Clickable PaperTM
Papírem to končit nemusí
Podívejte se za hranice
tištěného výstupu
Reklama nemusí končit jenom
tím, co je vidět na první pohled

Aplikace Ricoh Clickable PaperTM
Vám pomůže ochránit Vaše
podnikání a zároveň jej dále rozvinout.

Propojte offline a online svět ...

Lidé dnes upřednostňují možnost okamžitého
řešení díky interaktivním online nástrojům
a online komunikaci.

Je důležité reagovat na trendy, které sledují
vaši zákazníci. V případě, že trendem je
mobilní technologie, jakým způsobem
začleníte do tohoto trendu tiskové služby?

S rostoucí oblibou digitálních multimediálních
kanálů je důležité vašim zákazníkům
poskytnout přesvědčivé důvody pro to,
aby zůstali u využívání tiskových služeb
namísto přechodu k online službám.
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Výkonné, interaktivní tiskové řešení Clickable
Paper poskytuje okamžitý přístup k on-line
zdrojům, jako jsou videa, webové stránky,
stránky e-commerce a sociální sítě. Stačí
pomocí chytrého telefonu, nebo tabletu
namířit na vytištěný inzerát.

Cílem Ricohu je poskytovat zásadní přidanou
hodnotu k tiskovým službám komerčních
tiskáren, vydavatelům novin a časopisů
a jiným podnikatelským subjektům.
Díky přidané hodnotě propojení offline
a online prostředí udržíte loajalitu klientů
i ve velmi konkurenčním prostředí.

Aplikace Clickable Paper
mění oblast interaktivního tisku

Využití nejnovější interaktivní technologie
povede k:

Aplikace Clickable Paper vás osvobozuje od omezení technologie
QR kódů. Clickable Paper nepotřebuje pro zobrazení on-line
obsahu viditelné, ani jiné tištěné znaky. Nicméně, pro upoutání
pozornosti a pro vzdělávání uživatelů je možné na reklamu
umístit standardní logo aplikace Clickable Paper.

Jednoduché možnosti
vytvoření dalšího zisku
Vytváření kampaní napříč médii,
přinášející rychlé výsledy
a krátkou návratnost investic
Zvýšení loajality vašich zákazníků

Aplikace Clickable Paper je složena ze tří částí: Autorizační část,
cloud server a mobilní aplikace. V autorizační části probíhá
nastavení parametrů. Na serveru jsou potom uchovávány a
spravovány grafické podklady a odkazy k nim. Uživatelé chytrých
telefonů a tabletů si pak mohou stáhnout aplikaci, pomocí které
pak mají přístup k obsahu on-line části reklamního sdělení.
Pomocí aplikace Clickable Paper máte přístup k on-line obsahu
v novinách, časopisech, direct mailu, knihách, na obrázcích,
prospektech, obalech a plakátech, bez ohledu na to zda grafický
obsah byl již vytištěn, nebo zda teprve vytištěn bude. Pokud
můžete poskytnout originální zdroj ve formátu PDF, autorizační
proces je vždy stejný.
Upoutejte pozornost uživatelů díky hledání virtuálního obsahu
pomocí mobilní aplikace. Aplikace umožňuje zobrazit na jeden
dotek až 6 různých odkazů na on-line obsah. Díky odkazům je
možné také přímo provádět akce, např. telefonovat, tweetovat,
posílat e-maily, nebo otevírat mapy. Hotspot je možné vytvořit
z jakékoliv části vašeho dokumentu – obrázků, textu v jakémkoliv
jazyce, tabulek, fotografií nebo jiné grafiky.
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Klíčové výhody
•

Propojení on-line informačních zdrojů pomocí
technologie rozpoznávání obrazu

•

Umožňuje tisk interaktivních materiálů s přístupem
k fotkám, videu a multimédiím, webovým stránkám,
portálům e-commerce a sociálním sítím

•

Vytváří možnost dalšího zisku pomocí marketingové
cloudové služby, která umožňuje jednoduché použití

•

Pro využití služby není nutno upravovat,
nebo formátovat zdrojové materiály

•

Překonává omezení technologie QR kódů

•

Aplikace pracuje v prostředí iOS a Android
a je zdarma ke stažení

•

Umožňuje zákazníkům zvyšovat povědomí o značce

•

Možnost okamžité interakce přes sociální sítě

•

Nabízí možnost analýzy dat pro vylepšení kampaní
a celkové návratnosti investic

Clickable PaperTM
Autorizace

Zvyšte počet prokliků pomocí kreativní nabídky

Zákazník i zadavatel mají ve svých rukou kreativní část služby,
zatímco Ricoh se postará o to, aby každé sdělení využívající služby
Clickable Paper fungovalo tak, jak má.

Přímá výzva k akci motivuje uživatele aplikace prohlédnout
nabízené odkazy. Nabídněte tedy přesvědčivé důvody pro zobrazení virtuálního obsahu a uživatelé se budou stále vracet. Aplikace
Clickable Paper výrazně usnadňuje návštěvy e-commerce portálů,
sledování videí, zadávání rezervací, stahování kuponů, čtení blogů,
připojování se k sociálním sítím a mnohem více. Vaši klienti pak
mohou každým použitím přispívat k lepšímu povědomí obchodní
značky, díky sladěnému designu a sdílení.

•

Aktivace aktivních míst na každém grafickém podkladu

•

Přidělení odkazů každému aktivnímu místu

•

Odkazy mohou být aktualizovány v průběhu trvání služby

Kreativita je prakticky neomezená, analýza dat vám navíc pomůže
změřit sílu jednotlivých kampaní a umožní vám dále je vylepšovat
tak, aby se vám investice co nejvíce vyplatila.

VIRTUÁLNÍ
SERVER

Jděte za hranice tištěného výstupu
Aplikace Clickable Paper je fungující strategie, která vám umožňuje
nabídnout jednoduchou marketingovou službu umožňující přidání
marketingového virtuálního obsahu k tištěnému médiu.

Autorizace

Aplikace pro mobilní zařízení

Virtuální server
•

Indexace dokumentů a přiřazených odkazů
k virtuálnímu obsahu

•

Analýza a porovnání grafického obsahu naskenovaného
pomocí chytrých telefonů a tabletů

•

Odeslání nalezených výsledků na mobilní zařízení

Aplikace pro mobilní zařízení
•

Lze zdarma stáhnout z iTunes Store nebo Google Play,
použití je pak bez dalších poplatků

•

Umožňuje uživatelům mobilních zařízení skenovat
grafický obsah

•

Zasílá naskenované obrazy na virtuální server

•

V přehledném rozhraní zobrazí odkazy na virtuální obsah

•

Okamžitá reakce umožňuje plynulou práci s aplikací
a virtuálním obsahem

STÁHNI

CP Clicker
z iTunes® nebo
Google PlayTM

SEJMI

vybraný
záběr

www.ricoh.cz

SPUSŤ

a namiř
na reklamní
sdělení

SURFUJ

a sdílej
další
virtuální
obsah

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků. Specifikace a vzhled produktu jsou
předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky
nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné. Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena.
Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů
bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.
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