
A térhatású, interaktív 
séta élménye

Egy rendezvényhelyszín kiválasztása 
nemcsak a négyzetméterekről szól. 
Napjaink legkorszerűbb VR technológiájával 
készülő interaktív helyszínbejárási alkalmazását 
mutatjuk be, amely 360-fokos panorámaképek 
és részletgazdag térhatású látvány segítségével 
kínál lenyűgöző vizuális élményt. Az adott helyszín 
beltéri és külső adottságainak, környezetének 
bemutatására is alkalmas. 

A 360-fokos virtuális bemutató széles 
közönség előtt nyitja meg hotelek, rendez-
vényhelyszínek, múzeumok, turisztikai 
látványosságok kapuit. A virtuális séták 
a szolgáltatók igényeire szabva, egyedülálló, 
élethű látványt létrehozó technológiával készülnek, 
könnyen navigálható, térhatású élményt nyújtva 
a látogatók számára. A kiváló minőségű HDR 
panorámaképek beágyazhatók weboldalakra, 
és tökéletesen megjeleníthetők bármely asztali 
gépen, mobil eszközökön, vagy VR szemüvegen.

A felhasználók innovatív megoldásokra 
vágynak, amikor információt gyűjtenek, vagy 
a számukra legideálisabb szolgáltatást keresik, 
ezért a sikeres digitális marketinghez elenged-
hetetlen a legújabb technológiák alkalmazása. 
A virtuális bejárás a megrendelőt helyezi a közép-
pontba: kényelmes, gyors, egyszerű és költség-
hatékony. Lebilincselően valósághű tartalommal 
növelheti az értékesítést és nagyban fellendítheti 
az adott helyszín ismertségét. 

A helyszínbejárás sosem volt biztonsá go-
sabb és egyszerűbb. Az érdeklődők ezentúl 
akár az otthonukban vagy az irodájukban ülve, 
kényelmesen, személyes találkozás nélkül is bejár-
hatják a kiválasztott tereket, miközben a lenyűgöző 
képminőségnek köszönhetően a helyszínen érez-
hetik magukat. 
 
Nem csupán egy 360 fokos virtuális túrát kíná-
lunk, hanem egy komplett vizuális rendszert, 
amelybe bármilyen külső információ integrálható 
(marketing anyagok, linkek, videók, alaprajzok, 
dokumentumok, foglalási felületek), jelentősen 
megkönnyítve ezzel a kommunikációt az ügyfelek, 
látogatók és a helyszín értékesítői között. 
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www.speceffect.com

A Special Effects International közel négy évtizedes múltú, belföldön és külföldön 
egyaránt elismert, innovatív rendezvényszolgáltató. Az egyedi virtuális tartalmak 
gyártására speciali zálódott VR360 csapatával együttműködve kínál teljeskörű 
virtuális információs rendszert turisztikai és rendezvényhelyszíneknek.
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Teljes körű virtuális megoldások:
  Helyszínre szabott, 360-fokos virtuális 
túrák, bemutatók készítése

  Légi fotózás
 Drónfotókból 3D modellek készítése
 3D szkennelés
  AR (kiterjesztett valóság) applikációk 
készítése

  VR szemüvegek gyártása egyedi grafikával
 Animációk és grafikák készítése
  Interaktív felületek tervezése

HOTEL TOUR



Az egyedi grafikával ellátott, költség 
hatékony VR szemüveggel bárki 
megtapasztalhatja a virtuális túra 
élményét.

A minőségi kartonból készült, összehajtható 
VR360 szemüveg iOS és Android okostelefonokkal 
egyaránt kompatibilis. A termékre matt vagy 
fényes lamináló fólia kerül, így tartós, ütésálló és 
vízlepergető lesz. A személyre szabott grafikával 
készülő  full color szemüveg egyszerűen postáz-
ható, kiváló marketing eszköz, ötletes reklám- vagy 
praktikus szóróajándék lehet az ügyfelek számára, 
akik ezentúl bármikor, bárhonnan tehetnek egy 
virtuális sétát a helyszínen. 

  Egyetlen elemből áll - nem szükséges hozzá 
tépőzár vagy kétoldalú ragasztó

  Magas minőségű, 30 mmes Biconvex 
lencsék állítható távolsággal

  Csúsztatósín a mobiltelefonhoz

  Közvetlen képernyő érintés - perforált rés 
a doboz alján

  Orrvédővel ellátott

  2 perforált rés a doboz oldalán a fülhallgatóhoz

  Gyorsan, akár 40 másodperc alatt össze
állítható

  Egyesével merev falú dobozba csomagolva 
(165 mm x 170 mm x 22 mm), amely tökéletes 
szóróajándéknak és egyszerűen postázható

  Nyomtatás: 4 + 0 CMYK (+ matt/ fényes lami-
nálás) a VR szemüvegen és a dobozon

  Európában gyártott termék

  Kompatibilis iOS és Android okostelefonokkal 
(maximum 78 mm x 153 mm méretig)

  Minimum rendelés grafikával: 100 db
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