
Turystyka w Polsce to jedna z najszyb-
ciej rozwijających się gałęzi gospodar-
ki. Coroczny wzrost zainteresowania 
turystyką krajową sprawia, że regiony 
stają przed coraz większymi oczekiwa-
niami turystów.

Zwiększenie ruchu turystycznego 
w Polsce sprawiło, że narodził się 
pomysł stworzenia nowoczesnej sieci 
informacji turystycznej dla Wojewódz-
twa Pomorskiego, zgodnej ze współ-
czesnymi standardami wymiany infor-
macji oraz udogodnieniami jakie niesie 
ze sobą nowoczesna technologia.

Interaktywny System 
Informacji Turystycznej

Największy 
projekt 
w Europie
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ISIT i Pomorskie.travel

ISIT, czyli Interaktywny System Informacji Turystycznej, 
w ramach inicjatywy Pomorskie.travel jest największą 
i najnowocześniejszą siecią informacji turystycznej 
w Polsce i w Europie, wykorzystującą technologię 
digital signage. 

System wynika z wielomiesięcznej pracy twórczej auto-
rów koncepcji funkcjonalno-gra� cznej ISIT w Departa-
mencie Turystyki UMWP oraz twórców oprogramowania 
ISIT, bez której niemożliwe byłoby wdrożenie ISIT w tak 
innowacyjnej formie.

Interaktywne INFOMATY wewnętrzne z 42” ekranem dotykowym Interaktywny INFOMAT zewnętrzny 
z 46” ekranem dotykowym



Realizacja projektu

System obejmuje ponad 240 interaktyw-
nych INFOMATÓW, w tym 170 ekranów we-
wnętrznych oraz 75 ekranów zewnętrz-
nych. Dzięki wdrożeniu technologii 
dotykowej wprowadzona została nowa 
jakość komunikacji z turystami, która 
sprawia że odkrywanie Województwa 
Pomorskiego jest nie tylko interaktywne 
i multimedialne, ale przede wszystkim 
w pełni angażujące i pasjonujące. 

Realizowany przez nas projekt wymagał 
pełnego zaangażowania zespołu DDS 
Poland na każdym jego etapie 
- od planowania do realizacji.

Niezwykle ważnym etapem współpra-
cy było przygotowanie projektu oraz 
doradztwo strategiczne. Zaprojektowa-
liśmy sieć komunikacji, przygotowaliśmy 
zaplecze technologiczne i produkcyjne. 

Inżynierowie DDS Poland wraz z zes- 
połem technicznym przeprowadzili
sprawną produkcję INFOMATÓW wewnętrz-
nych. Przy produkcji wykorzystano 
najnowsze rozwiązania technologiczne 
zapewniające bezawaryjne działanie 
urządzenia w skrajnych warunkach 
atmosferycznych. Wieloletnie doświad-
czenie DDS Poland umożliwiło wypro-
dukowanie INFOMATÓW spełniających 
najbardziej  rygorystyczne wymagania 
co do jakości i niezawodności. 

Zespół techniczny zadbał o transport 
i montaż INFOMATÓW na terenie całego 
Województwa Pomorskiego. Eksperci 
DDS Poland przeprowadzili szybką 
i sprawną ich kon� gurację oraz urucho-
mili monitoring sieci.

DDS Poland tworzą najwybitniejsi znaw-
cy tematyki digital signage i prawdziwi 
pasjonaci nowych technologii. Stawiamy 
na współpracę z klientem na najwyż-
szym poziomie. Dzięki temu nasi klienci 
mogą liczyć na pełne wsparcie na etapie 
planowania projektu, jego realizacji, 
wdrażania technologii oraz w momencie 
oddania sieci do użytkowania.
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Efekty działań

Sieć INFOMATÓW w ramach projektu 
Pomorskie.travel została wdrożona 
z pełnym sukcesem. Dowodzi o tym 
chociażby nagroda Polish Digital Signa-
ge Association - I miejsce w kategorii: 
„najlepszy interaktywny kontent DS”.

Interaktywny INFOMAT wprowadza nową 
jakość komunikacji i jest doskonałym 
dowodem na to, że dobrze wykorzysta-
na technologia poprawia jakość życia, 
podnosi atrakcyjność regionu i działa 
w interesie społeczeństwa

Pierwsze interakcje turystów z INFOMA-
TAMI udowodniły, że zarówno interfejs 
użytkownika, ergonomia oraz budowa 
urządzenia spełniła wszystkie ich oczeki-
wania oraz sam projekt realizuje pomyśl-
nie wszystkie postawione cele. 

DDS Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 807A
81-810 Sopot

tel: + 48 58 350 94 60
fax: + 48 58 350 94 64
e-mail: biuro@ddspoland.com
www.ddspoland.com

Kontakt do zespołu 
koncepcyjnego ISIT

Nagroda PDSA dla UMWP - I miejsce w kategorii: „najlepszy 
interaktywny kontent DS”

DDS Poland jest  liderem w dziedzinie digital signage - świadczą 
o tym liczne nagrody i nominacje


