowych

z repertuarem, zapowiedziami nowych filmów lub

i teatralnych, które skupią na sobie uwagę większej

sztuk oraz zbliżającymi się akcjami kulturalnym.

liczby odbiorców.

Pozwoli na organizowanie konkursów i gier, dla

To także zupełnie nowy rodzaj platformy reklam-

każdego odwiedzającego.

owej, na której pojawią się zarówno komunikaty

Na tafli lustra pojawi się bohater z najnowszego

dotyczące produktów i usług oferowanych przez

filmu animowanego, z którym młodsi widzowie

kino jak i oferty wybranych partnerów zewnęrznych.

będą mogli zrobić sobie zdjęcie. Starszych zaintry-

Możliwość ciągłej konfiguracji luster oraz projek-

guje selfie w przebraniu superbohatera, nałożonym

towania coraz to nowszych „szytych na miarę”

na ich odbicie.

aplikacji sprawi, że ABYSS GLASS będzie w każdym

ABYSS GLASS to szereg możliwości dla samego

momencie gotowe by odpowiedzieć na zmienia-

obiektu i osób nim zarządzających. Lustro może

jące się potrzeby Twojego biznesu.

