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DESPRENOI
Suntem în piața românească de peste 7 ani, iar acest lucru 
vă poate da încrederea de care aveți nevoie, pentru a ne 
alege.

Compania a luat fiinta in anul 2000, iar activitatea acesteea 
s-a diversificat an de an. Am pornit de la tot ce insemna 
IT la vremea respectiva, iar in 2012 am legat o relatie de 
colaborare cu  partenerul nostru canadian. Asa ajungem, 
ca in anul 2013 sa fim printre pionerii vremii in domeniul 
digital signage pe pitata romaneasca.
In cei peste 7 ani, am descoperit piata romaneasca si nev-
oile acesteea, prin contacte directe cu potentiali investitori, 
vanzari directe catre companii si nu in ultimul rand, prin 
participarea la expozitii de profil.
Principalul furnizor de echipamente activeaza pe piata chin-
eza, dar compania incheie si alte parteneriate cu companii 
de profil din Turcia, Germania, SUA, etc.
  

Cum am ajuns aici?

Ce oferim?

Daca vorbim de echipamente Digital Sigange, acoperim 
toata gama, de la 19 inchi pana la 94 inchi pentru mediul 
INDOOR si pana la 86 inchi pentru mediul OUTDOOR.
Totodata, fiind furnizori de solutii complete, Totem Digital 
Romania, va ofera atat partea de aplicatii necesare func-
tionarii echipamentelor, cat si partea de accesorii necesare 
protejarii echipamentelor impotriva oricaror tentative de 
distrugere a acestora.
Inchirierea Digital Signage, este un alt obiect de activitate 
al companiei, acesta gasindu-si tot mai mult loc in trendul 
actual.
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DESPRENOI
În România, afișajul digital a fost adoptat cel mai ușor în 
zona de retail și în cea corporate, dar tendințele arată că 
în viitor toate industriile vor folosi aceste soluții care pot 
fi personalizate în funcție de nevoile și preferințele com-
paniilor, dar și în funcție de interacțiunea pe care clienții 
acestora o au cu ecranele Smart Signage.

Ecranele digitale în retail reduc timpul de aşteptare al con-
sumatorilor şi cresc timpul petrecut de aceştia în magazin.
In plus, folosirea acestora, reduce cheltuielile salariale si 
logistice (Pana acum, inlocuirea unui afis clasic la inaltime, 
necesita interventia a minim unei persoane, si a unui utilaj) 
si nu in ultimul rand, pune accent pe confortul clientului 
(In momentul inlocuirii unui afis digital, clientul poate sa 
ramana la raft, neexistand nici un risc de securitate pentru 
acesta).
 
Soluțiile de afișaj digital înlătură nevoia afișelor clasice, 
oferind posibilitatea de control centralizat a conținutului. 
Ecranele funcționează prin intermediul unor aplicații cu 
ajutorul cărora utilizatorii pot accesa conținut personalizat 
în funcție de nevoile și de preferințele lor.

Analizele pieței arată că magazinele care au implementat 
soluțiile de afișaj digital au prelungit cu până la 20% timpul 
pe care clienții lor îl petrec în incinta spațiului comercial. În 
plus, retailerii își pot comunica mai eficient ofertele pro-
moționale, ajutându-și clienții în decizia de cumpărare și 
oferindu-le astfel experiențe mai plăcute și mai conforta-
bile.

Soluțiile de afișaj digital le oferă companiilor și brand-urilor 
noi canale de comunicare cu clienții lor. Astfel, organizații 
precum bănci, showroom-uri auto și agenții de transporturi 
le pot oferi clienților lor posibilități de informare și autocon-
figurare a serviciilor oferite.

TOTEM DIGITAL ROMANIA
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2019 - EXPUNERE NAȚIONALĂ
Participăm la cel mai mare târg de profil din Sud-Estul Europei, organizat in 
perioada 9-12 octombrie 2019, la Romexpo Pavilionul B1. 

Parteneri noi, cunoașterea reală a pieței, expunerea brandului la nivel națion-
al, sunt doar câteva din câștigurile acumulate în perioada târgului. 

TOTEM DIGITAL ROMANIA
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UNREALSUCCES
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Importul si comercializarea la nivel 

national a echipamentelor Digi-

tal Signage, accesorii si piese de 

schimb pentru acestea.

Importul si productie proprie de 

software digital signage pentru 

echipamentele noastre.

Suport tehnic pe baza de tichete 

24/7.

Livrarea cu flota proprie, a echipa-

mentelor comercializate.

Inchirierea de echipamente Digital 

Signage pentru evenimente busi-

ness, cu asigurarea livrarii si insta-

larii directe la beneficiar.

DIGITAL SIGNAGE
HARWARE & SOFTWARE

DIGITAL SIGNAGE
RENT AND DELIVERY

TOTEM DIGITAL ROMANIA
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Tronca Sandu

Moisi Bogdan

CEO

SALES MANAGER

Responsabil cu coordonarea echipei si ocuparea atat a pi-
etei romanesti de profil, cat si a pietelor adiacente pe plan 
european. 

Responsabil cu intretinerea relatiilor cu partenerii, si coor-
donarea echipei de vanzari.

Alb Ioana

AREA MANAGER

Responsabil cu intretinerea relatiilor cu partenerii, si coor-
donarea distribuitorilor nationali.

Sipos Florin

SUPPORT MANAGER

Responsabil cu rezolvarea problemelor de ordin tehnic.
Support Tehnic pe baza de tichete, Garantii. 

SERVICIILENOASTRE
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ADUCE DESIGN
DESIGNUL ADUCE

PERFORMANTA
PERFORMANTA ADUCE

SUCCES.
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PROMENADA MALL DAIMLER BENZ PHILIP MORRIS

CRISTIM G2 TRAVEL POLITEHNICA TIMISOARA

BNP PARIBAS REGISTRUL COMERTULUI ELSACO ROMANIA
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TOTEM DIGITAL DUBLA FATA, ULTRASLIM
Echipament cu dubla fata, suspendabil, cu o grosime 
de numai 2cm, si o puternica arhitectura hardware(An-
droid sau PC). Iluminare din cant cu ajutorul tehnologiei 
OLED. Informatia rulata poate fi identica sau diferita 
pe cele 2 ecrane. Echipamentul suporta atat formatul 
portrait cat si cel landscape.

ECRAN DUBLU 43/55”

STRUCTURA ANDROID/PC

2 CM GROSIME TOTALA

CONTENT MEDIA EXTERN

DESIGN ULTRASLIM

FULL HD / 4K

TOTEM DIGITAL LCD WALL INDOOR
Echipament format din mai multe ecrane, cu un bezel 
de 3.5mm, dimensiuni incepand de la 32 inchi pana la 
65 inchi. Echipamentul poate fi montat atat pe suport 
de podea cat si pe suport de perete. Suporta atat for-
matul portrait cat si cel lanscape.

ECRANE 32/43/55/65”

SUPORT PODEA/PERETE

3.5MM BEZEL

MATRICE VIDEO

DESIGN ULTRASLIM

FULL HD / 4K

TOTEM DIGITAL ROMANIA
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TOTEM DIGITAL MASA INTERACTIVA
Echipament interactiv cu touch screen, cu dimensiuni 
de la 32 inchi pana la 70 inchi. Touch-ul capacitiv in 10 
puncte si sticla securizata, face posibila asezarea de 
obiecte pe suprafata echipamentului, fara ca interacti-
unea cu acesta sa fie perturbata.

ECRAN 32/43/55/65/70”

STRUCTURA ANDROID/PC

INTERACTIV

CONTENT MEDIA EXTERN

DESIGN ULTRAMODERN

FULL HD / 4K

TOTEM DIGITAL WALL MOUNTED 4208
Echipament interactiv cu touch screen sau nu, cu di-
mensiuni de la 32 inchi pana la 70 inchi. Touch-ul ca-
pacitiv in 10 puncte si sticla securizata, face posibila 
asezarea de obiecte pe suprafata echipamentului, fara 
ca interactiunea cu acesta sa fie perturbata. Orientare 
portrait sau landscape.

ECRANE 32/43/55/65/70”

STRUCTURA ANDROID/PC

RAMA ULTRANARROW

CONTENT MEDIA EXTERN

DESIGN ULTRASLIM

FULL HD / 4K

TOTEM DIGITAL ROMANIA
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TOTEM DIGITAL ROMANIA

MARGHITA, STR. CALEA REPUBLICII 71
415300, BIHOR, ROMANIA
www.totemdigital.ro | sales@totemdigital.ro
+40 371 780 932


