
NeoBoard MAXI

NeoBoard – нова оптична медия за евтин и бърз контакт с клиентите.

NeoBoard е ефектна високотехнологична медия с вътрешно осветление за многократно 
изписване на съобщения, специалитети на деня, промоции и специални оферти. 
Светлината реагира със специалните маркери и съобщението ви започва да свети!

NeoBoard:

подходящ за използване винаги, когато искате съобщението Ви да се забележи от •	
клиентите
изписване с флуоресцентни, неперманентни маркери в различни цветове•	
надписите светят ярко както в светли, така и в полутъмни или неосветени •	
помещения
лек, лесен за използване•	
малко потребление на ток – електромерите не отчитат разхода на електроенергия!•	

Модел Размер Тегло Особеност

BASIC 50 х 70 см. 2,8 кг. Бяла светлина

ULTRA 50 х 70 см. 2,8 кг. UV светлина

LIVE 50 х 70 см. 2,9 кг. RGB преливаща 
в целия спектър на светлината

MINI 35 x 25 см. 0,9 кг. Бяла светлина

SLIM 35 x 70 см. 2,4 кг. Бяла светлина

MAXI 70 х 100 см. 4,9 кг. Бяла светлина
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NeoBoard привлича вниманието към вашите съобщения. Светлината и флуоресцентните 
маркери създават неонов ефект на всичко, което напишете.

Когато искате да направите ново съобщение, просто изтрийте стария надпис и напишете 
новия (фиг. 1). Той ще свети също толкова привлекателно.

NeoBoard е изключително подходяща за реклами, промоционални оферти, формули и 
постановки, научни изводи, послания и информационни съобщения.

Всяка дъска се доставя с цветен флуоресцентен маркер (допълнително се предлагат и други 
цветове) и гъба за почистване.

NeoBoard може да се закачва на стена вертикално или хоризонтално. Той е изключително лесен 
за използване - просто се включва в електрическата мрежа, и надписите започват да светят.

Специално за рекламодатели има следните възможности за персонализация на NeoBoard (фиг. 2):

Боядисване на рамките във фирмения Ви цвят или изработване на декоративна рамка•	
Добавяне на фирмено лого:•	
Чрез гравиране (постоянно лого, което свети с цвета на светлината) 
Чрез залепване на фолио (възможно е използване на близки до фирмените Ви цветове) 
Чрез ситопечат

Производител: ДМТ Продукт 
1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 6, ет. 10 
тел: (02) 97 124 36; 97 334 36, факс: (02) 97 120 15 
office@dmt-product.com   www.dmt-product.com

NeoBoard е подходящ за (фиг. 3):

Казина и игрални зали•	
Дискотеки•	
Нощни клубове•	
Барове•	
Ресторанти•	
Конферентни центрове•	
Спа центрове•	
Кафенета•	
Хотели•	
Магазини•	
Туроператорски бюра•	
Спортни тотализатори•	
... и за всички други, които имат нужда от бърза, евтина и ефектна комуникация с •	
клиентите си!
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