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Call-to-action
135% meer klantacties door gebruik
van Augmented
Reality

3D
AnimAtie met
kleureffeCt

DRUKWERK
LIVE
Statisch drukwerk komt
tot leven met
Augmented Reality,
kijk op pagina 3

Ar Stuff
Bekijk diverse toepassingen op
pagina 2

pAginA 4
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toon uw
produkt
in 3D
Op verpakking, offerte of in uw brochure,
als afbeelding of als
animatie, zie pagina 8

Download de app ’AR MAGAZINE’ · Scan hiervoor de QR-code of
zoek de app in Google Play of App Store · Scan de cover en alle
pagina’s · Ervaar Augmented Reality · Laat u inspireren ·

Qr-code reader
Onze apps zijn standaard
voorzien van de mogelijkheid
om alle QR-codes te lezen

Mogelijkheden

3D animatie nokia
Scan de telefoon via de app
en bekijk de Nokia van alle
kanten door middel van dit
bewegende 3D model.

3D model van een produkt
U kunt de lezer uw produkt in 3D laten
zien, bijvoorbeeld op een offerte of op
verpakkingsmateriaal, zoals deze koek.
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Stuff

Buttons, 3D modellen of -animaties, een film of
een voice-over; de mogelijkheden van Augmented
Reality zijn eindeloos.

Voice-over

interactieve buttons
Bij het scannen van een afbeelding of pagina via de app kan de lezer een produkt
direct bestellen via een button. Of contact
met u opnemen met een klik. ‘Liken’ op
facebook of een mail sturen...optimale
cross-media!
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Soms is het handig een
korte uitleg over uw produkt te geven; een voiceover is hiervoor uitermate
geschikt!

Scan de pagina via de app en
laat u inspireren

innoVeer en Differentieer
ONDERSCHEID U IN DE MARKT DOOR
GEBRUIK TE MAKEN VAN DE INNOVERENDE
EN INSPIRERENDE MOGELIJKHEDEN VAN
AUGMENTED REALITY

Interactieve media

Drukwerk
live...
Met Augmented Reality komt statische content in uw drukwerk tot
leven. Scan de cover hiernaast en
zie een van de vele mogelijke toepassingen
toegeVoegDe wAArDe
Interactieve print opent een wereld
van mogelijkheden voor u om in
contact te komen en te blijven met
de lezer en optimaal gebruik te
maken van de cross-media toepassingen.

Van lezer naar klant
De lezer kan zich direct
abonneren op een magazine door onderstaande
afbeelding te scannen.

feiten en cijfers
over Augmented Reality

1 2 3
Een koper is 135%
eerder geneigd over
te gaan tot het kopen van een produkt
wanneer deze met
Augmented Reality gepresenteerd
wordt.

Proefpersonen
waarderen produkten die met
Augmented Reality
worden gepresenteerd gemiddeld
33% hoger.

9 van de 10 lezers
die AR pagina’s
scannen maken
daadwerkelijk gebruik van de call-toaction en interactie
mogelijkheden.

Scan de pagina via de app en
ervaar augmented reality
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3D met effect

Bijzonder
effect

Deze 3D afbeelding van de auto is
voorzien van zowel een voice-over
als een speciaal effect.
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Scan de pagina via de app en
laat u inspireren

P

rodukten kunnen in
verschillende uitvoeringen of verschillende kleuren worden
getoond aan de lezer.
In dit voorbeeld
verandert de kleur van de auto
wanneer men de afbeelding
scant via de app en één van

Verander de kleur!
Scan de auto via de app.
Door het bedekken van één
van de gekleurde blokken
onder de afbeelding kunt
u de auto in verschillende
kleuren bekijken!

de kleurenblokjes onder de
afbeelding bedekt.
De software herkent de
gewijzigde afbeelding en projecteert de auto in de bijbehorende kleur.
Uw klant kan uw produkt zo in
de door hem/haar gewenste
kleur of uitvoering bekijken.

Architecture
Visualisatie met Ar

3D modellering helpt

Met Augmented Reality kunt u uw produkt bijna
tastbaar visualiseren voor uw potentiele klant

Ook in het ontwerpproces kan 3d modellering
goede ondersteuning bieden.

2-dimensionaal wordt

Beelden
zeggen meer
dan duizend
woorden”

3D

3D visualisaties worden veel gebruikt in
de vastgoedsector
(architectuurvisualisatie), uiteenlopend van
architectenbureaus tot
prjectontwikkelaars.

Scan voor een 3D
visualisatie

3

D visualisatie is
echter niet alleen
uitermate geschikt
voor presentatiedoeleinden, ook in
het ontwerpproces
kan een 3D visualisatie goede
ondersteuning bieden. Door
uw ideeën driedimensionaal in

beeld te brengen, geeft u
uzelf en uw klanten direct
inzicht in hetgeen u heeft
bedacht.

H

iernaast volgt een
greep uit de vele
mogelijkheden
van 3D visualisatie.

- vastgoed exterieur
- vastgoed interieur
- plattegronden
- produktvisualisatie
- ontwerpondersteuning
- technische processen

Scan de pagina via de app en
ervaar augmented reality
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uniek effect

Uw produkt in 3D getoond aan de lezer.

H
6

Scan de pagina via de app en
laat u inspireren

zelfs werkend zien! Van alle
kanten kan men het produkt
bekijken en er op inzoomen
door de camera dichter bij de
afbeelding te brengen tijdens
het scannen via de app.

Verrijk uw offertes
et voorbeeld van de
machine in bovenstaand voorbeeld is
een 3D animatie; de
lezer (uw klant) kan de
machine op deze wijze

Toon het betreffende produkt
bijvoorbeeld op de offerte
aan uw klant. Zien is geloven;
wellicht haalt het hem net over
de streep!

3D modellen

Wilt u een produkt in 3D? of wellicht een
3D animatie zodat de lezer het produkt
’werkend’ kan zien?

Wij kunnen van uw produkt
een 3D model maken. Ook 3D
animaties kunnen voordelig
gerealiseerd worden door ons
ontwikkelteam.
Prijzen vanaf Euro 99,00 excl
21% BTW.
Uiteraard is dit afhankelijk
van de door u gewenste gedetailleerdheid en grootte van het
produkt.
We streven ernaar binnen 24
uur een prijsopgave te maken
wanneer u ons een duidelijke
foto van het produkt en uw
wensen mailt.

Scan de afbeelding hiernaast via de app en ervaar
Augmented Reality

Basismateriaal
Het aanwezige basismateriaal
bepaalt ook voor een groot
deel hoe arbeidsintensief
het ontwerpen van een 3D
model is. Zijn er bijvoorbeeld
autocad-tekeningen van een
machine aanwezig, dan is de
ontwikkeling van een 3D model
een stuk minder complex.
In andere gevallen volstaan
soms een aantal foto’s van alle
zijden om een acceptabel 3D
model te maken.

Scan de pagina via de app en
ervaar augmented reality
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vanuit statisch drukwerk

Virtuele tour
Uw woning op een
unieke wijze presenteren in uw reguliere
drukwerk?
Augmented Reality
maakt het mogelijk!
Scan de foto hiernaast
voor een rondleiding
door deze schitterende
woning.
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interactieve buttons
Met interactieve buttons zet u de lezer aan om direct en eenvoudig actie
te ondernemen. Door bijvoorbeeld direct naar uw webshop te gaan, te
‘liken’ op facebook, een emailbericht te sturen of direct te bellen....
De mogelijkheden zijn eindeloos....
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Scan de pagina via de app en
laat u inspireren

Zet aan tot actie met

Interactieve buttons

Foto

Carrousel

“SWIPEN” IS hEt tovErWoord
Met ” Swipen ” veegt / sleept u met uw vinger over het scherm en kunt u zo bladeren door de
verschillende foto’s.

‘foto-carrousel’
commercieel interessant
Klanten zijn eerder geneigd tot aankopen in geval van
visuele stimulans. De klant ‘veegt’ door de foto’s in de
carrousel.

kijken, kiezen en kopen
Uw klant kan produkten vergelijken, bekijken en direct
kopen met een druk op de knop!

ruimtebesparend
U kunt vele produkten tonen aan uw klant en u heeft hiervoor weinig ruimte in uw reguliere drukwerk nodig.

interactief
Uw klant kan door te klikken op een foto naar uw website
geleid worden of naar een webshop of facebookpagina.

Scan de pagina via de app en
ervaar augmented reality
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Bijzondere 3D ervaring

W

anneer u een 3D model
aanlevert van bijvoorbeeld een produkt, uw
(bedrijfs)pand of de
zojuist in opdracht ontworpen modelwoning voor uw klant kan
deze met enige bewerking vrij eenvoudig
geïmporteerd worden in onze software.
DIt kan een bestand zijn in bijvoorbeeld
Maya of 3DS Max.
In het voorbeeld op deze pagina hebben
we simpelweg één van de vele reeds
ontworpen Google Sketchup modellen
gekoppeld aan een plattegrond-marker.
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Scan de pagina via de app en
laat u inspireren

BOEK
HOTEL

AMSTEL

animatie

Call-to-action

U

it onderzoek blijkt dat
de tablet en smartphone steeds vaker
worden gebruikt voor
het doen van online
aankopen. Deze stijging
in M-commerce, het bedrijven van
handel door het gebruik van smartphones en tablets, zal naar verwachting sterk doorzetten.
Bij de aanschaf van diensten zijn
onder andere tickets voor bijvoorbeeld concerten, films en (sport)
evenementen populair.
Kijken, kiezen en direct kopen, online
maar geïnitieerd via regulier drukwerk; Augmented Reality maakt het
mogelijk!

Scan de pagina via de app en
ervaar augmented reality
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CONTACT

Binnenkort uw eiGen aPP?

Creëer Augmented Reality met uw eigen app
Onze samenwerkingspartners kunnen u begeleiden in dit proces, zodat u straks wellicht
uw bedrijfseigen app heeft. Zo kunt u zich onderscheiden in de markt en optimaal gebruik
maken van de cross-media mogelijkheden die deze ontwikkeling biedt.

Heresingel 7
9711 EP Groningen
www.multimediamarkers.com
info@multimediamarkers.com

O

nze samenwerkingspartners zijn de schakels
tussen de eindklant en MultiMediaMarkers. Zij
coördineren de complete aanlevering van alle
benodigde informatie en bestanden. Zij zijn
op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

D

aarnaast kunnen zij u goed adviseren
hoe Augmented Reality specifiek voor
uw organisatie optimaal kan worden
ingezet. Zodat u zich op een unieke
wijze kunt onderscheiden in de markt

Download de app ’AR MAGAZINE’· Scan hiervoor de QR-code of
zoek de app in Google Play of App Store · Scan de cover en alle
pagina’s · Ervaar Augmented Reality · Laat u inspireren

