Zakelijke TV oplossing
Op alle plekken willen gasten, medewerkers voorzien worden van informatie en entertainment.
TV is de manier om de klantervaring te verrijken, goed gastheerschap te tonen en biedt
amusement, de nodige ontspanning en informatie.
Zakelijke TV van hallo, biedt interactieve TV voor zakelijk gebruik. Hiermee kan een kijker
programma’s pauzeren, uitzendingen terugkijken en opnemen. Naast interactief tv-kijken biedt
deze dienst ook onze slimme zakelijke functionaliteiten. Bij Zakelijke TV worden de tv-en
radiosignalen als stream geleverd via internet.

Functionaliteiten
 Plug en play tv-kijken door het hele pand, ook bij

wisselende ruimtes
 Interactief televisiekijken op zakelijke locaties
 Eigen content tonen aan bezoekers, medewerkers

en klanten op meerdere locaties
 Vermaak voor eigen medewerkers en gasten
 Op de hoogte blij
 ven van nieuws tijdens tv-kijken met de
lichtkrant opties

Zenderoverzicht
Naast de standaard basis en regionale TV zenders kun
je het abonnement ook uitbreiden met:
 Fox Sport
 Ziggo Sport
 Film1
 Thema pakketten
o Plus pakket, Aanvullend, Kids, Lifestyle,
Wereld pakket klein, Documentaire en
Muziek
Ontvang daarbij ook alle basis en regionale radiozenders.

Kies daarom voor Zakelijke TV
van hallo,:
 Maak gebruik van de vertrouwde

helpdesk (klanten beoordelen
ons met een 9+)
 Combineer TV gemakkelijk met

je Online Werkplek of een
Internetverbinding
 Geschikt voor alle type

internetverbindingen
 Alles op 1 factuur
 Eenvoudig en snel toevoegen van

extra pakketten

Levering
hallo, zorgt voor de uitlevering van A-tot-Z. Na bestelling zullen wij je zo snel mogelijk
informeren over het vervolgproces. Via onze online portal krijg je toegang tot al je gegevens en
de mogelijkheid om het beheer zelf uit te voeren, heb je liever dat wij dit voor je doen? Geen
probleem, onze helpdesk staat klaar om je te helpen.
Wil je meer informatie of een vrijblijvende offerte? Neem gerust contact met ons op via 0882550100 of kijk op onze website www.hallo.eu

Vraag advies aan

