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ArtLed - ekrany LED, telebimy
http://www.artled.pl

Firma Artled S.C. powstała pod koniec 2008 roku. Celem naszego przedsiębiorstwa jest umożliwienie
skorzystania szerokiemu gronu potencjalnych klientów z najnowocześniejszych rozwiązań w technologiach
wizyjnych oraz wielkoformatowej projekcji obrazu. Naszą filozofią działania jest dostosowanie do
indywidualnych potrzeb klienta i prowadzenie profesjonalnego doradztwa. Struktura naszej oferty oparta jest
na oczekiwaniach klientów, a także na aktualnych potrzebach i tendencjach rynkowych.Misja naszej firmy jest
tworzenie nowego oblicza otaczającej nas przestrzeni oraz bardzo szybki przekaz informacji Artled zajmuje
się sprzedażą i dystrybucją ekranów diodowych w technologii LED. Jesteśmy w stanie, w zależności od
potrzeb klienta, zaoferować dowolny ekran (rozmiar, format, rozdzielczość, kształt; przenośne, stałe - zarówno
zewnętrzne, jak i wewnętrzne) lub zaprojektować konstrukcję (konstrukcje elewacyjne, dachowe,
wolnostojące i mobilne). Artled gwarantuje swoim klientom profesjonalne przygotowanie spotów
reklamowych oraz wysoką jakość i skuteczność ich przekazu. Stosowana przez nas technika LED-owa, daje
nieograniczone możliwości pod względem łatwości i szybkości w dokonywaniu zmian prezentowanych
obrazów lub filmów reklamowych. Artled dysponuje profesjonalnie przeszkoloną ekipą serwisową
(informatycy, technicy, graficy), której wiedzę potencjalni klienci, mogą wykorzystać podczas
organizowanych przez siebie kulturalnych, rozrywkowych i sportowych imprezach plenerowych. Ekrany
LED, telebimy LED, sprzedaż ekranów LED, reklama LED, wynajem ekranów LED, wyświetlacze LED,
ekrany LEDOWE. Najtańsze ekrany LED w najwyższej jakości.
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