


MIT é a solução PRIX de mídia interna produzida pela Toledo do Brasil. É completa e inovadora que se integra no mix de comunicação 
de marketing oferecendo um canal direto com os consumidores dentro da loja. Com esta ferramenta, o estabelecimento pode informar, 
divulgar e entreter os clientes. Com o MIT 7 é possível montar diversas grades de programação com conteúdo e assuntos de seu 
interesse, sendo exibido conforme o dia da semana desejado. Utilizando televisores ou monitores LED ou LCD, estrategicamente 
posicionados na loja, é possível exibir os preços dos produtos comercializados e destacar as ofertas em tabelas digitais.

Agora, as chamadas de senhas podem ser 
exibidas em formato pop-up, interrompendo 
momentaneamente  a apresentação de qualquer 
conteúdo para chamar a atenção do cliente ao 
atendimento. 

MIT 7
MÍDIA INTERNA

DESIGN MODERNO
Visual moderno e de fácil leitura torna a tabela digital 
de preços uma perfeita combinação de organização e 
comunicação.

Tabelas com 1 ou 2 colunas

Pop-up de senha

Reproduz 
música

ANÚNCIOS E PROMOÇÕES
Possibilita anúncios de preços promocionais, 
fornecedores e propagandas que se alternam 
com a tabela de preços, oferecendo informação 
e entretenimento às pessoas que circulam ou 
esperam naquele local.

De forma simples e inovadora, O MIT 7 veicula:

• Cartazes digitais;
• Promoções e propagandas;
• Informações de setores ou da loja;
• Novidades, anúncios, notícias e entretenimento;
• Formas de pagamento, previsão do tempo e cotações.

Além de possuir um sistema de organização de filas. 
E tudo administrado em tempo real, por você!

Campanhas promocionais

VOCÊ SABE QUAL A INFLUÊNCIA DO PDV NA 
DECISÃO DE COMPRA?
Segundo estudos, em 85% dos casos a decisão de compra só acontece no PDV e com o MIT 7 é possível 
estimular e induzir o desejo de compra, aumentando o faturamento em uma categoria específica ou no mix 
geral da sua loja.



APLICAÇÕES

BENEFÍCIOS
■ Elimina a poluição visual, tornando o ambiente de loja mais limpo e agradável;
■ Auxilia os clientes nas decisões de compra dos produtos;
■ Foco direto no público alvo;
■ Atrai o consumidor através de uma comunicação direta e objetiva; 
■ Aumenta as vendas e justifica facilmente o custo de propriedade;
■ Fácil instalação, não necessita de rede exclusiva aproveitando a infraestrutura de rede existente na loja;
■ Organiza as filas através do sistema de senha eletrônica.

EM COMÉRCIOS QUE OPERAM COM BALANÇA NO 
PDV, O MIT 7 PODE SER APLICADO EM:

• Padarias;

• Açougues e casa de carnes;

• Mercados e atacadistas;

• Bares e restaurantes.

NAS ÁREAS DO VAREJO QUE NÃO SE APLICAM 
AS BALANÇAS O MIT 7 TAMBÉM SE ENCAIXA 
PERFEITAMENTE EM:

• Drogarias;

• Eletrônicos e eletroeletrônicos;

• Lojas de esporte, cuidado e beleza;

• Lojas de departamento;

• Livrarias etc.

CENTRAL 
DE TI
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Araçatuba, SP ..................................................... (18) 3303 - 7000
Belém, PA ........................................................... (91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG ............................................. (31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP .................................... (19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS ............................................. (67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT .......................................................... (65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR.......................................... (41) 3521 - 8500
Fortaleza, CE ....................................................... (85) 3391 - 8100
Goiânia, GO ......................................................... (62) 3612 - 8200
Manaus, AM ........................................................ (92) 3212 - 8600

Maringá, PR ........................................................ (44) 3306 - 8400
Porto Alegre (Canoas), RS .................................. (51) 3406 - 7500
Recife, PE ........................................................... (81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP ............................................... (16) 3968 - 4800
Rio de Janeiro, RJ ............................................... (21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA .......................... (71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP .................................. (12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP ........... (11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG ................................................... (34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES ............................................... (27) 3182 - 9900

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIAS EM TODO O BRASIL

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. PRIX é qualidade. 
PRIX é Toledo do Brasil.toledobrasil.com

MIT 7

■ Responsável pelo gerenciamento de conteúdos disponibilizados às estações de processamento MIT Player W;
■ Cadastro de diferentes grades de conteúdos, possibilitando trocas rápidas e diferentes exibições em cada ponto;
■ Total compartilhamento de cadastro com o MGV – Módulo Gerenciador de Vendas;
■ Ambiente operacional: Windows 7 (32 e 64 bits); Windows 8 (32 e 64 bits); Windows 8.1 (32 e 64 bits) Windows 10; Windows Server 

2008 R2 SP1 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Windows Server 2012 R2 (64 bits); Windows Server 2016 (64 bits); Windows 
Server 2019 (64 bits).

MIT PLAYER W

■ Mini PC com sistema operacional Android 5.1.1;
■ Processamento de 1.8 GHz, viabilizando excelente definição de imagens, vídeos e sons;
■ Memória interna com armazenamento de 16 GB e possibilidade de expansão através de um cartão de memória;
■ Compatível com monitores, telas de LCD ou LED com saída HDMI;
■ Resolução de vídeo com excelente definição de 1920x1080 pixels;
■ Funcionamento em rede ethernet cabo 100/1.000 Mbps;
■ Compatível com arquivos de imagem (BMP e JPG), áudio (AAC e MP3) e vídeo (MP4).

MUITO MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA!
LIVRE SELEÇÃO DE LINHAS 

É possível selecionar a exibição entre 12 e 17 linhas para suas tabelas 
de itens permitindo exibir mais preços e diminuir o tempo de espera 
que seu cliente aguarda para ver o item que precisa.

TABELA DE ITENS COMPOSTOS  

A tabela composta foi desenvolvida para os itens que podem ser 
comercializado de diversas maneiras: pedaço, moído, em bifes ou 
a peça inteira. Com essa tabela os preços são associados ao item e 
ficam todos na mesma linha, otimizando o espaço ocupado na tela.

68 PREÇOS 

O MIT é a única mídia no mercado com capacidade de mostrar até 68 
preços em uma tela, de uma só vez, basta configurar a tabela de itens 
compostos para 17 linhas e 4 colunas.

MÚLTIPLAS SENHAS 

Solução desenhada para eliminar filas e permitir que seu cliente 
faça as compras enquanto aguarda a chamada de senha de até 3 
departamentos diferentes em um mesmo televisor.

LIBERDADE NO FORMATO DE COMERCIALIZAÇÃO 

É possível trabalhar livremente a forma de comercialização de 
seus produtos, editando o cabeçalho da tabela de acordo com 
a necessidade do seu negócio: R$/unidade, R$/0,1kg, R$/kg, R$/
porção, entre outros.

Senha departamentalizada

Tabela com 15 linhas

Tabela com 12 linhas

Itens compostos e 68 preços


