Wirtualny przewodnik
to nowatorski i wyjątkowo atrakcyjny sposób
prezentacji walorów miasta lub gminy
turystom, mieszkańcom i inwestorom

Standardowe moduły
wirtualnego przewodnika
wirtualny spacer
wykaz panoram
wykaz atrakcji/obiektów
mapa miasta/gminy
interaktywny kompas
opisy obiektu/panoramy
hotspoty/przejścia
podkłady dźwiękowe
lektor
wersji kolorystyczne
jakość panoram HD / SD

Dlaczego zaufało nam tylu Klientów?
kładziemy duży nacisk na efektowne
i estetyczne ukazanie miejsc
pracujemy na najwyższej jakości sprzęcie
fotograficznym wspartym profesjonalną
obróbką graficzną
opracowaliśmy własny, autorski system
informatyczny co przedkłada się
na bardzo konkurencyjne ceny

posiadamy szeroką wiedzę i praktykę
popartą referencjami i opiniami
zadowolonych Klientów
od lat działamy również w reklamie,
poligrafii, fotografii, multimediach,
projektowaniu stron www
Zapraszamy na naszą stronę firmową
www.2msystem.pl

Skuteczny sposób promocji i reklamy Twojej Miejscowości:

zdjęcia i panoramy z drona

Moduły na zamówienie
gigapanoramy HD
wizualizacje trójwymiarowe
wygaszacze ekranu
gry panoramiczne
quizy tematyczne

www.vtour.pl

Nasze kompleksowe rozwiązanie to nie tylko panoramiczne zdjęcia,
ale w pełni funkcjonalna, multimedialna prezentacja, zawierająca
szereg użytecznych modułów.

SŁOWO WSTĘPNE

WYKAZ ATRAKCJI/OBIEKTÓW

WYKAZ PANORAM

Wirtualny przewodnik może ropoczynać się
od zaproszenia Włodarza miasta lub gminy
w formie tekstowej oraz lektorskiej.

Graficzna baza najważniejszych obietków
i atrakcji w projekcie.

Miniatury wszystkich panoram sferycznych
wykorzystanych w wirtualnym przewodniku.

MAPA INTERAKTYWNA

ZDJĘCIA I PANORAMY LOTNICZE

INFORMACJE O OBIEKCIE

Lokalizacja obiektów i panoram na mapie
z ukazaniem kierunku widoku z przydatną
funkcją zoom. Może być pełnoekranowa
bądź zminimalizowana.

Fotografie i panoramy lotnicze z drona
z wysokości nawet kilkuset metrów.

Każdy obiekt posiada opis, galerię zdjęć,
dane teleadresowe, listę powiązanych
panoram. Informacje mogą być czytane
przez lektora w kilku wersjach językowych.

HOTSPOTY - interaktywne przejścia

OPCJE WIDOKU

NAWIGACJA AUTOMATYCZNA

Swobodne, interaktywne przejścia między
panoramami z podglądem następnego
widoku.

Możliwość wyboru kolorystyki,
jak i rozdzielczości panoram w zależności
od upodobań i możliwości transferu łącza
internetowego.

Automatyczne wyświetlanie prezentacji
wszystkich obiektów. Funkcja przydatna na
różnego rodzaju spotkaniach, prezenatcjach,
eventach i multikioskach.

Wszystkie zdjęcia i panoramy wykorzystane
do realizacji wirtualnego przewodnika
otrzymacie Państwo z prawami autorskimi
do swobodnego wykorzystania na wszelkich
polach publikacji.

Będziesz mógł zarządzać wirtualnym
przewodnikiem poprzez system zarządzania
treścią CMS i tworzyć indywidualne dostępy
dla administratorów poszczególnych obiektów.

Czy wiesz, że?
Wirtualny przewodnik opublikujemy na Twojej
stronie www, jak również przekażemy go
na płytach CD w atrakcyjnym opakowaniu,
co stanowi atrakcyjny prezent dla gości Urzędu.
Wybierając nasz system nie ponosisz żadnych
kosztów abonamentowych.

Warto zobaczyć:

www.deblin.vtour.pl

14

lat doświadczenia

150 3000

wirtualnych miast i gmin

wirtualnych obiektów

Setki zrealizowanych przewodników
tysiące wirtualnych zabytków i obiektów

Nasze referencyjne realizacje:

Najważniejsze realizacje
Sesje zdjęciowe dla Ministestwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stała współpraca w realizacji ponad
80 sesji zabytków i imprez kulturalnych w okresie 2014-2016
Wirtualny przewodnik po 100
wybranych obiektach województwa
lubelskiego. Projekt dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego
30 sesji zdjęciowych dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego po obiektach
współfinansowanych z projektów
unijnych

Doświadczenie, zaangażowanie, indywidualne podejście

www.2msystem.pl

W ciągu 14 lat działalności zrealizowaliśmy ponad 150 wirtualnych
przewodników po miastach, gminach i regionach

Wirtualny przewodnik po najciekawszych zabytkach Województwa Lubelskiego
100 obiektów zabytkowych i inwestycyjnych
ponad 1000 panoram sferycznych
jeden z największych przewodników w Polsce

6 wersji językowych
podkłady dźwiękowe i lektorskie
100 wizualizacji 3D obiektów muzealnych

Gigapanoramy (m.in. obraz Unia Lubelska)
Kreator multimedialnych pocztówek
Interaktywny wygaszacz ekranu

Ponad 150 powodów, dla których powinieneś nas wybrać

vtour.pl od 14 lat skutecznie promuje miasta, gminy i regiony poprzez wirtualne przewodniki
Annopol
Bolków
Brzesko
Chełm
Chęciny
Chorzów
Czarny Dunajec
Dęblin
Jarosław
Kamienna Góra
Kołobrzeg

Krosno
Krosno Odrzańskie
Kutno
Lwówek Śląski
Łomża
Łódź
Mielec
Muszyna
Niemodlin
Ochotnica Dolna
Ostrowiec Świętokrzyski

Zapraszamy na:

Ostrów Wielkopolski
Pelplin
Piotrków Trybunalski
Poznań
Radomsko
Ruda Śląska
Sandomierz
Serock
Słupsk
Sosnowiec
Starachowice

Stronie Śląskie
Sucha Beskidzka
Szczawno Zdrój
Tomaszów Lubelski
Wałbrzych
Wąchock
Wągrowiec
Węgrów
Włodawa
Żary
więcej na www.vtour.pl

www.rpo.lubelskie.pl/wirtualnyspacer/

Zapraszamy Cię do świata nowoczesnych technologii,
które wykorzystujemy do promocji miast i gmin.
Pragniemy zaprezentować Ci nasz innowacyjny produkt jakim jest

WIRTUALNY PRZEWODNIK

Ta niesamowita prezentacja multimedialna już dziś z powodzeniem staje się efektywnym sposobem
kreowania nowoczesnego wizerunku wielu polskich miejscowości.
Zapraszamy.

Opcje i moduły dodatkowe
399

4,69

ZŁ/SZT.

ZŁ/SZT.

0
GRATIS

Wersja na CD/DVD

w opakowaniu z nadrukiem

Twój wyjątkowy przewodnik jako prezentacja
multimedialna kolportowana na CD/DVD może
stanowić atrakcyjny gadżet promocyjny i być
prezentem np. dla gości Urzędu

Wersja na telewizor, projektor

Wersja automatyczna pozwala na powtarzalne
wyświetlanie całego spaceru na telewizorze badź
projetorze, co może być wykorzystywane na
wszlekiego rodzaju eventach, targach czy nawet
w pomieszczeniach Urzędu.

399

1999

ZŁ/SZT.

ZŁ/SZT.

jdyna firma
oferująca
taki produkt

Gigapanorama

wysokiej rozdzielczości

To nietypowa forma fotografii, która składa się z setek
lub nawet tysięcy zdjęć. Umożliwia ona obejrzenie
wnętrza lub krajobrazu z możliwością zbliżenia
najdrobniejszego szczegółu. Idealna do muzeum
i punktu widokowego

25
ZŁ/SZT.

Obiekty trójwymiarowe

Miejski wygaszacz ekranu

Fotografia reklamowa, studyjna

Tradycyjne zdjęcia mają pewne ograniczenia
w pełnej prezentacji danego eksponatu.
Pokazują jedynie część tego, co możliwe jest
do wyrażenia przy pomocy wizualizacji 3D.
Po najechaniu na obiekt w panoramie możliwe
jest uruchomienie jego animacji 3D

Skuteczne narzędzie promujące miasta. Posiada zegar,
kalendarz. Miasto może wyświetlać w nim reklamy
wydarzeń czy aktualności ze strony www.
Może stanowić prezent do pobrania ze strony www.
Zobacz na www.deskflow.pl

Wykonujemy zdjęcia krajobrazów, wnętrz, architektury, obiektów muzealnych, biznesowe i wydarzeń.
Posiadamy własne mobilne studio oświetleniowe.
Używamy najlepszych obiektywów CARL ZEISS
www.flickr.com/photos/mmlynarczyk/

animacje 3D

interaktywny, multimedialny

krajobrazów, miejsc, obiektów

Zwiedzaj Polskę wirtualnie

www.vtour.pl

Cennik wykonania wirtualnego przewodnika
Promocyjna oferta na 2016 rok
Koszt wykonania wirtualnego
przewodnika uzależniony jest
od ilości panoram sferycznych
wykorzystanych do przedstawienia
gminy i obiektów.

Ilość panoram wymagana do przedstawienia danego miasta jest zależna
od liczby miejsc i obiektów, jakie
Zamawiający ma zamiar przedstawić
w wirtualnym przewodniku.

Modułowa konstrukcja przewodnika zapewnia kompleksowe i skuteczne przedstawienie wszystkich walorów
regionu, ukazując jego piękno i
niezwykły charakter.

Mała gmina,
miasteczko

Średnia gmina,
miejscowość

Duże miasto,
region

Przykładowe realizacje:
Gmina Pawłów
100 szt. panoram - 12 000 zł
Solec Zdrój
40 szt. panoram - 4 500 zł
Gmina Mucharz
80 szt. panoram - 9 600 zł
Gmina Sława
115 szt. panoram - 13 000 zł
Gmina Ochotnica Dolna
200 szt. panoram - 18 000 zł

Przykładowe realizacje:
Sandomierz
200 szt. panoram - 17 000 zł
Gmina Chęciny
300 szt. panoram - 33 000 zł
Ostrowiec Świętokrzyski
200 szt. panoram - 18 000 zł
Strzelce Krajeńskie
400 szt. panoram - 34 000 zł
Piotrków Trybunalski
200 szt. panoram - 16 000 zł

Przykładowe realizacje:
Województwo Lubelskie
1000 szt. panoram - 128 000 zł
Sosnowiec
800 szt. panoram - 56 000 zł
Dęblin
500 szt. panoram - 45 000 zł
Diecezja Legnicka
300 szt. panoram - 27 000 zł
LGD Perła Jury
400 szt. panoram - 26 000 zł

do 3000 mieszkańców
do 10 obiektów

do 20 000 mieszkańców
do 20 obiektów

pow. 70 000 mieszkańców
pow. 50 obiektów

Zróżnicowanie cen wynika z niestandardowych zakresów zleceń, indywidualnych modułów dodatkowych, zwiększenia zakresu materiałów opisowych, tłumaczeń, wersji językowych.
Oczywiście ceny zależne są od negocjacji z Zamawiającym i zakresu zlecenia. Staramy się być elastyczni w zależności od możliwości.

Ilość panoram
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koszt jednostkowy panoramy *
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dodatkowe wersje językowe
lektor polski
dodatkowy lektor językowy

Koszt całkowity netto

*Oferta promocyjna na 2016 rok

już od

4 500

7 000

12 000

Nie wymagamy żadnych opłat abonamentowych. Zamawiający otrzymuje pełny produkt na własność, a także wszystkie zdjęcia do wykorzystania w poligrafii lub do innych celów.

Zadzwoń, a dostosujemy ofertę do Twojch potrzeb

12 257 90 06

