
Crie formatos inovadores com os monitores da linha OLED 
Signage LG e surpreenda o seu público com um conteúdo incom-
parável.

O Digital Signage LG possibilita um aumento nas suas vendas e 
traz benefícios inesperados para o seu negócio.

Os monitores podem ser usados para a transmissão de qualquer 
tipo de informações desde testemunhos, ementas, avisos meteo-
rológicos, novidades corporativas, receitas, redes sociais, 
notícias, calendários, comemorações de feriados... As possibili-
dades são infinitas.

REVOLUCIONE A MANEIRA COMO 
CONDUZ O SEU NEGÓCIO.

Um ótimo conteúdo é mais do que apenas imagens bonitas. 
Cada elemento tem um propósito.

A nossa equipa produz mensagens que levam os seus clientes à 
ação. O conteúdo para digital signage é diferente de qualquer 
outro meio. Toda a informação tem como objetivo criar uma 
conexão pessoal. O conteúdo disponibilizado nos monitores é 
criado e gerido pelas nossa equipa assim que analisada qual a 
mensagem que deseja passar.  
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Soluções Específicas

Estes monitores versáteis que podem ser instalados 
em paredes ou pilares, trazem um incrível design 
premium ao ambiente de forma a cativar a atenção 
dos seus clientes.

Soluções Exteriores

Com a excelente capacidade de leitura, esta é a 
solução ideal para o exterior. A tecnologia presente 
no monitor permite detetar a luminosidade do 
ambiente e controlar o brilho necessário na tela.

Video Wall

Soluções de duas, quatro ou mais telas que propor-
cionam uma melhor qualidade de informação para 
o seu negócio.  

Monitores Profissionais

Conheça os monitores digitais padrão e as TVs 
comerciais LG e revolucione a comunicação de sua 
empresa. 

HARDWARE 

SUPERSIGN CMS
SOFTWARE LG
 

O SuperSign CMS é o software de gestão de conteúdo otimizada da LG. 
Este suporta vários monitores e contas, podendo ser vinculado a bancos 
de dados externos que permitem acesso ao servidor a partir de dispositi-
vos móveis.   

Constituído por menus simples e intuitivos e opções de layout, SuperSign 
CMS facilita a criação de conteúdo, assim como a programação de cada 
monitor.   

Os utilizadores podem facilmente ajustar o brilho dos ecrãs, alterar as 
configurações de volume e alternar entre os diferentes tipos de conteú-
dos.  

Com uma programação pré-determinada, pode selecionar os melhores 
horários para exibir o que quiser: seja ementas diárias ou os novos produ-
tos em catálogo, não há limites para a criatividade.  

CMS CMS otimizado com
base em webOS 
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