
Não basta ter  
uma smart TV,  
conte com uma 
inteligência digital.

Comunique de maneira assertiva 
com seu cliente.



MOD TV
Transforme televisores em um novo canal de 
comunicação com o público e aumente seus resultados!



Conheça quem frequenta o 
seu estabelecimento.
Entender o perfil e comportamento do público é precioso. 

Com o MOD TV ao passar por uma tela obtenha dados e 
informações importantes sobre o seu cliente.



TV aberta, pendrive?
Na prática nada disso funciona! Com o MOD TV você tem total 
autonomia sobre a programação de qualquer lugar via Internet. 
Nada de anúncios de concorrentes ou conteúdo repetitivo e 
desatualizado no seu estabelecimento.



Rapidez e controle  
apoiando sua comunicação.
Crie e agende programações combinando conteúdos próprios, 

vídeos da internet que rodarão offline, transmissões ao vivo, 
notícias, clima, cotações, loterias, screenshot de sites e 
Instagram.



Inteligência que vai além dos 
limites da sua TV.
A partir de tecnologias inovadoras, disponibilizamos informações 
que potencializam a melhor estratégia de comunicação para o 
seu negócio. Conhecer, medir e interagir!



Interaja com o cliente.
Crie ações customizadas de marketing atingindo pessoas que 
estão dentro do seu estabelecimento a partir de informações 
complementares como horário, faixa etária e preferências.



Só o arroz com feijão? 
Todo televisor deveria ter.
Com o MOD TV você: gerencia conteúdos e programações 
através do celular, inseri mensagens no rodapé, customiza 
logotipo, visualiza relatórios de exibições e evita que notícias 
negativas entrem dentro do seu ambiente. E muito mais!



Mídia estática e 
desinteressante?
Se você ainda gasta tempo e dinheiro com banners impressos, 
certamente sua comunicação está ultrapassada.



Explore todo 
o potencial visual.
É possível pensar fora da caixa e explorar todo o impacto 
que as imagens podem causar com o recurso Video Wall 
disponível no MOD TV.



E o melhor … 
O MODBOX cabe na sua mão e no seu bolso.

Suporte presencial em todo o Brasil (parceria IBM).



http://modbox.com.br

Pronto para testar 
gratuitamente?

http://modbox.com.br

