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KIOXIA uruchamia nowe wirtualne stoisko dla produktów 

magazynowych z wykorzystaniem AddVideos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düsseldorf, Niemcy, 22 lutego 2022 – KIOXIA Europe GmbH, światowy lider w dziedzinie 
rozwiązań pamięci, ogłasza dzisiaj nowe, ekscytujące, wirtualne stoisko dla swoich produktów 
pamięci masowej. Zapewni ono odwiedzającym platformę, na której mogą dowiedzieć się o 
szerokim portfolio produktów KIOXIA w interaktywnym środowisku cyfrowym. Obejmuje ono 
karty pamięci, dyski flash USB i dyski SSD, które świetnie sprawdzą się dla urządzeń 
mobilnych, biura i kopii zapasowych, gier i fotografii. 

Ten ekscytujący projekt ma na celu dostarczenie bezproblemowych interakcji cyfrowych - 
pokazując innowacyjne produkty KIOXIA w unikalny i angażujący sposób. Wirtualne stoisko 
KIOXIA dla konsumentów posiada wszystkie najwyższej klasy funkcje, których zainteresowani 
oczekują od stoisk AddVideos.     

Kluczowym aspektem funkcjonalnym stoiska KIOXIA jest wirtualna prezenterka, która 
znacznie zwiększa poziom realizmu i zapewnia większe zaangażowanie. Przyjmie ona gości 
i pokaże im różne kluczowe obszary. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z obszernymi 
informacjami i obejrzeć filmy wideo dotyczące całego portfolio produktów KIOXIA.  

 

 

https://www.kioxia.com/pl-pl/top.html
https://about.kioxia.com/en-emea/event/virtual/tradeshow/consumer/


 

Zaprezentowane zostaną 360° animacje rozpakowywania produktów, naśladujące 
zachowania konsumentów w domu. Na zwiedzających czekają również inne przyciągające 
wzrok animowane atrakcje takie jak tańczący awatar i latający dron. Ponadto, w kąciku 
gamingowym odwiedzający mogą zapoznać się z przykładami użycia wysokowydajnych 
dysków SSD do gier. 

„Jesteśmy bardzo dumni ze współpracy z KIOXIA Europe”. Innowacyjny duch tego 
przedsiębiorstwa okazał się być nieustannym źródłem inspiracji dla naszych kreatywnych” – 
mówi Phil Jordan, CEO AddVideos. 
 
„Unikalne, wirtualne stoiska AddVideos umożliwiły nam zaoferowanie skutecznego 
rozszerzenia dla targów odbywających się stacjonarnie”, dodaje Jamie Stitt, General Manager 
B2C Sales & Marketing w KIOXIA Europe GmbH. „Nasi klienci mogą uzyskać dostęp do 
cyfrowej kopii prawdziwego stoiska w zaciszu ich domów lub biur, co pozwala im odkryć 
bogactwo produktów, które możemy zaoferować”. 
 
Odwiedź wirtualne stoisko dla konsumentów i odkryj produkty pamięci masowej KIOXIA w 
przyjaznym i interaktywnym środowisku.  
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Informacje o KIOXIA Europe GmbH                                                                                                                

KIOXIA Europe GmbH (dawniej Toshiba Memory Europe GmbH) jest europejską spółką zależną firmy 

KIOXIA Corporation, czołowego światowego dostawcy pamięci flash i dysków półprzewodnikowych 

(SSD). Od wynalezienia pamięci flash po dzisiejsze przełomowe układy BiCS FLASH, firma KIOXIA 

kontynuuje prace pionierskie, dostarczając rozwiązania i usługi w zakresie pamięci i wzbogacając 

oraz poszerzając naszą rzeczywistość oraz horyzonty. Innowacyjna technologia pamięci flash 3D, 

BiCS FLASH kształtuje przyszłość przechowywania danych w zastosowaniach o dużej gęstości 

zapisu, w tym w zaawansowanych smartfonach, komputerach PC, dyskach SSD, zastosowaniach 

motoryzacyjnych i w centrach danych.  

Odwiedź naszą stronę internetową KIOXIA. 

 
 
Informacje o AddVideos 
AddVideos z siedzibą w Niemczech to kreatywny zespół oferujący bardzo innowacyjne, przyciągające 
wzrok i informacyjne rozwiązania, które obejmują wirtualne stoiska, wirtualne przestrzenie cyfrowe, 
wycieczki panoramiczne, animacje w czasie rzeczywistym i usługi produkcji wideo, wszystko, aby 
przyciągnąć uwagę i rozwijać biznes. AddVideos rozumie znaczenie wysokiej jakości treści i wyjątkowej 
prezentacji, dlatego też posiada bogate doświadczenie w pracy z międzynarodowymi firmami, 
niezależnie od ich wielkości i sektora, które dążą do zwiększenia zasięgu marketingowego, 
rozpoznawalności marki i sprzedaży poprzez promowanie głębszych więzi z klientami. 
 
Odwiedź witrynę AddVideos 
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