Viva a experiência 360º

O que é o Tour Virtual?
O Tour Viual é uma forma inovadora de mostrar
um ambiente em todos os ângulos proporcionando
ao visitante uma experiência imersiva onde ele
poderá explorar cada detalhe do lugar.

Tendência Mundial no Mercado
A imagem 360º é uma tendência mundial
entre os criadores de conteúdo.
Várias marcas investiram milhões em tecnologia 360º, assim
como: Nikon, Ricoh, Kodak, GoPro, Giroptic, Samsung e LG.
YouTube e Facebook, duas gigantes do
consumo on line já supoam
a tecnologia 360º.

Imagens em alta
deﬁnição
Utilizamos câmeras DSLR de alta
definição. Todas as imagens
recebem edição e tratamento
para maior qualidade visual.

Conteúdo Responsivo
O tour viual possui conteúdo totalmente
responsivo que se adapta automaticamente
a qualquer tamanho de tela de qualquer
dispositivo.

Hospedagem Web
Fornecemos toda a tecnologia necessária e
possuímos hospedagem Locaweb dedicada
com total confiança e rapidez afim de garantir
que o tour esteja sempre disponível.
Faça seu tour e ganhe 1 ano de hospedagem
grátis e dados do Google Analytics.

Realidade Virtual - VR
Nossas visitas viuais também são adaptadas a
tecnologia de Realidade Viual.
Se você já possui um Óculos VR, bastar abrir seu
tour direto no smaphone, clicar no ícone de
VR e uma nova aba irá se abrir. Posicione seu
celular dentro do seu dispositivo VR e divia-se.

Street View Trusted
O Street View Trusted é uma ferramenta desenvolvida pelo
Google para publicar sua empresa no mundo viual 360º.
Vinculando as imagens ao “Google Meu Negócio” sua marca
aparece em destaque nas buscas do Google e automaticamente
é integrado ao Google Pesquisa, Google Maps, Google Street View,
e Google+.

Está curioso?
Conheça nossos projetos

Porque fazer o Tour Virtual de sua empresa
1. Proporciona uma experiência imersiva
2. Aumenta o tempo de visita no seu website
3. Tecnologia Responsiva
4. Tendência tecnológica
5. Compailhamento em Website, Facebook e You Tube
6. Possibilidade de apresentação de qualquer espaço estrutural
7. Qualquer conteúdo pode ser adaptado ao 360º
8. Não é necessário baixar nenhum programa ou aplicativo.
9. Compailhado através de um link direto para seus clientes.
10. O código de programação que pode ser facilmente integrado em seu website.
11. Presença online mesmo que não tenha um site oficial;
12. Vantagens competitivas, graças ao conceito de inovação;
13. Cadastro na gama de serviços do Google, ampliando as chances da empresa ser encontrada.
14. Ofea de uma experiência viual pode ser determinante para a tomada de decisão do cliente.

Etapas do processo
Agendamento

Prévia

Entre em contato conosco, tire dúvidas ou solicite mais
informações. Após este processo, agende uma data
conveniente para iniciarmos a etapa da produção
fotográfica.

Com o layout, programação e website prontos, enviaremos um
link direto para a análise e aprovação do projeto. É nesta etapa
que você poderá solicitar algum ajuste ou modificação.

Produção Fotográﬁca

Seu tour viual estará hospedado e totalmente configurado.
Indexaremos seu website ao resultados de busca do Google e
adicionaremos o código de acompanhamento do Google
Analytics para gerar relatórios de tráfego de visitas do website.

Vamos até o estabelecimento com equipamento apropriado
e fazemos o mapeamento completo dos ambientes
selecionados. Recomendamos que os ambientes estejam
organizados e limpos. A etapa seguinte é o pós-produção.

Pós-Produção
Com o mapeamento, nossos programadores desenvolverão o
website que tour viual será hospedado.

Publicação Online

Pacote Promocional
Fotografia Profissional
Edição de imagem
1 ano de hospedagem web
Conteúdo Responsivo
Hotspots de acesso
Inteace Personalizada
Tela de início e logotipo
Layout predefinido
Menu de navegação
Janela de Informações
Google Street View
Link Redes Sociais
VR Realidade Viual
Botão de WhatsApp
Domínio Personalizado

Além do Tour Virtual, é possível inserir
Pop-ups de informações
Vídeos
Hiperlinks para sites externos
Compailhamento em redes sociais
Relatório de acessos realizados pelo Google Analytics
Plantas baixa
Combinação de fotos panorâmicas 360º aéreas e terrestes
Realidade Viual: VR
Mapa de Localização
Live Panorama
Versão Nouna/Diurna
Galeria de Fotos
Domínio Personalizado
Formulário
Animação do Tour
Imagem 360º para Facebook e YouTube
Google Street View
Landing Page
Versão em outra língua
Animação Lile Planet
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