
CORPORATE: AMBIENTES MAIS ATRATIVOS, 
MARCAS MAIS ENVOLVENTES

E se os ambientes corporativos passassem a ter a tecnologia 
como palavra-chave na composição de espaços mais 
envolventes e criativos, que atraíssem clientes e trouxessem mais 
visibilidade para suas marcas?

Imagine então locais com tecnologias de exibição de 
última geração com ferramentas que inspiram colaboração e 
aumentam a produtividade dos funcionários, resultando assim em 
ambientes mais futuristas e atraentes?



Descubra 3 formas de inovar no 
ambiente corporativo com Leyard:

IMPRESSIONE PELO LED

Causando admiração 
àqueles que frequentam 
lobbies e auditórios 
corporativos, os gigantescos 
painéis de LED geram 
poderosos impactos em 
clientes e funcionários. 
As instalações exclusivas 
de mídia e telas digitais 
inspiram e trazem consigo 
grande valor em espaços 
corporativos, criando 
interesse e demonstrando 
o compromisso que a 
empresa tem com a 
tecnologia e em se manter 
sempre atualizada.



Descubra 3 formas de inovar no 
ambiente corporativo com Leyard:

ENVOLVA-SE COM A MARCA

Quando falamos em 
envolver-se com a marca, 
falamos de interagir com 
ela. Tanto os painéis de 
LED quanto a tecnologia 
touchscreen promovem 
experiências imersivas e 
fornecem a oportunidade 
de construir conexões 
mais profundas por 
meio de narrativas 
totalmente interativas. 
Foco na experiência do 
consumidor e, claro, na 
interatividade, gerando 
assim autenticidade na 
comunicação.



Descubra 3 formas de inovar no 
ambiente corporativo com Leyard:

OTIMIZE O LOCAL 
DE TRABALHO

Fazer com que o funcionário 
trabalhe de forma mais 
inteligente e eficiente 
é, de fato, uma solução 
inovadora que empresas 
visionárias têm como 
premissa básica nos dias de 
hoje. Monitores e painéis de 
LED multitouch interativos 
fornecem uma variedade 
de funções colaborativas, 
permitindo aos usuários 
interagir com o conteúdo, 
editar e manipular materiais 
e compartilhar recursos 
rapidamente. 

Com clareza nítida e vívida, 
as tecnologias de exibição 
de ultra-alta resolução 
otimizam as apresentações 
e permitem que as 
empresas se comuniquem 
com mais eficácia com sua 
equipe de trabalho.



LOBBIES E ÁREAS DE RECEPÇÃO

POR QUE:
É a primeira oportunidade de se conectar com os visitantes e 
apresentar sua história ou proposta de valor exclusiva.

PRA QUE:
Painéis de LED impressionantes criam espaços intrigantes e 
permitem que você transmita mensagens com detalhes marcantes 
e vívidos.

DE QUE FORMA:
Monitores touchscreen interativos e painéis de LED convidam os 
visitantes a se envolverem com sua marca e explorar sua empresa 
por meio de vídeos e histórias envolventes.



AUDITÓRIOS

POR QUE:
São ambientes corporativos que se destacam para envolver clientes 
e funcionários e causar impacto junto ao público.

PRA QUE:
Os enormes painéis de LED criam peças centrais impressionantes 
nesses locais e fornecem um recurso para conduzir apresentações 
envolventes.

DE QUE FORMA:
Ao criar apresentações envolventes, inspiram grandes grupos e 
unem sua organização.

AUDITÓRIOS



POR QUE:
Servem como espaços-chave para manter diálogos importantes, 
compartilhar ideias, discutir estratégias e tomar decisões de 
negócios cruciais.

PRA QUE:
Nesses ambientes, painéis de LED e telas LCD 4K de grande formato 
e de alta resolução permitem que suas equipes apresentem dados 
e informações com uma maior clareza.

DE QUE FORMA:
Aprimorando a comunicação e apoiando o processo de tomada 
de decisão.

SALAS DE CONSELHO, VIDEOCONFERÊNCIAS E REUNIÃO:



ARQUITETURA E DESIGN

POR QUE:
Porque o design dos locais de trabalho reflete a identidade 
corporativa de uma empresa.

PRA QUE:
Podem ser adaptados em configurações únicas e artísticas, e 
integrados perfeitamente em ambientes de escritório, criando 
espaços mais interessantes.

DE QUE FORMA:
Permitindo que as organizações envolvam os visitantes com 
conteúdo digital de maneira mais impactante.



SALAS DE CONTROLE DE SEGURANÇA

POR QUE:
A segurança e a proteção das instalações são as principais 
preocupações das empresas.

PRA QUE:
Em salas de controle de segurança corporativa, painéis de LED de 
alta resolução projetados para operação 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, fornecem monitoramento e vigilância mais confiáveis.

DE QUE FORMA:
Permitindo que o pessoal identifique problemas rapidamente e tome 
decisões mais informadas e rápidas.



SALAS DE COLABORAÇÃO E HUDDLE ROOMS

POR QUE:
São normalmente projetadas para hospedar reuniões e sessões de 
trabalho improvisadas em um ambiente casual.

Quer saber mais sobre os nossos produtos?
 Fale com nossos especialistas enviando um e-mail para 

sales.brazil@leyardgroup.com

PRA QUE:
Para incentivar a produtividade, pois são fáceis de usar.

DE QUE FORMA:
Fazendo com que funcionários compartilhem de maneira prática o 
conteúdo, comuniquem ideias e trabalhem em conjunto com mais 
eficiência.


