
KOMUNIKACJA, ROZRYWKA I WSPANIAŁA ATMOSFERA MIEJSCA

Klub nocny Sugarhouse, postrzegany przez swoją studencką klientelę 

jako pozbawiony życia, zainwestował w system Digital Signage oparty 

na monitorach wielkoformatowych oraz w projektory do stworzenia 

ściany wizyjnej w celu ożywienia atmosfery i wprowadzenia nowego 

klimatu w studenckie życie nocne.

SUGARHOUSE NA LANCASTER UNIVERSITY
Studium przypadku NEC Display Solutions Edukacja

Sugarhouse, należący i zarządzany przez Lancaster 

University Student Union jest największym tego 

typu obiektem w Lancaster. Usytuowany w centrum 

miasta klub jest otwarty przez trzy noce w tygodniu, 

zapewniając bezpieczne miejsce do rozrywki dla 

studentów.

WYZWANIE

Wyniki zebrane z kwestionariusza dla studentów 

Lancaster University wykazały, że miejscu brakuje 

żywiołowości. Jako, że to lokal wyłącznie dla 

studentów, zrzeszeniu studenckiemu zależało 

na znalezieniu sposobu na poprawienie nastroju 

i stworzenie bardziej ekscytującej atmosfery. 

Integrator audio/wideo Lee Engineering, który od 

15 lat dostarczał i serwisował systemy dźwiękowe 

i oświetleniowe w klubie postawił na rozwiązanie 

cyfrowe.

 

Paul Paluch, główny dyrektor ds. instalacji mówi: 

„Zaproponowałem system wideo w niespotykanej 

dotąd konfiguracji. Cyfrowe rozwiązanie wizualne 

może zostać wykorzystane do stworzenia specjalnego 

nastroju dzięki wyświetlaniu treści pasujących do 

aktualnych wydarzeń w klubie.”

 

Elastyczność cyfrowego systemu przekonała 

Rafaellę Karydi, Venue Managera w Sugarhouse. 

-„Sugarhouse poszukiwał sposobów bezpośredniej 

komunikacji z klientami czekającymi przy barze”. Ceny 

napojów, oferty specjalne i zbliżające się wydarzenia 

mogą być promowane za pomocą instalacji Digital 

Signage, a  jednocześnie rozwiązanie może posłużyć 

do generowania przychodów z reklam. Wyświetlanie 

wpisów z Twittera umożliwia interakcję ze studentami 

i zapewnia komunikację o dużym dla nich znaczeniu. 

 

”Chcieliśmy interaktywnego formatu i produktu, który 

pozwoliłby nam na pokazywanie więcej, niż jednego 

obrazu i odtwarzanie wideo.” – mówi Karydi.

ROZWIĄZANIE

Lee Engineering zainstalował trzy 46-calowe 

monitory NEC V462 i osiem 32-calowych NEC V322 

oraz cztery projektory UM280X, wyświetlające na 

zakrzywionej ścianie obraz o rozmiarze 10m x 2m. 

Sieć Digital Signage jest zarządzana przy pomocy 

systemu dystrybucji i sterowania Just Add Power 

HDMI.

 

“Wybrałem projektory NEC po zapoznaniu się z 

nową serią produktów krótkodystansowych UM 

na targach ISE.” – mówi Paluch – „Ze względu na 

układ lokalu musieliśmy skorzystać z projektorów 

krótkodystansowych zamontowanych na ścianie. 

W celu osiągnięcia większego niż zazwyczaj 

obrazu wykorzystaliśmy technikę edge blending do 

stworzenia efektu panoramicznej „ściany wideo”. 

Projektory UM280X doskonale się sprawdziły 

dzięki fantastycznej żywotności lampy, szerokiemu 

wyborowi złączy oraz uchwytom montażowym 

dostarczanym wraz z projektorami.”
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INFORMACJE O MIEJSCU INSTALACJI
BRANŻA

Edukacja

DANE KLIENTA

The Sugarhouse, Sugar House Alley, Lancaster, Lancashire LA1 1NW

www.thesugarhouse.co.uk.

PARTNER INTEGRACYJNY

Lee Engineering Ltd

www.leeeng.com

DATA INSTALACJI

Kwiecień 2013

SPRZĘT I KORZYŚCI
3 x 46” NEC MultiSync®V462

8 x 32” NEC MultiSync®V322

4 x NEC UM280X
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Edge blending (jeden duży panoramiczny obraz 

o nietypowych proporcjach wyświetlony z 4 

projektorów) osiągnięto przy pomocy komputera PC 

z profesjonalną kartą graficzną AMD FirePro W600 

oraz oprogramowania Resolume VJ.

EFEKT

Karydi jest przekonana, że cyfrowe rozwiązanie 

zwiększyło witalność jej klubu – „Ścianę wizyjną 

wprowadzono, aby dodać trochę życia w przestrzeni, 

która dotąd była ciemna i nijaka. Klipy wideo, 

które pokazujemy, wywarły wpływ na całą strefę i 

zwiększyły pozytywne doznania.”

“Uważam, że system, z którego korzystamy dał 

oczekiwane skutki, ożywił atmosferę miejsca 

i pozwolił na lepszą komunikację z naszymi 

studentami. Otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii 

od naszych studentów i zaliczyliśmy najtrudniejszy 

test – oni wracają po więcej!”


