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Какво представлява платформата
Десктоп версия и мобилно приложение на интерактивен 3D гид с мултимедия, виртуална реалност, възможност
за GPS навигация и известия
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Идея
Платформата събира на едно
място цялата информация,
необходима на туристите за
безпроблемно и пълноценно
пътуване:
§ Мултимедия с информация за
културно-историческите
паметници, вкл. потребителска
информация
§ Информация за местата за
отдих (хотели, къщи за гости и
т.н.), ресторанти, представяне на
местната кухня, атракциони,
местни фестивали, дива природа
§ Маршрути с възможност за
навигация
§ Известия през мобилното
приложение за туристически
обекти наблизо
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Визия
3D графика с подчертано приказна
стилистика и практически
неограничени възможности за
представяне на обектите
(културно-исторически паметници,
изби, ресторанти, хотели,
атракциони и др.) чрез
мултимедия. Представянето
включва:
§ 3D графично изображение с
текст
§ Аудио запис с дикторски текст и
музика
§ Видео в различни варианти, в
зависимост от конкретния
обект
§ Виртуална и добавена реалност
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Иновация
Единна мултимедийна
платформа, предлагаща:
§ Неограничени комбинации
на 3D графика, аудио и
видео
§ Подаване на известия за
близко разположени обекти
чрез проследяване на GPS
координатите на туриста
§ Възстановяване на
разрушени исторически
обекти чрез 3D виртуална
реалност
§ Създаване на напълно ново
преживяване чрез
възстановяване на
исторически събития
посредством добавена
реалност
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Виртуална възстановка
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1.

Възстановка на културно-исторически обекти и
исторически събития чрез виртуална и добавена реалност

2.

Атрактивен и евтин вариант за превръщане на културното
наследство в туристическа атракция

3.

Създава възможност туристите да получат информация и
за обекти, където не могат да се предоставят услуги от
екскурзовод

4.

Виртуалната възстановка дава на потребителя визуална
представа за исторически паметници, които са в голяма
степен или напълно разрушени, както и за обекти,
претърпели съществени промени с течение на времето

5.

Изключително полезна за трудно достъпни и
необлагородени райони
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Какви възможности предлага платформата
Обединявайки интерактивна 3D графика, аудио, видео, виртуална и добавена реалност,
платформата създава уникални възможности за комуникация с потребителите, каквито не дава
никой друг канал

Популярност
от ново
поколение
company logo
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§ Обобщено представяне на цялата туристическа информация на едно място
ü Представяне на всеки обект (исторически паметник/природна забележителност/хотел/
ресторант/атракцион и т.н.) с реалистично 3D изображение и текстова информация
ü Аудио гид за всеки исторически паметник/природна забележителност
ü Представяне с видео : Видео презентацията в най-високо техническо качество и по
оригинален сценарий, съобразен с маркетинговия подход и посланията, които искате да
стигнат до вашите гости
ü Платформата дава напълно нова възможност за онлайн реклама, която не се натрапва на
потребителя и не е уязвима за адблокъри
§ Мобилното приложение известява потребителите за туристически обекти в близост и с това
увеличава тяхната популярност и потенциалния туристопоток

Ultimate Keynote Presentation

Мобилно Приложение
Всички туристически обекти в джоба на потенциалния посетител

Навсякъде
По всяко време
Облекчава достъпа на туристите до информация
като я обобщава и събира на едно място
Създава възможност за насърчаване на интереса на туристите
към определени обекти
Предоставя напълно нова възможност за
комуникация на туристическия продукт и
туристическите обекти
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Бизнеса в
Iwalk.bg
Хотелите
- Пресъздаване на Вашия хотел в 3D и позиционирането му в Iwalk.bg
- Вкарването на обекта във всички функционалности на платформата,
като: (Дигитален маркетинг,известяване че сте близо до
обекта,точкова система).
- Интерактивносттана платформата дава възможност на потребителя
да се запознае с подробна информация за всички услуги и цени,
които предлагате.
- Професионална текстова презентация на БГ и Англ., описваща Вашия
обект.
- Заснемане на видео реклама а Вашия обект (Дрон, камера 360),
всичко нужно за производството на професионална видео реклама.
- Озвучаване с подходяща музика и професионален дикторски глас на
БГ и Англ.
- Виртуална разходка във и около вашия обект с 360 панорамно видео
и снимки.
Цените се определят индивидуално според Вашите изисквания и
сложностт на изпълнение.
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Бизнеса в
Iwalk.bg
Тур. Комплекси и Атракциони
- Пресъздаване на Вашия интерактивен Обект в 3D и
позиционирането му в Iwalk.bg
- Вкарването на обекта във всички функционалности на
платформата, като: (Дигитален маркетинг,известяване че сте близо
до обекта,точкова система).
- Интерактивносттана платформата дава възможност на
потребителя да се запознае с подробна информация за всички
услуги и цени, които предлагате.
- Професионална текстова презентация на БГ и Англ., описваща
Вашия обект.
- Заснемане на видео реклама а Вашия обект (Дрон, камера 360),
всичко нужно за производството на професионална видео
реклама.
- Озвучаване с подходяща музика и професионален дикторски глас
на БГ и Англ.
- Виртуална разходка във и около вашия обект с 360 панорамно
видео и снимки.
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Цените се определят индивидуално според Вашите изисквания и
сложностт на изпълнение.
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Бизнеса в
Iwalk.bg
Къщи за гости
- Пресъздаване на Вашия интерактивен Обект в 3D и
позиционирането му в Iwalk.bg
- Вкарването на обекта във всички функционалности на
платформата, като: (Дигитален маркетинг,известяване че сте близо
до обекта,точкова система).
- Професионална текстова презентация на БГ и Англ., описваща
Вашия обект.
- Интерактивносттана платформата дава възможност на
потребителя да се запознае с подробна информация за всички
услуги и цени, които предлагате.
- Заснемане на видео реклама а Вашия обект (Дрон, камера 360),
всичко нужно за производството на професионална видео
реклама.
- Озвучаване с подходяща музика и професионален дикторски глас
на БГ и Англ.
- Виртуална разходка във и около вашия обект с 360 панорамно
видео и снимки.
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Цените се определят индивидуално според Вашите изисквания и
сложностт на изпълнение.
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Бизнеса в
Iwalk.bg
Заведения, Ресторанти, Магазини
- Пресъздаване на Вашия интерактивен Обект в 3D и
позиционирането му в Iwalk.bg
- Вкарването на обекта във всички функционалности на
платформата, като: (Дигитален маркетинг,известяване че сте близо
до обекта,точкова система).
- Интерактивносттана платформата дава възможност на
потребителя да се запознае с подробна информация за всички
услуги и цени, които предлагате.
- Професионална текстова презентация на БГ и Англ., описваща
Вашия обект.
- Заснемане на видео реклама а Вашия обект (Дрон, камера 360),
всичко нужно за производството на професионална видео
реклама.
- Озвучаване с подходяща музика и професионален дикторски глас
на БГ и Англ.
- Виртуална разходка във и около вашия обект с 360 панорамно
видео и снимки.
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Цените се определят индивидуално според Вашите изисквания и
сложностт на изпълнение.
Ultimate Keynote Presentation

Винени Маршрути
Изби, Винарни, Дегустации
- Пресъздаване на Вашия интерактивен Обект в 3D и
позиционирането му в Iwalk.bg
- Вкарването на обекта във всички функционалности на
платформата, като: (Дигитален маркетинг,известяване че сте близо
до обекта,точкова система).
- Интерактивносттана платформата дава възможност на
потребителя да се запознае с подробна информация за всички
услуги и цени, които предлагате.
- Професионална текстова презентация на БГ и Англ., описваща
Вашия обект.
- Заснемане на видео реклама а Вашия обект (Дрон, камера 360),
всичко нужно за производството на професионална видео
реклама.
- Озвучаване с подходяща музика и професионален дикторски глас
на БГ и Англ.
- Виртуална разходка във и около вашия обект с 360 панорамно
видео и снимки.
Цените се определят индивидуално според Вашите изисквания и
сложностт на изпълнение.
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Винени Маршрути
Интерактивно маршрутизиране на
винарските изби в България!

1.

Чрез иновативната карта и внедрения игрови елемент, ще повишим
интереса на туристите към обиколка на винарските изби. Ще повишим
винената култура и ще запознаем хората с магията на древната напитка. По
този начин, ще можем да обвържем винения туризъм с ”колекциониране на
културни ценности” и опознаването на България. С това респективно ще се
повиши и осведомеността и познанията им за наследството на България.

2.

Чрез мобилната версия на картата се решава проблема с изгубените печати
и поднася нов, по- интересен начин на потребителя за достъп до винарските
изби.
Системата има опция да запази под формата на каталог данни, кои
обекти са посетени от потребителя.

1.

Минавайки в близост до винарска изба, системата може да сигнализира
потребителите. Това е огромен плюс, тъй- като често, пътувайки, човек
минава в близост до подобен обект, но изобщо неподозира, че е само на 5
минути от него. Чрез известяването, системата ще подсеща потребителя,
което неминуемо ще увеличи туристическия поток към обектите.

2.

Чрез подръжката на мултимедийните системи на мобилното приложение,
човек може спокойно, посещавайки даден обек на място, да слуша музиката
и диктора, прикрепени към него. Иновативната система създава едно ново,
по-силно усещане и изживяване. Отново платформата е двуезична, което
неминуемо ще обърне внимание на чуждестранните граждани.

Винени печати !!
ПРЕДИМСТВА
1. Увеличаване на интереса и повишаване
на винената култура на потребителите.
2. Виртуална книжка с печати от избите.
3. Известия от системата
4. Мултимедия по всяко време и на всяко
място.
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Iwalk.bg
Можете да ги разгледате на iwalk.bg
Подробности за платформата и процеса можете
да намерите на projectiwalk.bg
Мобилното приложение iwalk можете да
намерите в google play
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Кои сме ние
Компанията е базирана в България и от 15 години работи по
най-разнообразни проекти в аудио-визуалния сектор.
От 5 години разработваме платформата за 3D интерактивни
туристически карти и вече създадохме такава карта на
България.
Екипът ни включва опитни и мотивирани дизайнери,
аниматори, програмисти, редактори, режисьор, оператори и
монтажисти, композитори.
Разполагаме с хората и техниката за създаването на подобен
високотехнологичен продукт в разумни срокове, с
безкомпромисно качество и на атрактивна цена.
Подробности за проекта и екипа можете да намерите на
projectiwalk.bg
За контакти:
Димитър Игнатов
d.ignatov@iwalk.bg
+359 888 124 999
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