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Interaktywne
prezentacje VR



Od 2017 roku prezentujemy swoje osiągnięcia na najważniejszych imprezach targowych na świecie, takich jak: 
Gitex w Dubaju, CES w Las Vegas czy Smart City Expo w Barcelonie. Nasza technologia idealnie sprawdza się
w promocji turystyki, eventów, rynku nieruchomości czy digitalizacji dziedzictwa kulturowego. 

Jesteśmy jedyni na świecie, którzy wdrożyli tak obszerne interakcje w projektach wirtualnej rzeczywistości. Tylko 
u nas widz sam decyduje co ogląda, gdzie idzie, jednocześnie słuchając przewodnika, który opowiada,
instruuje. Dodatkowo wprowadziliśmy dużą ilość interakcji niedostępnych w innych technologiach, na przykład
w naszych realizacjach widz sam jest w stanie otworzyć szufladę i zajrzeć do środka lub sprawdzić, jak
wyglądały stroje z dawnej epoki. Wiele elementów jest programowanych na interakcje z użytkownikiem.
Ogranicza nas jedynie Twoja wyobraźnia.

żywe panoramy vrprezentacje 360 wieloplatformowość

Nasze projekty powstają na bazie

strony internetowej dzięki której są dostępne: GOOGLE VRDesktop SMARTFON

NewMediaVR to specjaliści z zakresu
tworzenia wysokiej jakości treści wirtualnej rzeczywistości.
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Kluczowe cechy

VR
Połączenie smartfonu z goglami

i naszą aplikacją pozwala
na przeniesienie klienta

do wirtualnej rzeczywistości.

prezentacje 360
Interaktywne prezentacje 360, 

pozwalają przenieść użytkownika
w opisywane miejsce.

Fotorealistyczne panoramy 360 stopni 
tworzą bardzo silny i atrakcyjny 

przekaz.

żywe panoramy
Możliwość zaimplementowania 

ruchomych i interaktywnych scen
w prezentacji.

wieloplatformowość
Naszą prezentację można wyświetlać 

na komputerach stacjonarnych, 
tabletach czy smartfonach.

Działają w przeglądarce i aplikacji.

Jedną realizację można,
w zależności od potrzeb,
wykorzystać do różnych

prezentacji (np. marketing, szkolenia, 
narzędzie sprzedażowe).

dowolna interakcja
Możliwość zaprogramowania

dowolnej interakcji
z otoczeniem jak zmiana

pory dnia, zapalenie światła
czy gra np. typu escape room.

wiele prezentacji w jednej
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Interaktywna prezentacja to forma wirtualnego spaceru, gdzie wprowadzamy osobę przewodnika, która 
przekazuje najważniejszą informację, prezentuje wybrany obiekt oraz daje możliwość interakcji z otoczeniem. 

Prezentacja pozwala na uruchomienie przez oglądającego wielu funkcjonalności, wyświetlenie powiększonych 
grafik i informacji, uruchomienie filmów instruktażowych lub spotów wizerunkowych, włączenie muzyki czy 
przekierowanie na wskazaną stronę internetową. To widz decyduje, co aktualnie ogląda i z której interakcji 
korzysta, stając się tym samym reżyserem wyświetlanej prezentacji.

Czym jest interaktywna 
prezentacja VR.
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+ Uzyskanie przewagi nad konkurencją
(innowacyjny wirtualny projekt)
- prezentacja wielojęzykowa
- realizacja odporna na obostrzenia Covid-19
- prezentacja jako wirtualne stoisko targowe

+ Atrakcyjna i przyjazna forma prezentacji
obiektów
- projekt dostępny przez przeglądarkę internetową,

dostępny w telefonie /tablecie /komputerze
(ewentualnie ikonki)

- możliwość wykorzystania żyroskopu w telefonie,
efekt WOW,

- możliwość oglądania w wirtualnych goglach,

+ Wierne oddanie realiów
(wiarygodność)
- pokazujemy faktycznie stworzone przestrzenie,

zwiększamy wiarygodność wśród kontrahentów,
klientów, partnerów

- przeniesienie naszego Show Roomu do sieci, On-line

+ Zbliżenie się do grupy odbiorców
- możliwość wykorzystania różnych przewodników

dla różnych odbiorców,
- przekaż dedykowany konkretnym odbiorcom, różna

treść dla różnych grup klientów,

Korzyści z zastosowania

regiony
turystyczne

atrakcje
turystyczne

showroom/
wirtualne targi

reklama nieruchomości kultura/muzea 

Dla kogo

5



Przewodnik w prezentacji
Jako jedyni na rynku tworzymy 
prezentacje wirtualnego spaceru
z przewodnikiem i możliwością interakcji 
z otoczeniem. Wysokiej jakości 
prezentacja z interakcją daje pewność 
zainteresowania klienta danym 
projektem.

Interakcja z otoczeniem
To widz sam decyduje co ogląda w 
danym momencie i sam wybiera 
interesujące go interakcje takie jak: 
możliwość zapalenia światła, otwarcia 
szuflady, dotknięcia i prezentacji 
eksponatu itp.

„Lekka prezentacja”
W odróżnieniu od filmów 360 nasza 
prezentacja jest bardzo wysokiej jakości 
a mimo to nie wymaga dużych 
przestrzeni dyskowych. Prezentacja 
przestrzeni np. 40 panoram zajmuje 
mniej niż 1 GB danych. 

Niskie wymogi
wdrożenia
Aby umieścić interaktywną prezentację 
na swojej stronie wystarczy podstawowy 
serwer a do wyświetlania prezentacji 
można użyć dowolny smartfon, tablet 
czy komputer. 

Przewagi
konkurencyjne:
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Przykładowe
realizacje

Strona www
Interaktywna prezentacja
pełni funkcje
strony internetowej. 

Wektory
Dają możliwość wybrania
kierunku zwiedzania
oraz umieszczenia
dodatkowych informacji

Przewodnik
Zaprasza, informuje, 
poleca oraz instruuje
widza. 

Menu
Ułatwia nawigację
(możliwość wprowadzenia
ustalonych funkcjonalności
jak mapa obiektu,
wersje językowe itd.
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Przykłady z rynku
nieruchomości:

https://newmediavr.com/select/

Zeskanuj
kod QR
i obejrzyj
prezentację

zmiana pory dnia
dzień / noc

dodatkowe materiały

https://www.newmediavr.com/select/


Dom - pod Poznaniem

Dodatkowe materiały
w prezentacji

Interakcja
– rozpalenie kominka

Zeskanuj
kod QR
i obejrzyj
prezentację
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www.newmediavr.com/miekowo/

https://www.newmediavr.com/miekowo/


Interaktywna
prezentacja Domu

Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Zeskanuj
kod QR
i obejrzyj
prezentację

przewodnik w prezentacji,
omawia prezentowane sale

Przykłady realizacji
w muzeach

Zeskanuj
kod QR

i obejrzyj
prezentację

przewodnik w prezentacji,
omawia prezentowane sale
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www.newmediavr.com/dmk/

www.newmediavr.com/dmk/?scnr=10

www.cutt.ly/zvC8n0v

https://www.newmediavr.com/dmk/?scnr=10
https://www.cutt.ly/zvC8n0v
https://www.newmediavr.com/dmk/


Interakcje z otoczeniem:

Zeskanuj
kod QR

i obejrzyj
prezentację

 interakcja – otwarcie szuflad

Zeskanuj
kod QR
i obejrzyj
prezentację
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www.newmediavr.com/dmk/?scnr=30

www.newmediavr.com/dmk/?scnr=13

https://www.newmediavr.com/dmk/?scnr=13
https://www.newmediavr.com/dmk/?scnr=30
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Realizacja dla rynku
turystycznego Miasto Eilat

Izrael

Zeskanuj
kod QR
i obejrzyj
prezentację

www.newmediavr.com/Eilat/
zmiana pory dnia dzień/noc

pływające delfiny wyglądają
imponująco. 

https://www.newmediavr.com/Eilat/
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Żywe panoramy wzbudzają zainteresowanie
i zachęcają do odwiedzenia tych miejsc na żywo.



zmiana oświetlenia sali uruchomienie ekranów
projekcyjnych
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Prezentacja obiektów
/Show Room:

Młyńska 12

Zeskanuj
kod QR
i obejrzyj
prezentację

www.newmediavr.com/m12/

https://www.newmediavr.com/m12/
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Ujęcia z drona
Bardzo atrakcyjna forma prezentacji zarówno obiektów kulturalnych,
turystycznych oraz inwestycyjnych.
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Stoiska targowe VR

prezentacja video każdego produktu
oraz dodatkowe materiały informacyjne

Zeskanuj
kod QR
i obejrzyj
prezentację

https://newmediavr.com/BenchK/

przewodnik w prezentacji

katalog do pobrania

film promocyjny

https://www.newmediavr.com/BenchK/


dodatkowe informacje o firmie
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Zeskanuj
kod QR

i obejrzyj
prezentację

https://newmediavr.com/MK/

Stoiska targowe VR

https://www.newmediavr.com/MK/


Rozwiązanie
dla przemysłu

https://newmediavr.com/as-sowa/

Zeskanuj
kod QR
i obejrzyj
prezentację

Przewodnik w prezentacji

dodatkowy opis

dodatkowe materiały video

animacja przepływu wody
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https://www.newmediavr.com/as-sowa/


Dowolna interakcja
– np. zapalenie świateł itp.

Przewodnik w prezentacji
– przedstawia zalety nieruchomości

Przykłady z rynku
nieruchomości:

Dom - Nowy Jork

Zeskanuj
kod QR
i obejrzyj
prezentację

www.newmediavr.com/nyhome/
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https://www.newmediavr.com/nyhome/


Kontakt:
Tomasz Kaczmarek
+48 505 113 863

Niniejszy katalog został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz 
innych właściwych przepisów prawnych. Copyright NewMediaVR © 2021

Catalog ENG
www.newmediavr.com/catalog_eng.pdf

Katalog PL
www.newmediavr.com/katalog_pl.pdf
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Biuro w Zjednoczonych Emiratach Arabskich:
MKBL ME FZCO

8th Floor, The Offices 4, One Central,
Dubai World Trade Centre,
PO Box 340751, Dubai, UAE

 
Tel.: +971 502973381

dubai@newmediavr.com

Siedziba:
Bułgarska 2a,
60-320 Poznań, Poland

Tel.: +48 505 113 863
office@newmediavr.com

https://www.newmediavr.com/catalog_eng.pdf
https://www.newmediavr.com/katalog_pl.pdf
https://www.newmediavr.com/NEWdemo/



