
Narrowcasting is het leveren van informatie gericht op een specifieke doelgroep. 

e-Poc is dé oplossing voor het leveren van doelgroepgerichte audiovisuele informatie via 

schermennetwerken. 

e-Poc stelt u in staat om uw boodschap op ieder moment aan te passen aan actuele situaties 

en ontwikkelingen. Door de aantrekkelijke weergave krijgt uw boodschap een hoge 

attentiewaarde bij uw doelgroep. Een e-Poc narrowcasting schermennetwerk kan ook voor 

uw organisatie de communicatie en interactie met uw doelgroep optimaliseren.

Welke informatie u uw publiek wilt tonen, in welke vorm dan ook, e-Poc helpt uw 

boodschap op een aantrekkelijke manier weer te geven!

NARROWCASTING
Optimale communicatie met uw doelgroep
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e-Poc  Narrowcasting 
e-Poc “electronic point-of-communication” is dé oplossing voor het 
leveren van doelgroep gerichte audiovisuele informatie. e-Poc is 
een narrowcasting systeem in de vorm van een netwerk van digitale 
schermen dat eenvoudig op afstand kan worden aangestuurd via 
de webbrowser. Hoge kwaliteit beelden en video kunnen worden 
gepresenteerd op deze schermen. Een e-Poc schermen netwerk 
bestaat veelal uit één of meer players verspreidt over één of meer 
fysieke locaties, die elk één of meer kanalen uitsturen naar één of meer 
schermen. Elk kanaal heeft zijn eigen inhoud (uitzending).

Uw eigen TV kanaal
Met e-Poc kunt u informatie weergeven in de vorm van filmpjes, 
animaties, posters of berichten. e-Poc stelt u in staat uw uitzending 
ieder moment aan te passen aan actuele situaties. Zo kunt u de 
communicatie met uw doelgroep optimaliseren door de juiste 
informatie op het gewenste moment te tonen. U voegt zelf snel en 
eenvoudig berichten toe die in huisstijl worden weergegeven. Er zijn 
eenvoudig koppelingen te realiseren met uw bestaande systemen en 
databases om volautomatisch een actuele uitzending te genereren. 
Door uw uitzending aan te vullen met de gratis meegeleverde nieuws- 
en entertainment animaties maakt u uw uitzending nog interessanter 
zonder extra inspanning. Uw aantrekkelijke, actuele en relevante 
uitzending heeft gegarandeerd een hoge attentiewaarde bij uw 
doelgroep. 

Flexibel en vernieuwend
e-Poc Narrowcasting software is ontwikkeld door het Nederlandse 
bedrijf eValue8. Het systeem beschikt standaard over uitgebreide 
narrowcasting functies en wordt continu doorontwikkeld. Daarmee 
bent u ervan verzekerd dat het systeem over enkele jaren nog steeds 
up-to-date is. Indien u specifieke wensen heeft waar het systeem niet 
standaard aan voldoet, dan wordt er samen met u een oplossing op 
maat ontwikkeld. Daarmee is e-Poc ook hét communicatiemiddel voor 
uw organisatie. Met een maximaal effect en een optimale return on 
investment. 

De voordelen van Narrowcastingschermen
Narrowcasting is een zeer effectief communicatiemedium dat zorgt 
voor:

 � Tijdsbesparing bij het communiceren met uw doelgroep
 � Kostenbesparing bij het communiceren met uw doelgroep
 � Interactieve communicatie met uw doelgroep
 � Flexibele communicatie met uw doelgroep   
 � Hogere attentiewaarde bij uw doelgroep
 � Moderne, professionele uitstraling
 � Optimale communicatie met uw doelgroep

Toepassingen
e-Poc kan onder meer dienen als of resulteren in:

 � Verhogen van sfeer- en/of merkbeleving;
 � Toename van traffic door bezoekers aan te trekken; 
 � Beïnvloeden van aankoopbeslissingen;
 � Verhoging service door het proactief informeren; 
 � Verwelkomen van bezoekers;
 � Optimalisatie van de commerciële communicatie en interactie;
 � Instrument voor cultuurverandering binnen de organisatie; 
 � Intern informatie- en communicatiesysteem; 
 � Wachtverzachter in ontvangst- en wachtruimtes of kassa en/of     

servicebalie; 
 � Systeem voor weergave van aan- en afwezigheid van medewerkers;
 � Digitaal prikbord en amusementsmedium;
 � Bewegwijzering, zaalinformatie, roosterinformatie en   

reserveringsoverzicht.

Voor vrijwel alle bedrijven en organisaties is er een geschikte 
toepassing aan te dragen waarbij e-Poc de communicatie met uw 
doelgroep optimaliseert. Bekijk de demo op www.e-poc.nl. Wilt u de 
communicatie met uw doelgroep optimaliseren? Neem dan contact 
met ons op voor een vrijblijvende demonstratie.

E-POC NARROWCASTING
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Unique Buying Points

 � Totaaloplossing of maatwerk;

 � Nederlands product;

 � Volwassen product en bewezen systeem;

 � Loopt in functionaliteit voorop;

 � Eenvoudig in beheer;

 � Flexibel in functionaliteit;

 � Systeem eenvoudig en snel aanpasbaar tegen lage kosten;

 � Software veroudert niet; wordt continu doorontwikkeld;

 � Eenvoudig te koppelen aan externe systemen/databases;

 � Optimale prijs kwaliteit/verhouding;

 � Gratis berichten sjablonen in huisstijl;

 � Gratis entertainment en infotainment bibliotheek;

 � Gratis helpdesk; onderscheidende service en support;

 � Crossmediale toepassingen; communicatie en interactie 
door combinatie van narrowcasting, bluecasting, SMS/MMS, 
social media, touchscreen, beveiligingscamera’s etc.


