Hledáte zajímavý program na firemní, rodinnou nebo společenskou akci?
Vyzkoušejte virtuální realitu!
1. Od Vás potřebujeme:
- samostatnou místnost, nebo alespoň prostor, oddělený přepážkou, ve kterém bude možno
vymezit hrací plochu min. 3 x 2 m,
- do místnosti stolek, na který postavíme televizi, která je součástí námi dovezené aparatury,
- v prostoru pro VR připojení na síť 240 V,
- připojení na místní Wi-Fi, pokud je to možné. Pokud ne, zajistíme si připojení na internet
sami,
- jednu určenou osobu z Vaší strany, se kterou bychom řešili na místě případné problémy.
- možnost přijet na místo alespoň 45 minut před zahájením akce, abychom stihli vš včas
nainstalovat a vyzkoušet
- parkování po dobu přípravy a průběhu akce pro jedno osobní auto.
2. My zajistíme:
- jeden nebo dva sety HTC VIVE pro VR + televize + PC. K jednomu setu můžeme nabídnout
závodní automobilový simulátor ……………….
- dopravu dohodnuté aparatury do místa akce a zpět po Brně zdarma, mimo Brno za 10,Kč/1 km.
- hry pro virtuální realitu, vhodné pro tyto produkce (jednoduché ovládání, malá náročnost
na pohyb hráčů v omezeném prostoru)
- po celou dobu trvání akce přítomnost našeho pracovníka, který jednak aparaturu
zkompletuje, demontuje a dohlédne na její správné a bezpečné použití, jednak bude pouštět
zájemcům vybrané produkty a instruovat je, jak je správně ovládat.
3. Kolik Vás to bude stát?
Cena za
jeden set HTC VIVE +
PC+ televizi
závodní
automobilový
simulátor
instalaci, montáž,
demontáž, instruktáž

1 započatou hodinu
1000,- Kč

celou produkci
x

+300,- Kč

x

x

1000,- Kč

Minimálně účtujeme 2 hodiny. Nejsme plátci DPH.
Program je koncipován tak, aby podporoval soutěživost. Pro ty hráče, kteří si s nástrahami
virtuálního prostředí poradí nejlépe, můžete připravit drobné odměny.
Kdo zrovna ve virtuální realitě není, určitě se nenudí. Na televizní obrazovce může sledovat
jiné hráče, bavit se jejich reakcemi a hodnotit jejich výkony. Nejen sebe tak uvidíte
v situacích, do kterých byste se v reálném životě nejspíš nikdy nedostali
V případě zájmu nás kontaktujte mailem na info@virtuen.cz nebo na tel. 732 122 501.

